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JAV Socialinio draudimo įsta
tymas pradėjo veikti 1935 rug
pjūčio 13 ir yra sulaukęs auksi- 
nės sukakties. Įstatymo projek- j 
tą pasiūlė prazidento Roosevel- , 
to sudarytas specialus komite- i 
tas, kurio pagrindiniai šulai 
buvo J. Douglas Brown, Barba
ra Armstrong, Murray Latimer 
ir Otto Richter.

Rugpjūčio 14 minint JAV karo 
su Japonija pabaigą, vicepre
zidentas Bush pareiškė, kad 
Pearl Harbor užpuolimo metu 
JAV pasimokė, kad laisvų žmo
nių užmerktos akys karo pavo
jaus metu atsimerkia jų pačių 
pasidarytam pavojui atėjus.

Marokas baigia prieš 5 metus 
pradėtą statydinti smėlio ir ak
menų 9 pėdų aukštumo sieną, 
atitveriančią vakarinę Saharą 
nuo Polisario partizanų, kovo
jančių už tos srities nepriklau
somybę, puldinėjimų. Siena tu
rės 1550 mylių ir bus aprūpin
ta moderniais elektroniniais 
prietaisais partizanų veiksmam 
sekti.

Valst. pasekretorius Richard 
W. Murphy buvo išvykęs į Arti
muosius Rytus tartis su Jorda
nu ir Izraeliu dėl taikos, bet, 
neradęs Izraelio pritarimo, grįžo 
nieko nelaimėjęs.

Pakistano min. pirmininkas 
Mohammed Khan Junejo pareiš
kė, kad pilnutinė demokratija 
krašte bus atstatyta 1986 sau
sio L

Pietų .Afrikos prezidentas P.\V. 
Botha atmptė užsienio valstybių 
ir juodųjų gyventojų reikalavi
mus padaryti didelių nuolaidų 
krašto juodiesiem. Jis taip pat 
nepažadėjo jokių nuolaidų ir 
ten atvykusiem Anglikonų Baž
nyčios dvasininkam.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Zairėj, paskelbė 
palaimintąja vienuolę Marie- 
Clementin Annarite. kuri 1964 
vykusio pilietinio karo metu, 
gindamasi nuo išprievartavimo, 
buvo sukapota į gabalus.

Sov. S-gos užs. reikalų minis
teris Ševardnadze pasiūlė su
šaukti J. T. remiamą tarptauti
nę konferenciją uždrausti nau
doti erdvę karo reikalam.

Vietnamo užs. reikalų minis
teris Nguyen Co. Thach pareiš
kė. kad Vietnamas nutrauks savo 
5 metų pastangas pasodinti 
Kambodijos Phnom Penh vyriau
sybės delegaciją J. Tautose.

Prancūzijos prezidentas Mit- 
terand įsakė ginkluotom pajė
gom sutrukdyti, jei reikės, ir 
jėga prieš oro taršą Greenpeace 
sąjūdžio laivui Rainbovv \Var- 
rios vadovauti protesto de
monstracijai prieš Prancūzijos 
branduolinių ginklų bandymus 
pietiniam Pacifike.

Du Afganistano partizanų va
dai Mohammed Yar ir Moham- 
mad Khan žuvo kovose su sovie
tais. Partizanai nušovė Kanda- 
har provincijos komunistų parti
jos pareigūną Hayat Khan prie 
jo namų.

Vakarų Vokietijoj iškilo nauja 
šnipinėjimo afera: ekonomijos 
ministerio Martin Bangemann 
ilgametė sekretorė Sonja Luene- 
burg, turėjusi teisę prieiti prie 
slaptų dokumentų, pabėgo grei
čiausiai į Rytų Vokietiją. Jos na
muose buvo rasti dokumentam 
fotografuoti prietaisai. Taip pat 
yra dingusi ir privačios Egzi- 
lų federacijos sekretorė Ursula 
Richter, galėjusi prieiti prie 
svarbių informacijų.

Libano krikščionių ir maho
metonų milicijos, keršydamos 
viena antrai, pradėjo sprogsta
mosios medžiagos prikrautų au 
tomobilių sprogdinimus, nuo ku
rių daugiausia nukenčia nieko 
nekalti žmonės — moterys ir 
vaikai.

ATIDUOKITE ATIMTĄ BAŽNYČIĄ 
iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 65

rožančių. Kryžių kalne choristus 
. atidžiai stebėjo valdžios parei

gūnai, o kiek vėliau grįžtan
čius autobusu maldininkus 
lydėjo net iki Šeduvos kryžke
lės, ties kuria susistabdė, atėmė 
choristų sąrašą, vairuotoją kalti
no, kam vežęs kryžių.

1984 lapkričio 2 į Alytaus 
saugumą apklausai, kodėl davė 
vairuotojui J. Ribokui autobusą, 
buvo iškviestas “Medvilnės” 
kombinato viršininkas Vladas 
Motiejūnas.

Lapkričio 18 saugumas įsakė 
vairuotoją J. Riboką trims mėne
siams pažeminti pareigose.

Minėtos parapijos klebonas 
gyrėsi kunigams nesutikęs vykti 
į Kryžių kalną, kadangi choris
tai su savimi vežėsi kryžių.

Bara kunigą, kam 
nebalsavo

Pabaiskas (Ukmergės raj.). 
lapkričio 1 Pabaisko para- 
tikintieji kartu su klebonu 
Petru Tavoraičiu gedulin- 
procesijoje ėjo į kapines

1984 
pijos 
kun. 
goję 
pasimelsti už mirusius. Tai ne
patiko rajono valdiškiems bedie
viams.

Ukmergės raj. saugumo virši
ninkas, atvykęs į apylinkę, klau
sinėjo žmones: “Kaip klebonas 
organizavo Vėlinių procesiją, kas 
nešė kryžių ir vėliavas, ką žmo
nės giedojo, eidami į kapines, 
ar kapinėse buvo sakomas pa
mokslas?”

Lapkričio 14 parapijos klebo
nas kun. P. Tavoraitis buvo iš
kviestas pas Ukmergės rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoją Perednį. Drauge su 
pavaduotoju kabinete buvo rajo
no prokuroras ir vienas civilinis 
asmuo.

Pareigūnai kaltino ir barė 
kun. P. Tavoraitį už Religinių 
susivienijimų nuostatų pažei
dimą, priminė, kad kunigas ne
atvyko “pasitarimui” į rajoną, 
kaip buvo kviečiami visi rajono 
kunigai, ir labai blogai, kad kle
bonas nei vienais metais neda
lyvauja rinkimuose.

Kunigui P. Tavaraičiui pri
minus, kad nebalsuoti nėra joks 
nusikaltimas, prokuroras su tuo 
sutiko, tačiau pirmininko pava
duotojas Perednis toliau aiškino, 
kad kunigai privalo būti sąmo
ningais tarybiniais piliečiais, o 
tai geriausiai esą galima parody
ti dalyvaujant rinkimuose.

Bažnyčia paversta malūnu
Žalioji (Vilkaviškio raj.). Va

žiuojant iš Vilkaviškio į Kudir
kos Naumiestį prie kelio matosi 
kapinės. Jose mažutė koplytėlė, 
prieš ją Dievo stalas — grote
lės, šalia kapinėse esantis akme
ninis aukuras, o už jo suolai 
vienoje ir antroje pusėje, kiek 
toliau, kairėje pusėje, yra dvi 
klausyklos.

Tai Žaliosios lauko bažnyčia. 
Pamaldos čia vyksta kiekvieną 
sekmadienį ir per šventes. Daro
mos procesijos. Viskas taip, kaip 
kaip ir kiekvienoje bažnyčioje.

1984 lapkričio 1 suėjo šešeri 
metai kai Vilkaviškio rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojo Juozo Urbono nuro
dymu Žaliosios Katalikų bažny
čioje įrengtas malūnas, o žmonės 
priversti į jį vežti susimalti grū
dus. Rūmokų eksperimentinis 
ūkis neleidžia žmonėms naudotis 
valdišku malūnu.

Malūnu paversta Žaliosios 
bažnyčia neremontuojama — 
stogas kiauras, lubos nuo van
dens bėgimo į vidų supuvusios. 
Tikintieji, matydami apgailėtiną 
savo buvusios bažnyčios padėtį, 
nutarė pareiškimu per Kauno ar
kivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos apaštalinį administrato
rių Liudviką Povilonį kreiptis į 
Religinių reikalų tarybos įgalio
tinį Petrą Anilionį, reikalaudami 
grąžinti bedievių atimtą bažny
čią ir patvirtinti jų religinę 
bendruomenę, kuri prieš tikin
čiųjų valią be jokio nusikalti
mo įstatymams buvo panaikin-

Iš Alytaus vežė kryžių 
Į Kryžių kalną

Alytus. 1984 spalio 20 Alytaus 
“Medvilnės ” kombinato vairuo
tojas Jonas Ribokas asmeniniais 
reikalais važiavo į Šiaulius. Ka
dangi autobuse buvo laisvos vie
tos vairuotojas sutiko priimti 
į Kryžių kalną vykstančius Aly
taus bažnyčios choristus. Cho
ristai su savimi turėjo nedidelį 
kryžių. Paskutinius du kilomet
rus iki Kryžių kalno maldinin
kai ėjo pėsti, garsiai kalbėdami
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Prašo grąžinti bažnyčią
J. E. Kauno arkivyskupijos ir 

Vilkaviškio vyskupijos Apaštali
niam Administratoriui vyskupui 
Liudvikui Poviloniui.

Nuorašas Religinių reikalų ta
rybos įgaliotiniui Petrui Anilio- 
niui.

Žaliosios Katalikų parapijos 
tikinčiųjų

mai draudžia turėti bažnyčią? 
Žmonės taip vargsta. Nesupran
tame, kam ūkiui reikalingas 
malūnas toje bažnyčioje. Nejau 
ūkis neturi lėšų malūnui pa
statyti? Ar galima taip išjuokti 
tikinčiuosius?”

Žmonės mus užjaučia, o Reli
gijų reikalų taryba visus mūsų 
prašymus atmetė. Ką daryti? 
Nutarėme vėl kreiptis į Jus, kad 
mums būtų atiduota atimtoji 
bažnyčia su pastatu kunigui gy
venti ir patvirtinta mūsų religi
nė bendruomenė.

1984 m. 8.17
Po pasireiškimu pasirašė 237 

Žaliosios parapijos tikintieji.

Pareiškimas
Mes, Žaliosios katalikų pa

rapijos tikintieji, pasiremdami 
Religinių susivienijimų nuo
statais, jau maždaug šešeri me
tai, neturėdami bažnyčios, mel
džiamės kapinėse.

Mūsų kantrumu stebisi net 
netikintieji. Ne vienas iš jų 
stebisi ir kalba “Nejaugi įstaty-

Prezidento patarėjas saugumo 
reikalam Robert C. McFarlane 
pareiškė, kad, Sov. S-gai nepa
keistus savo nusistatymo ginklų 
kontrolės, žmogaus teisių ir sri
tinio saugumo (Afganistanas, 
Kuba, Libija) reikalais, bus ne
įmanoma pagerinti santykius su 
Sov. S-ga.

Prezidentas Reagan numato 
rugsėjo 27 tartis su Sov. S-gos 
užs. reikalų ministeriu Ševard
nadze dėl susitikimo su Sov. S- 
gos valdytoju Gorbačiovu.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis islamiškame Ma
roke, paragino krikščionius ir 
mahometonus geriau pažinti 
vienus antriem. Jis taip pat pa
brėžė, kad Jeruzalės klausimas 
turįs būti peržiūrėtas, nes mies
tas yra visų trijų monoteisti
niu religijų sostinė.

Lietuvių grupė pabaltiečių Taikos ir laisvės išvykoje Stockholmo mieste. Viduryje su 
tamsiais akiniais — Gintaras Grušas *- Liet. Jaunimo sąjungos pirmininkas. Apie šią 
išvyką Darbininke buvo rašyta praeitame ir kituose numeriuose. Nuotr. M. Samatienės

CONNECTICUTO LAIKRAŠTIS 
APIE PADĖTĮ LIETUVOJE

“Religinė laisvė yra nežinoma 
sovietų valdomoje Lietuvoje”, 
— su tokia antrašte ilgą straips
nį apie Lietuvos Bažnyčios pa
dėtį atspausdino amerikiečių 
dienraštis Connecticuto valsti
joje “The Hartford Courant”.

Straipsnio autorius Connec
ticuto universiteto istorijos pro
fesorius dr. Blejvvas, apžvelgęs 
trijų Pabaltijo kraštų pavergimo 
istorines aplinkybes, išsamiai 
supažindina skaitytojus su Lie
tuvos katalikų Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų dabartine sunkia pa
dėtimi. Jis pateikia daug kon
krečių faktų apie religinės lais
vės varžymus Lietuvoje, at
kreipia dėmesį, kad sovietinėje 
sistemoje nei parapijom, nei 
vyskupijom nėra pripažįstamos 
juridinio asmens teisės, dėl to 
Bažnyčia neturi galimybės rei
kiamai apginti savo teisių teis
muose.

Didieji Federacinės Vokieti
jos dienraščiai plačiai infor
mavo savo skaitytojus apie 
vadinamojo Baltų Tribunolo se
siją, kuri liepos 25 - 26 įvyko 
Danijos sostinėje Kopenhagoje, 
ir apie Baltų Laisvės ir taikos 
laivo ekskursiją Baltijos jūroje, 
kuri vyko tuoj po Tribunolo 
sesijos ir pasibaigė Stockholme.

Gal atidžiausiai šiuos du svar
bius įvykius sekė svarbiausias 
Federalinės Vokietijos dienraš
tis "Frankfurter Allgemeine”.

Šis dienraštis pirmajame pus
lapyje paskelbė vedamąjį 
straipsnį “Valstybių ribos Eu
ropoje*’. “Pasaulio Baltų Tary
ba”, rašo “Frankfurter Allge
meine”, — šiomis dienomis Ko
penhagoje priminė, kaip prieš 
45-kerius metus Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos respublikos buvo so
vietų kariuomenės užimtos ir 
prijungtos prie Sovietų Sąjun
gos. Toks priminimas yra nau
dingas. Juk žinome, kad praėju
sį pavasarį ištisas savaites mi
nint — dažnai labai vienaša
liškai minint — Antrojo Pasau
linio karo pabaigą Europoje, 
Sovietų Sąjunga išdidžiai skel
bėsi esanti tautų išlaisvintoja. 
Baltijos valstybių, kurių vyriau
sybės tikriausiai nebuvo užpuo
lusios Sovietų Sąjungos, Balti
jos valstybių gyventojai tai ge
riau žino už visus kitus. Jų liki
mas skatina iš viso pagalvoti 
apie Sovietų Sąjungos pretenzi
jas, kad būtų pripažintos so
vietų vadinamos “Antrojo Pa
saulinio karo pasekmės”, vėliau 
būtų papildomai jų naudai į- 
vykdyti jėgos pasistūmėjimai”.

“Maskvos nuolatinės kalbos

SVARBU IR SKUBU
Šių metų lapkričio mėnesį 

prezidentas Reagan susitiks su 
sovietų Gorbačiovu. Tam susi
tikimui JAV .vyriausybė teikia 
didelę reikšmę ir rimtai ruošia- 

kad kunigų seminarijoje yra 
smarkiai apribojamas auklėtinių 
skaičius.

Autorius rašo, kad katekizmo Religinė padėtis Lietuvoje, 
dėstymas vaikam ir jaunimui rašo straipsnio autorius, turėtų 
yra draudžiamas ir net baudžia- „visiem atverti akis, kaip sovie- 
mas, mini Lietuvoje jaučiamą tinėje santvarkoje yra sistemin- 
didelį kunigų trūkumą dėl to, gai varžoma religinė laisvė.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Australijos vyriausybė paskel- č’M užsienio pasuose gimimo 

bė pabaltiečiam palankų ir tei- vieta ^us ištaisyta, vietoje “So- 
siriiu atžvilgiu svarbų sprendi- vietų Sąjungos įrašant Lietuva, 

Latvija, ar Estija”.
Šis Australijos vyriausybės 

sprendimas buvo padarytas re
miantis tuo teisiniu principu, 
kad Australija nėra pripažinusi 
teisėtu prievartinį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą.

mą. Pabaltiečių kilmės Australi
jos piliečių užsienio pasuose iki 
šiol neretai jų gimimo vieta bu
vo įrašoma “Sovietų Sąjunga”, 
nors pasų savininkai ir buvo gi
mę Lietuvoje, Latvijoje ar Es
tijoje, tiem kraštam dar esant 
nepriklausomom valstybėm.

Australijoje veikiančios Pabal
tiečių Tarybos pastangų dėka, 
Australijos užsienio reikalų mi
nisterija oficialiai pranešė, kad 
nuo dabar visų Pabaltijo kraš
tuose gimusių Australijos pilie-

Tanzanijos prezidentas Julius 
K. Nyerere, išbuvęs šiose parei
gose 24 m., atsistatydino. Jo 
vieton valdanti partija paskyrė 
viceprezidentą Hassan Mwinvo.

apie “sienų neliečiamumą” — 
rašo dienraštis — neturi būti 
kliūtis kritiškai tas sienas ver
tinti, nors niekas negalvoja apie 
jų prievartinius pakeitimus. Pir
miausia metasi į akis, kad žemė
lapio pakeitimai buvo įvykdyti 
dar prieš "Didžiojo Tėvynės 
karo” pradžią, taigi 39-40 
metais, kai Sovietų Sąjungoje 
dar buvo taika. Tie pakeitimai 
buvo įvykdyti pagal sovietų ir 
vokiečių susitarimus, kuriuos 
pasirašė sovietų užsienio reikalų 
ministeris Molotovas ir vokiečių 
užsienio reikalų ministeris 
Ribbentropas. Iš jų vienas vė
liau buvo pakartas Niurnberge 
kaip karo nusikaltėlis. Bet ir 
dauguma kitų valstybinių sienų 
pakeitimų Europoje po Antrojo 
Pasaulinio karo, išskyrus tik 
keletą atvejų, nėra karo pasek
mės, visai jau nekalbant apie jų 
įtvirtinimą, jėga įvykdžius vidi
nius valdžios poslinkius penkta
jame dešimtmetyje. Dabartinis 
Vidurinės Europos žemėlapis 
yra sovietinio imperializmo iš
dava,” pabrėžia vedamajame 
straipsnyje “Frankfurter Allge
meine”.

Pažymėjęs, kad ir Vokietijos 
padalinimas nieko bendro netu
ri su karo pasėkmėmis, o tiktai 
su sovietų idėjomis ir metodais, 
Federalinės Vokietijos svarbiau
sias dienraštis pabrėžia, kad 
dabartinės valstybių sienos Eu
ropoje yra neteisingumo pa
sekmė. Dėl to, — baigia veda
mąjį dienraštis — turime būti 
dėkingi Pasaulio Baltų Tarybai, 
kad į šią neteisybę atkreipė pa
saulio dėmesį.

i

si. Numatyta, kad tiesioginiai šių 
asmenų pokalbiai tęsis 9 valan
das. Reikia tikėti, kad prezi
dentas Reagan, kaip laisvojo pa
saulio vyriausias autoritetas, 
Atnerikos ir demokrjftfnfų Va
karų pozicijas pateiks pilnai ir 
aiškiai. Tačiau yra vienas pavo
jus, kad tarptautinių problemų 
eibėje reikiamo dėmesio gali 
pritrūkti mums labiausiai rūpi
mam Baltijos valstybių laisvės 
klausimui. Tas pavojus juo la
biau padidėja, kad stiprias bazes 
Washingtone turinčios kai ku
rios etninės grupės jau dabar 
daro stiprius spaudimus, kad 
pokalbių metu būtų keliami ir 
ginami tik jiem rūpimi klausi
mai.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos vardu kviečiu visas 
Amerikos lietuvių organizacijas 
ir pavienius asmenis skubiai 
kontaktuoti prezidentą Reagan 
ir prašyti, kad pokalbių su Gor
bačiovu metu keltų ne tik žmo
gaus teisių, tautinių ir religinių 
laisvių pažeidimus sovietų anek
suotose Baltijos valstybėse, bet 
aiškiais terminais reikalautų so
vietus pasitraukti iš neteisėtai 
užgrobtų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų ir laisvais 
balsavimais leistų tų kraštų 
žmonėms spręsti savo likimą.

Reagan susitikimas su Gorba
čiovu bus istorinės reikšmės 
įvykis. Mes jį turime išnaudoti 
ir sutikti su pilnu tautinės at
sakomybės jausmu ir akcija. 
Akcija turi prasidėti šiandien.

Laiškus ir telegramas siųsti 
adresu: The Honorable Ronald 
Reagan, The White House, 
VVashington, D.C. 20500

Visų laiškų ir telegramų nuo
rašus siųsti Baltųjų Rūmų et
ninių reikalų direktoriui, adre
su: Mr. Linas Kojelis, The White 
House, VVashington, DC 20500

Jonas Urbonas
JAV LB Visuomeninių reikalę 

tarybos pirmininkas

Baltieji Romai patvirtino, kad 
nepaisant Sov. S-gos priekaištų, 
JAV ir toliau vykdys pirmojo. 
JAV' prieš satelitus nukreipto 
erdvės ginklo l>andymus, nes 
Sov. S-ga jau turi tokią .sistemą 
veikiančią.

I
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Sov. Sąjunga nesenai vykdė 
rytiniam Atlanto vandenyne ir 
šiaurės jūroj didelio masto karo 
pratimus, kuriuose dalyvavo per 
40 karo laivų iš Baltijos ir Juo
dosios jūros laivynu.

Liberija areštavo Sov. S-gos 
ambasadon užeidinėjančių ir 
slaptus dokumentus perduodan
čių sovietam keturiolika studen
tų, nutraukė diplomatinius santy
kius su Sov. S-ga ir įsakė visiem 
jos diplomatam per 72 vai. iš
vykti iš Liberijos.

Sov. Sąjungos valdytojas 
Michail Gorbačiovas pakeitė 
ginkluotų pajėgų politinį direk
torių 77 m. Aleksei Jepičev, 
išbuvusį šiose pareigose net 23 
m., jaunesnių Aleksei Lizičev, 
kuris iki šiol buvo ginkluotų 
pajėgų Rytų Vokietijoj politiniu 
komisaru.

Vakarų Europos valstybės iš
metė į erdvę pirmą erdvės ty
rimo satelitą Giotto, kuris turėtų 
ištirti ateinančiais metais arčiau
siai prie Žemės priartėjusią Hal- 
ley kometą, prie kurios satelitas 
turėtų priartėti tik per 300 mylių.

Mokslininkai priėjo išvados, 
kad tik neatmieštas spiritas 
gali užmušti turistam svetimuo
se kraštuose laisvus vidurius su
keliančius bakterinius enteropa- 
togenus. Ledas ar atmiešti alko
holiniai gėrimai jų neužmuša, o 
tik susilpnina jų veikimą.

Kairo gatvėj buvo apšaudytas 
Izraelio diplomatų automobilis, 
ir vienas diplomatas Albert At- 
zakchi buvo nušautas, o kitos 
dvi diplomatės moterys sužeis
tos.

— Lietuvos liaudies buities 
muziejuje gegužės 24 įvyko 
mokslinė konferencija, skirta 
Mažosios Lietuvos etnografijos 
ir kultūros klausimam. Muzie
juje pradedamas kurti Mažo
sios Lietuvos sektorius. Konfe
rencijoje respublikos mokslinin
kai nagrinėjo Mažosios Lietuvos 
architektūros, interjero, žve
jybos, papročių, kalbos, švieti
mo ir istorijos klausimus. Dide
lis dėmesys buvo skriamas ir šių 
dienų Klaipėdos krašto kultūri
niam gyvenimui. Konferencijos 
pabaigoje koncertavo folklorinis 
ansamblis “Vorusnė”. Veikė B. 
Aleksandravičiaus fotodipichų 
paroda “Lietuvininkai”.

— Lietuvos prekybos ir pra
monės rūmų narių bendrame 
susirinkime paskelbti 1984 m. 
respublikinio konkurso ‘‘Ge
riausias Lietuvos eksportuoto
jas” rezultatai. Nugalėtojais tarp 
sąjunginio pavaldumo įmonių 
tapo Alytaus šaldytuvų gamyk
la, respublikinio pavaldumo į- 
monių — "Kauno baldų gamy
binis susivienijimas.

— Kauno Justo Paleckio vie
šojoje bibliotekoje atidary ta Če
koslovakijos SR leidyklų knygų 
paroda. Ekspozicijoje apie ke
turi šimtai rašytojų, mokslinin
kų, visuomenės veikėjų knygų, 
reprodukcijų.

— Vilniaus "Lėlės" teatre vy
ko Indijos \akarai. Jie sureng
ti Lietuvos draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsienio šalimis

JAV paskyrė 100,000 dol. pre-
miją tiem, kurių nurodymu bus 
areštuoti ir nubausti šešis ameri
kiečius karius Salvadore nužu-

draugijos Indijos bičiulių sekci
jos iniciatyva. Vakare skambėjo 
ištraukos iš R. Tagorės, Dž. 
Neru raštų, I. Gandi pasisaky
mai, "fragmentai iš pačių seniau
sių indų raštijos paminklų.

— J. Baltušio knygą “Sakmė 
apie Juzą” išleido Vokietijos 
DR leidykla “Aufbauverlag”. Iš 
lietuvių kalbos vertė I. Brevig,

— Respublikinė medikų poe
zijos pavasario šventė, prieš 17 
metų pradėta Ariogaloje, birže
lio 15 - 16 įvyko Biržuose. 
Respublikoje yra apie 100 medi
ku. laisvalaiki skiriančių litera
tūrai.. Savo kūrybą skaitė eilė 
gydytojų. 1985 metų literatūri
nio medikų konkurso laureatais 
tapo poetai — studentė J. Ka- 
ladytė (I vieta), gydytojas J. Ter- 
telis (II vietą), gydytoja L. Kali- 
bataitė (III vieta), prozininkai 
— akušerė S. Vaitkevičienė (I 
vieta), psichologė O. Polukordie- 
nė (II vieta), medicinos felčerė 
J. Stankūnaitė (III vieta). Už 
prozos kūrinius patriotine tema 
paskatinamoji premija paskirta 
profesoriui V. Lapinskui. 18-tas 
medikų poezijos pavasaris kitais 
metais įvyks Jurbarke.

— Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos institute (įkurtas 
1951 m.) diplominį projektą ap
gynė 50-tūkstantasis šios mo
kyklos absolventas. Juo tapo tai
komosios matematikos specialy
bės studentė Silva Bagvilaitė. 
Šiemet institutą baigs apie 2700 
studentų.

— Naują literatūrinę premiją 
įsteigė Lietuvos aklųjų draugi

jos centro valdyba ir Lietuvos 
rašytojų sąjunga. Ji bus skiria
ma už geriausią prozos debiutą. 
Premija pavadinta Antano Jo
nyno, poeto ir publicisto, iš
variusios gilią vagą literatūri
niame gyvenime, vardu. Pirmuo
ju A. Jonyno premijos laureatu 
tapo Antanas Ramonas, pernai 
išleidęs novelių rinkinį “šiaurės 
vėjas”.

— Trakų ežeruose birželio 
21-23 vyko “Gintarinių irklų” 
akademinio irklavimo ir “Gal
vės” baidarių bei kanojų irkla
vimo regatos, skirtos Lietuvos 
irklavimo 100-osioms metinėms.

— Europos krepšinio čempio
nato nugalėtojai kauniečiai 
Valdemaras Chomičius, Serge
jus Jovaiša, Rimas Kurtinaitis, 
Arvydas Sabonis, taip pat dar ir 
Šarūnas Marčiulionis Sovietų 
Sąjungos rinktinės sudėtyje žai
dė tarptautiniame turnyre Toki
jo mieste, Japonijoje. Tarybiniai 
žaidėjai finale įveikė JAV India
nos komandą (74 - 54) ir užėmė 
pirmą vietą.

— Tarybų Sąjungos jaunių 
žaidynių baidarių ir kanojų irk
lavimo varžybose Moldavijoje 
čempionais tapo Darius Sur- 
vutas iš Vilniaus ir Giedrius 
Dačiola iš Trakų. Jie pralenkė 
visus varžovus dviviete kanoja 
1000 m distancijoje.

— Septintąjį pavasarį Panevė
žio rajono Upytės bandymų sto
ties eksperimentinis ūkis surengė 
poezijos šventę. Penktus metus 
rajono laikraštyje buvo paskelb
tas “Lino žiedo” konkursas ei
lėraščiams apie linų augintojus, 
lino istoriją ir šiandieną. Penk
tuoju šio konkurso laureatu ta
po jaunas poetas Bronius Ribo- 
kas. S. L. K.

GORBAČIOVO MANIJA
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VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. >57 LarkflaM Rond, .Enst * 
Northporth, N.V. 11731. Tat SIS 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtine te atvejais 516 757-2671. New Yorke ofisas Lito patalpose: 
M * 01 114th Bt, Rlchmond HM, N.Y. 11418. TOL 718 441 - 2311.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HigMand Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir sngllškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forost 
P’way St), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296 - 2244.

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

KENFIELD FUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapel, 301 Corey 
Ava., St. Potersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Paaadena 
Memorlal Chapel, 200 PasadenaAve. S., St Potersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

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

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St. Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodities, auksų 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai“, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuania“, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir., adresas: 
2Š4 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

N. J. dienraštis "The Record" 
rugpjūčio 16 paskelbė, kad Iz
raelio gen. konsulas New Yorke 
Naphtali Lavie įteikė Teisiųjų 
medalius mirusiai Konstancai 
Bražėnienei (medalį priėmė 
Sparkville, N .Y., gyvenanti jos 
duktė dr. Nijolė Bražėnas), Yon- 
kers, N.Y., gyv. Jean Berger 
ir Paterson, N.J., gyv. Sophia 
Ebro Prokesh. Tokie medaliai 
įteikiami nežydam, karo metu 
gelbėjusiem žydus. Apdovano
jimus nusprendžia Jeruzalės žy
dų Yad Vashem, arba holokaus
to kankinių ir atsiminimo žiny
ba. Dienraštis įsidėjo ir jų visų 
bendrą fotografiją.

Sov. S-ga pradėjo didelio mas
to puolimus prieš Afganistano 
partizanus pietrytiniam Afga
nistane prie Khost miesto, kur 
beveik visus metus afganų ka
riuomenės dalinys buvo atkirs
tas.

Indijos Punj*ab valstijos 
nuosaikiųjų sikų vadas Ha- 
chand Singh Longowal, nesenai 
pasirašęs susitarimą su Indijos 
vyriausybe tarpusavei krizei už
baigti, buvo sikų nušautas Shar- 
pur mieste.

Lenkijos policija areštavo 
pulk. Adam Rajski už įsivėlimą 
į pogrindžio veiklą. Taip pat 
už tokius pat nusikaltimus buvo 
areštuoti trys atsargos pulkinin
kai.

džiusieji asmenys.
Italijos Alpių kalnuose sugriu

vus kasyklos žemės pylimui, 
prasiveržęs vanduo ir dumblas 
sugriovė kelius viešbučius ir už
mušė apie 200 vasarotojų. Vy
riausybė dėlto apkaltino kasyklų 
savininkus.

Sov. Sąjunga davė suprasti Iz
raeliui, kad ji siekia atnaujinti 
1967 m. nutrauktus diplomati
nius santykius ir paskubinti žydų 
emigraciją,jei Izraelis pasitrauk
tų iš okupuotų Golan aukštumų 
ir leistų Sov. S-gai įsijungti į 
Art. Rytų taikos derybas.

Izraelio parlamentan įneštas į- 
statymo projektas uždrausti kiau
lienos mėsos pardavinėjimą su
kėlė didelę kontroversiją, nes 
apie milijonas gyventojų tokią 
mėsą valgo. Ortodoksinės reli
ginės partijos, jausdamos savo 
svorį koalicinėj vyriausybėj, sie
kia tai išnaudoti savo reikalam.

Sov. Sąjungos užs. reikalų 
m-jos spaudos departamento vir
šininkas Vladimir B. Lomeiko, 
kalbėdamas Helsinkio susitari
mų pasirašymo 10 m. sukakties 
proga, apkaltino Vakarus žmo
gaus teisių pažeidinėjimu, nes 
ten yra toleruojami prostitucijos 
namai, tebėra nedarbas ir butų 
trūkumas, vykdoma rasinė dis
kriminacija. Jis taip pat teisino 
Sov. Sąjungą už Sacharovo izolia
vimą, žydų emigracijos ir turisti
nių kelionių varžymą.

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

J. P. Kedys, Australia

Pabaltiečių tribunolo prieš Sovietu Sąjungą teisėjų kolegija: 
Jean Marie Dailett — prancūzas, James Favvcett — bri
tas, teismui pirmininkavęs dr. Teodor Veiter — austras. Per 
Ahlmark — švedas ir kun. Michacl Botirdcaux — britas. 
Teismas įvyko Kopenhagoje liepos 25- 26.\notr \l s.un.ih.nės

Istoriniai faktai mum byloja, 
kad..Vakarų politikai ir žinių 
tarnybos sukuria politines trąg. 
gėdijąs, kurios tautom kainuoja 
milijonus žmonių aukų ir patį 
gyvenimą padaro pasibaisėtiną.

Tipingą pavyzdį rasime Ant
rojo pasaulinio karo išvakarė
se, jo eigoje ir tuoj po karo. Tuo 
metu Vakarų politikai ir žinių 
agentūros Staliną vaizdavo kaip 
gerą šeimos tėvą, nuoširdų žmo
nių ir tautų užtarėją, žmogų, 
kuris išvedė Rusijos žmonės iš 
caristinio skurdo į šviesesnį gy-1 
venimą. Vaizdavo kaip humaniš
ką kovotoją prieš nacius už Eu
ropos tautų išlaisvinimą.

Kad tai yra istorinis ne pa
gražintas faktas, pakanka pasi
skaityti ano meto vakariečių 
laikraščius ir žurnalus. Vakarie
čių politikai ir žinių agentūros 
jam nukalė pagarbų vardą — 
“Uncle Joe”. Tuo vardu buvo 
paslepiami jo kriminaliniai nu
sikaltimai, apie kuriuos kartas 
nuo karto buvo rašoma spaudo
je.

Anglosaksų žinių tarnybos ir 
politikai specialiai vengė minėti 
Hitlerio - Stalino paktą, kuris 
buvo Antrojo pasaulinio karo 
ir Rytų bei Vidurio Europos 
padalinimo tarp bolševikų ir 
nacinės Vokietijos priežastis.

Kai Katyno tarptautinė komi
sija paskelbė savo tyrinėjimo re
zultatus, kad ten įvykdytos žu
dynės yra Stalino ir NKVD dar
bas, tai Churchillis ne tik nepa
informavo Anglijos piliečių, jis 
tą žinią net nuslėpė, nepranešė 
jos savo užsienio reikalų minis- 
teriui Edenui.

Pagaliau yra ir kitas faktas. 
Kai Hitleris buvo žuvęs, paskuti
nėmis karo dienomis Vokietijos 
vadovybę perėmė admirolas 
Doenitz. Jis sąjungininkų vy
riausiam štabui pasiūlė kapitu
liaciją vakarų fronte, bet prašė 
leidimo toliau kovoti rytų fronte 
ir išstumti bolševikus iŠ vidurio 
ir rytų Europos j jų originalias 
sienas.

Roosevelto ir Churchillio at
sakymas buvo — besąlyginė 
kapituliacija!

jie būtų gavę paramos oro keliu, 
jie būtų atkirtę tiekimą Sovietų 
armijai. Tačiau per eilę metų 
Stalino-— “Uncle Joe” aureolė 
buvo paveikusi Rooseveltą ir 
Churchillį. Jie negalėjo skirtis 
su savo “sąjungininku”. Šis fak
tas privedė pasaulį prie situa
cijos, kurią turime šiandien. Ta
čiau labai retai kas nori pažiū
rėti teisybei i akis.

Šia ilga įžanga norėjau paro
dyti, kur nuveda sensacingų 
žinių skleidimas apie diktato
riaus asmenybę.

Kas įvyko anais 1939 - 1946 
metais iškeliant Uncle Joe asme
nybę, šiandien kartojasi tas pats, 
kai vertina Gorbačiovą kaip po
litiką ir žmogų.

Prieš išrenkant jį gen. parti
jos sekretoriumi, jis lankėsi Ka
nadoje ir Anglijoje. Žinių agen
tūros, politikai ir net aukšti 
dvasiškiai ėmė jį labai liaup
sinti. O kai išrinko jį partijos 
gen. sekretoriumi, tai tie liaupsi
nimai net sustiprėjo. Spauda ra
šė: Ponas Gorbačiovas puikiai 
apsirengęs, jo kostiumas 700 dol. 
vertės. Jis yra elegantiškas vy
ras. Jis turi apšlifuotas manie
ras. Jis yra kalbus, draugiškas 
ponas. Jis turi puikią politinę 
orientaciją ir 1.1.

Anglijos VVestminsterio 
katedros klebonas šitaip atsilie
pė apie Gorbačiovą: "Jie yra tos 
rūšies žmonės, su kuriais galima 
kall>ėti visą popietę.” Mrs. 
Thatcher padarė tokias išvadas: 
“Man patinka Gorbačiovas. Mes 
galime daryti bendrą biznį”.

Vos mirus Černenkai, tuoj at
sirado Amerikos viceprezidentas 
Bush Kremliuje ir pasiūlė Gor
bačiovui pasimatyti su Rea- 
ganu. Nežiūrint į amerikiečių 
pastangas susigerinti su senu 
sąjungininku, naujasis sekreto
rius nieko aiškaus nepasakė.

Minėti faktai aiškiai rodo, 
kad laisvojo pasaulio vadai ir 
viešosios nuomonės formuotojai 
nieko nepasimokė iš istorijos, 
kurią jie patys turėtų gerai pri
siminti, nes įvyko jų amžiuje.

Visa apie Gorbcčiovą paskelb
ta medžiaga nieko bendro neturi

¥asoliqo 

A MEM0BIALS66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282* 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

Admirolas turėjo kapituliuoti. 
Doenitzo planas buvo visai rea
lus, nes tuo metu Ukrainoje, Pa- 
baltyje ir iš dalies Lenkijoje 
veikė tūkstančiai partizanų. Jei

su tiesa. Tai tik propaganda 
apgaudinėti vakarus. Gor
bačiovo garbinimo manija gali 
privesti pasaulį prie naujos tra
gedijos.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
• 2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Darbo dienos proga
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse rugsėjo pradžioje švenčiam 
Darbo dieną — Labor Day. 
Šventė skirta pagerbti darbinin
ką, išryškinti darbo prasmę.

Žmogus visą laiką turi dirbti, 
kad galėtų išsilaikyti. Jau Šv. 
Rašte pasakyta, kad savo pra
kaite valgysi duoną. Taigi — be 
darbo negyvensi. Kiekvienas 
turi teisę į darbą. Kiekvienas 
turi būti atlyginamas už darbą.

Bet tie darbdavio ir darbinin
ko santykiai taip nesiklostė. Dar
bininkas turėjo darbdaviui daug 
uždirbti, sukrauti jo turtus. Taip 
darbininkai buvo spaudžiami. 
Esame skaitę, kaip Lietuvoje se
nais laikais žmonės eidavo į 
baudžiavą. Kokias ilgas valandas 
dirbdavo dvarui.

Praeitame amžiuje sparčiai 
ėmė vystytis pramonė. Atsirado 
fabrikai. Ir ten darbininkai tu
rėjo dirbti 12 ir net daugiau 
valandų. Dirbo ir vaikai, maža
mečiai, o atlyginimas buvo labai 
menkas.

Taip darbininkai buvo pri
versti kurti unijas, kurios gintų 
jų reikalus ir iškovotų geresnes 
darbo sąlygas ir geresnius atly
ginimus.

Iki I-mojo pasaulinio karo 
normali darbo diena buvo 10 
valandų, bet Anglijoje jau 1834 
pradėta kovoti dėl trumpesnio 
darbo laiko. 1908 Anglijos ka
syklose įvesta 8 valandų darbo 
diena, 1920 pritaikyta visom 
pramonės šakom. Tarptautinė 
darbo konferencija 1919 priėmė 
8 valandų darbo dieną. Nuo 
tada Europos. Amerikos ir Aust
ralijos žemynuose laikoma 8 va
landų darbo diena, savaitėje še
šios darbo dienos.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse 1929 meti! depresija pa
skatino siekti 40 valandų darbo 
per savaitę. Netrukus tai ir 
įsigalėjo. Dabar norima dar su
trumpinti iki 35 valandų per 
savaitę.

Taip pat buvo kovojama ir dėl 
atlyginimo. Darbo atlyginimą 

normuojančius įstatymus pir
mieji priėmė Naujoji Zelandija 
1894, Viktorija 1896. Netrukus 
jas pasekė kitos Australijos vals- 
tyliės. Iš Australijos idėją pasi
savino Europa ir Amerika.

Amerikoje darbo atlyginimo 
minimumo įstatymas pirmiausia 
buvo įvestas Massachusetts 
valstybėje 1912, 1913 metais į- 
sivedė dar 7 valstybės. Federa- 
liniu mastu darbo atlyginimo 
įstatymas įvestis 1938.

Unijos pradžioje darbininkam 
labai daug padėjo, bet dabar 
unijos taip įsigalėjo, kad pradeda 
kenkti patiem darbininkam. 
Unijų vadai dažnai siekia naudos 
tik sau, paskelbia streikus ir iš 
jų darbininkai ne daug ką gau
na.

Yra įmonių, kurios pačios 
tvarko darbininkų reikalus. 
Jiem gerina darbo sąlygas, didi
na algas, duoda visokius šven
čių priedus, bet darbininkai ne
gali sudaryti savo unijų. Toks 
yra Pfizer vaistų fabrikas, ku
riame savo laiku dirbo nemaža 
lietuvių.

Yra įmonių, kur darbininkai 
padaromi dalininkais, kur dar
bininkų atstovai dalyvauja tary
bos posėdžiuose ir pelno pasida
linime.

Amerikos darbininkai yra ge
riausiai aprūpinti ir atlyginti. 
Čia darbininkas turi savo na
mus, automobilius, leidžia vai
kus į mokslus. Kitaip yra So
vietų Sąjungoje, tame tariama
me darbininkų rojuje. Ten dar
bininkus valdžia išnaudoja. Ma
žas atlyginimas, blogos darbo 
sąlygos. Žmogus negali iš savo 
darbo pragyvčnti. Jis tik skursta 
ir yra priverstas vogti valdišką 
turtą.

Amerikos turtus sukrovė lais
vas darbininkas. Todėl šios šven
tės proga pagerbiame darbo 
žmogų, Amerikos gerbūvio sta
tytoją, Amerikos galybės kūrėją. 
Pagerbiame ir tuos, kurie kovojo 
dėl darbo žmogaus teisių.

Mums nevalia užsisklęsti tik 
savybėje, kada viena iš mūsų 
didžiųjų pareigų yra perduoti 
pavergtos tautos šauksmą visam 
pasauliui. Galime pasidžiaugti, 
kad čia gerai pasitarnauja Li- 
tuanus,. Observer, Bridges. 
Speak Up (leidžiamas G. Urbo
no Kanadoje), News Digest (J.P 
Kedys leidžia Australijoje).

Džiugu, kad mes turime to
kių šioj srity nusipelniusių as
menų kaip prof. V. Vardys, 
prof. T. Remeikis, T. Venclova ir 
eilė kitų. Jų tarpe paskutiniu 
metu gražiai pasireiškė A. Ma
žeika, taipgi R. Razgaitienė.

Daug pasitarnauja Vliko įvai
riomis kalbomis leidžiama Eiti 
bei LB Informacijų Centras, va- 
dovvaujamas kun. K. Pugevi- 
čiaus. Turime ir nemažai pri
vačios iniciatyvos laimėjimų. V. 
Bražėnas jau redaguoja savo 
anglų kalba laikraštį. J. Jurkus 
Rochestery dažnai savo laiškais 
randa vietos angliškuose laikraš
čiuose. V. Dambrava ypatingai 
svariais straipsniais kalba į Lo
tynų Amerikos žmones.

Si sritis labai rūpi ir Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Alto iš
leista “Lithuania” turbūt pasie
kė didžiausią tiražą išeivijoje 
— jos išleista 80,000 egzemp
liorių ir jau visai baigiasi ket
virtoji laida. Alto išleista “Li
thuania’s Jews and the Holo
caust” pasirodė labai reikalinga, 
ypač kai įsisiūbavo tos OSI 
bylos. Šio leidinio gausiai parei
kalavo ir Kanados žmonės. Gai
la, kad šia tema mes daugiau 
anglų kalba leidinių neturime.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Teodoras Blinstru- 
bas labai vertina didžiosios 
spaudos informavimą apie Lie
tuvą ir sudaro tam sąlygas. Al
tas protarpiais išleidžia anglų 
kalba biuletenius. Alto informa
cija turi labai gerus ryšius su 
“Chicago Catholic”. Kai tik gau-

Dr. K. Bobelis, Vliko pirmininkas, sveikina Kopenhagos 
miesto burmistrą ir jam įteikia informacinę medžiagą apie 
Lietuvą.

PROVERŽIAI DIDŽIOJOJE SPAUDOJE

namas naujas LKB Kronikos 
numeris, jo santrauka duodama 
tam laikraščiui ir jis visada iš
spausdina. Gauta net iš Europos 
atsiliepimų iš tų, kurie skaitė 
“Chicago Catholic” straipsnius 
apie Lietuvą. Alto informacija 
duoda straipsnių ir informacijų 
ukrainiečių “The New Star”, 
čekų “Denni Hlasatel”, kartais 
ir lenkų “Dziennik Związkowy”. 
Su šių laikraščių redaktoriais 
turimi labai artimi ryšiai.

Bet daugiausia Alto informa
cijos proveržių būna didžiuo
siuose Ghicagos dienraščiuose 
“Chicago Tribūne” ir “Chicago 
Sun-Times”. Plečiami ryšiai su 
tų didžiųjų dienraščių (Tribūne 
sekmadieniais turi milijoninį ti
ražą) redaktoriais. Stengiamasi 
prie kokios iškilusios aktualijos 
prijungti ir Lietuvos priminimą. 
Čia galime suminėti eilę tų 
dienraščių skiltis šiemet Alto 
rūpesčiu pasiekusių temų, kad 
ir kuklių rašinių pavidalu:

— Didžiajai Britanijai nu
sprendus baigti kolonialinę val
džią Hong Konge, buvo iškel
tas klausimas, kada Sovietų Są
junga užbaigs kolonialinį valdy
mą Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj.

— Dienraščiui “Sun-Times” 
dabar priminus S. Kudirkos 
pabėgimą, buvo pravesta mintis, 
kad baisią klaidą padarė laivo 
Vigilant vadovybė pradžioje 
Kudirką grąžindama rusams. 
Taip būtų didelė klaida daroma 
pabaltiečius, kurie netenka JAV 
pilietybės, vėl grąžinti Sovietų 
Sąjungon kančioms, gal net mir
čiai vergų darbo lageriuose.

— Politinių kalinių sąjungai 
minint 50 m. sukaktį nuo nacių 
teismo Lietuvoje, užakcentuota, 
kad nacių teismas Lietuvoje bu
vo pirmas Europoje teismas 
prieš nacius.

— Priminus, kad Maskva prieš 
tarptautinę teisę mobilizuoja 
vyrus okupuotoje Lietuvoje ir 
juos siunčia į Maskvos agresi
nius dalinius Afganistane, pa
brėžtas reikalas priešintis prieš 
Sovietų kolonialinius užhriavi- 
mus.

— Pasirodžius recenzijai Rya- 
no knygos, kaltinančios pabal
tiečius karo nusikaltimais, dien
rašty pravestas pasisakymas, 
kad daugiausia karo nusikal'tiirių 
padarė bolševikai ir kad neten
kančių JAV pilietybės siunti
mas už geležinės uždaruos būtų 
antras “holocaust”.

— Priminta, kad Maskva, tęs
dama kolonialinę agresiją, yra 
didžiausias karo nusikaltėlis 
pasaulyje ir nesuprantama, 
kaip OSI gali bendradark»iauti 
su KGB.

— Dienraščiui “Sun-Times” 
suminėjus, kad Leninas "buvo 
paskelbęs tautų laisvo apsi
sprendimo mintį, tame dierarašty 
pravesta mintis, kad Maskva 
dabar žiauriai laužo šį principą 
ir pirmosios agresijos aukos 
buvo Lietuva, Latvija ir Estija.

— Priminta Pabaltijo oku
pacijos 45 m. sukaktis ir iš
ryškinta, kad Pabaltijy buvo ne 
viena “holocaust”: nacių žudy
mus pralenkė Sovietų vykdyti 
žudymai, kai jie arti mil ijono 
pabaltiečių deportavo j Sibirą.

Pagal išgales Alto informaci
ja praveda lietuvišką mintį ir 
kituose laikraščiuose. Pvz. 
“\Vorcester Evening Gazsette” 
dienraščiui išspausdinus 
straipsnį apie “holocaust” Rytų

DAINININKŲ - INSTRUMENTALISTŲ 
KONKURSAS

JAV LB Kultūros Taiyb«a skel
bią antrąjį jaunųjų dainininkų 
bei instrumentalistų konkursą. 
Konkurssas įvyks Cleve landė, 
Ohio, 1985 spalio 5 Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje.

Kviečiami dalyvautivisi lietu
vių kilmės jaunieji menininkai 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus.

Premijos bus skiriamos trijose 
kategorijose — dainavime, sty
ginių ir pučiamųjų instrumentų 
ir fortepijono.

Speciali premija kanklių kate
gorijoj.

Norintieji dalyvauti prašomi 
užsiregistruoti ligi 1985 rugsėjo 
15 pridedant trumpą biografinę 
apybraižą ir pavyzdinę juostelę 
(nebūtinai iš konkursinio reper
tuaro).

Europoje, Alto informacijai pa
vyko į tą dienraštį įterpti pra
nešimą, kad lietuviai nesįjungė 
į SS dalinius, kad naciai kar
tais kitus apvilkę Lietuvos uni
formomis vertė juos žudyti žy
dus ir tą jiems darant filmavo, 
norėdami sudaryti įspūdį, kad 
tai lietuvių darbas. Nepriklau
somoje Lietuvoje žydai turėjo 
religinę, kultūrinę, ekonominę 
autonomiją. Sovietai naikino 
Lietuvos žmones pralenkdami 
net nacių žiaurumus.

“Southwest News Herald” iš
spausdino Alto informacijos pri
minimą, kad Sovietų Sąjunga 
vykdė genocidą Lietuvoje, arti 
350,000 lietuvių išveždama 
mirčiai į Sibirą.

Šias mintis Alto informacija 
pravedė tik šiais metais ameri
kiečių dienraščiuose ir kituose 
laikraščiuose.

Pabaigoje galima suminėti, 
kad Altas stengiasi ir mūsų 
patį jauniausią atžalyną įtrauk
ti į plunksnos valdymo pastan
gas, kasmet skelbdamas rašinių 
konkursus lituanistinėse mo
kyklose lietuviškomis temomis, 
skiriant premijas už geresnius 
rašinius. Tam reikalui jau buvo 
skirta penketas tūkstančių do
lerių. Nebuvo panaudotos Altui 
skiriamų aukų sumos, nes tam 
reikalui aukojo Alto informacijų 
vedėjas iš savo asmeniškų lėšų.

Čia suminėtos amerikiečių 
spaudos informavimo pa
stangos tik šiais metais, o jos 
vykdomos nebe pirmas dešimt
metis.

J. Pr.

Konkursui repertuaras suda
romas laisvu pasirinkimu. Dai
nininkų programa turi būti neil
gesnė 15 minučių, visų kitų — 
ligi 20 minučių ilgumo.

Pirmajame Kultūros Tarybos 
konkurse 1982 m. pirmas premi
jas laimėjusieji šiame konkurse 
dalyvauti negalės.

Prašome registruotis šiuo ad
resu: Andrius Kuprevičius, 2166 
N. St. James Pkwy, Cleveland 
Hts., Ohio 44106. Tel. 216 
321-1710.

— Kun. J. Vailokaičio knygos 
sutiktuvės Chicagos Jaunimo 
Centro kavinėje įvyks rugsėjo 
27. Rengia Lituanistikos tyrimų 
centras.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas • Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas Ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

PAULIUS JURKUS

29.—

Pakeliui i “Anykščių šilelį”

Perėjus per poeto Baranausko 
plačius poezijos laukus, apžvel
gus bažnytines giesmes, dabar 
belieka aptarti jo svarbiausią 
kūrinį — “Anykščių šilelį”.

Esame minėje, kad šią poemą 
jis parašė per dvejas vasaros 
atostogas. Pirmosios buvo 1858, 
kai jis grįžo iš Varnių kunigų 
seminarijos, o antrosios 1859, 
kai grįžo iš Peterburgo.

Pats poetas yra pasisakęs apie 
šio kūrinio genezę. Minėjome ir 
šiame darbe, kad jauną poetą 
ir klieriką Varnių kunigų semi
narijoje įžeidė retorikos profeso
rius Andrius Gahšys-Gabševi- 
čius, dėstęs homiletiką. Savo 
paskaitose mėgo cituoti lenkų 

poetus romantikus — A. Mic
kevičių, J. Slovackį ir kitus. 
Kartą paskaitė iš Adomo Mic
kevičiaus poemos “Pono Tado” 
Lietuvos girių aprašymą. Įsi
karščiavęs retorikos profesorius 
ėmė girti lenkų kalbos turtin
gumą ir skambumą. Profesorius 
teigė, kad tokį kūrinį galima pa
rašyti tik lenkų kalba.

To meto inteligentų tarpe bu
vo dažnai diskutuojama ši tema, 
kad lietuvių kalba neturi žodžių 
aukštesnėm sąvokom reikšti. Tai 
yra pilkų kaimiečių ir piemenų 
kalba. (Tokios pažiūros dar ilgai 
tvyrojo sulenkėjusių Lietuvos 
bajorų tarpe, net iki Pirmojo 
pasaulinio karo ir dar ilgiau.)

Tas profesorius Gabšys tada 
ir pridūrė, kad tokia prastuolių 

kalba netinka poezijai.
Tie žodžiai labai jautriai pa

lietė poetą Baranausku, “sta
čiai lyg peiliu širdin smogė”. 
Jis vos neišėjo iš paskaitos.

Už tokį lietuvių kalbos įžei
dimą poetas pasiryžo “atkeršy
ti”. Ta garsioji retorikos ir pa
mokslų sakymo pamoka buvo 
1858 metų pavasarį. Tų pačių 
metų vasarą Baranauskas pradė-. 
jo “kerštauti” — pradėjo rašyti 
savo poemą.

Tą vasarą jis parašė pirmąją 
dalį ir ją baigė auštančio ryto 
vaizdu. Ši dalis turi 146 eilu
tes.

Antrąją dalį parašė 1859 metų 
vasarą. Antroji dalis turi 196 
eilutes. Iš viso poema turi 342 
eilutes.

Kiti paskatai rašyti poemą
Šalia retorikos profesoriaus 

išsišokimo dar buvo ir kitų 
paskatų rašyti poemą. Parašyti 
stambesnį poezijos kūrinį Bara
nauskas jau anksčiau norėjo. 
Tą idėją brandino net kelerius 
metus. Dar Sedoje, susitikęs 
poetę Karoliną Praniauskaitę, jai 
kalbėjo, kad nori sukurti tokį 
kūrinį, kuriame atgytų tolimi 
mirusių amžių atsiminimai, seni 
liaudies pasakojimai, padavi
mai.

Tam jis atsidėjęs kaupė tau
tosaką, frazeologiją. Prašė net 
savo brolį, kad jis parinktų pa
tarlių, priežodžių, mįslių.

Jo poetinę vaizduotę turtino 
visa Anykščių aplinkuma, kur 
pilna padavimų, legendų, kur 

kone kiekvienas kalnelis, ežeriu
kas, upelis turi savo vaizdin
gus pasakojimus. Tuos pasakoji
mus sudėjo paprasti žmonės, 
gyvenę toje aplinkoje, sutapę 
su Anykščių peisažu.

Baranauskas buvo pasisavi
nęs romantizmą, kaip ir kiti ro
mantikai, pamėgęs senovę, su
kūręs tos praeities ilgesį. Kai 
šis poetas jaunuolis vaikščiojo 
Anykščių aplinkumoje, jis matė 
tuos plotus, kur buvo giria. 
Poetas pajuto tos praeities gi
rios ošimą, pajuto sakų kvapą. 
Praeitis jį skaudžiai drėskė.

Vėliau poetas savo prierašuo- • 
se vokiečių kalbininkui Webe- 
riui rašė, kad jis girdėjęs pa
sakojimus apie Anykščių šilelį. 
Tai buvę dar taip neseniai. Ši
lelį ėmė naikinti nuo 1845 metų. 
Kas metai dalimis davė iškirs
ti karališkiem žmonėm.

Baranauskas daug dėmesio 
skyrė tautosakai, rinko ją, su
rašė į sąsiuvinius. (Toks vienas 
jo surašytas tautosakos sąsiuvi- 
nys yra išlikęs iki dabar, dar vi
sai netyrinėtas). 1858 metų va
sarą jis išgirdęs tėvo posakį: 
“Liemuo liemenį plaka”. Šiuo 
posakiu tėvas labai tiksliai api
būdino aukštą mišką.

Poetas Baranauskas sako, kad 
iš to tėvo posakio ir prasikalęs 
“Anykščių šilelio” daigas. Poetą 
pagavo tas liaudies kalbos vaiz
dingumas ir skatino taip susi
kaupti ir taip vaizdingai rašyti.

Baranauską veikė ir istorikas 
Simanas Daukantas, kuris jau 

1858 metais išleistame v-eikale 
“Būdas senovės lietuvių, kalnė
nų ir žemaičių” susijaudinęs 
kalbėjo apie praeitį: “Kas ap
rašys kalnėnų ir žemaičiu seno- 
vęs girias, kokias anie, atsidan
ginę į tą kraštą, rado, kurios 
bet kokių tarpkrūniij vienu 
lieknu it jūra niūskojo”. - .

Kodėl sustojo ties 
Anykščių šilu?

Poetas buvo labai sutapęs 
su savo tėviške, jos nuolat il
gėjosi, veržte veržėsi į namus. 
Keliavo iš Vainuto, Raseinių, 

»Skuodo, būdamas valsčiaus raš
tininku. Net vyskupu bedamas 
jis nepamiršo tėviška ir čia 
atlinguodavo jau su ištaigia 
karieta.

Jaunas poetas gyveno tiesiog 
padavimų, legendų pasaulyje. 
Nuo pat mažens jis girdėjo pa
sakojimus apie giriąapie Šven
tąją. Puntuką, Pašlavį, Marčiu
pį. Jis pats vaikščiojo tomis 
vietomis, įsigyveno jtą peisažą.

Viename klierikavimo laikų 
darbe jis rašė, kad miškingų 
vietų žmonės gali geriau pažin
ti gamtą, išvardina medžių 
paukščių, žvėrių vardus , apibū
dina miško ošimą, tamsių besi
driekiančių girių nitlrtmią, šile
lio malonumą. Tie Įmonės ge
riau pastebi ir meti) la ikų kai
tą.

Savo pojūčiais jis la blausiai 
ir buvo surištas su Anykščių 
gamta, su šileliu, geriausuai tai 
pažino. Aplinkos ir praeities 

prisiminimai jam žadino poetinę 
vaizduotę. Tad savo “kerštavi
mui” prieš prof. Andrių Gabšį- 
Gabševičių jis pasirinko aprašy
ti Anykščių girią — šilelį.

Poemą pradeda
Pasakojama, kad poetas nu- 

griūdavęs į žolę ir kniūpsčias 
imdavęs rašyti, braukyti, taisy
ti. Rašė ir savo klėtelėje. Grei
čiausiai ten jis perrašė, ką jis 
bevaikščiodamas buvo užrašęs.

“Anykščių šilelis” yra poema, 
kur nėra intrygos. Tai yra gies
mė gamtai, gamtos subtilus ir 
įžvalgus aprašymas. Čia irgi at
siliepia romantizmo pažiūros ir 
meilė gamtai. Dar ir prieš ro
mantikus randame gražių gam
tos aprašymų. Ir Kristijono Do
nelaičio “Metai” neturi intry
gos. Visa poetinė ir kūrybinė 
jėga yra sutelkta į vaizdingą žo
dį, į taiklų gamtos aprašymą. 
Ir lotynų kalba parašyta Virgi
lijaus “Georgika” remiasi tuo 
įžvalgiu, vaizdingu žmogaus 
darbų ir gamtos aprašymu.

To dar neužtenka. Poetas į- 
žvelgia kur kas giliau, nei kiti 
mato gamtoje. Su gamta yra su
sijęs ir žmogaus gyvenimas. Tai 
ir “Anykščių šilelyje” nors ir nė
ra kokios intrygos, nėra tiesio
giai aprašomas žmogus, bet 
drauge tai paliečia ir žmogų.

(Bus daugiau)
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Sen. Thurmond susirūpinęs 
OSI nukrypimais

Amer. Lietuvių Tarybos pirm. 
Teodoras Blinstrubas ir inform. 
dir. kun. J. Prunskis raštu krei
pėsi į Senato teisminio komite
to pirm. šen. Strom Thurmond, 
kad į to komiteto darbotvarkę 
įvestų ištyrimą OSI įstaigos 
bendradarbiavimo su KGB. Šen. 
Thurmond atsakė, kad jis kreip
sis į OSI direktorių Neal Sher 
prašydamas jo paaiškinimų. 
Šen. Thurmond pažymi, kad jis į 
šį klausimą atkreips reikiamą 
dėmesį.

Pabaltiečių skyrius
Valstybės departamente

JAV Valstybės departamente 
nauju Pabaltijo skyriaus vado
vu paskirtas Carey Snell, vie
ton pasitraukusio p. Zerolio.

Testamentinė auka
A. a. dr. J. Bartkus testa

mentu Amerikos Lietuvių Tary
bai paliko 1,000 dolerių. Vykdy
dami jo testamentą, šią auką 
Altui persiuntė jo sūnus inž. Eu
genijus A. Bartkus ir duktė Irena 
Budreckienė.

Amerikos Lietuvių Taryba su 
nuoširdžiu dėkingumu mini 
brangų velionį ir reiškia padėką 
jo šeimai.

Dariaus - Girėno minėjime
Chicagoje liepos 22 d. buvo 

iškilmingai paminėtas Dariaus 
ir Girėno, Atlanto nugalėtojų, 
ryžtingas, tragiškas žygis.

Minėjime kalbą pasakė ir 
Amer. Liet. Tarybos pirm. Teo
doras Blinstrubas.

Liet, teisių gynimo veikla 
Clevelande

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus pirm. inž. 
Algis Pautienis yra Koalicijos už 
konstitucinę teisę bei saugumą 
koordinatorius Clevelande. Jis 
liepos 19- d. sušaukė įvairių 
tautybių organizacijų atstovus 
pasitarti dėl tolimesnės bendros 
veiklos prieš OSI ir KGB san
dėrį ir dėl didesnio spaudimo į 
JAV Kongresą dėl OSI nukrypi
mų.

Lietuvių teisių 
gynybos fronte

Veiksnių įkurtasis Lietuvių 
Teisėmis Ginti Fondas tik lietu
vių reikalams telkia lėšas ne
kaltai apkaltintų gynimui ir do
kumentacijai. Gi, LTG Fondo 
pradininkas Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetas, į kurį įeina taip 
pat visų veiksnių atstovai, rū
pinasi visa kita akcija, išskyrus 
lėšų telkimą. Rūpinasi, kad teis
muose būtų tinkama procedū
ra, kad būtų panaikintas JAV- 
ėms kenksmingas ir nepatiki
mas OSI ir KGB bendradarbia
vimas, kad JAV Konresas tuo su
sirūpintų ir kad nebūtų terori
zuojami JAV piliečiai pagal So
vietų užmačias.

LTG Komiteto nariai palaiko 
glaudų ryšį su savo veiksnių 
valdybomis, reikalui esant, 
veiksnių pirmininkai pateikia 
vyriausybei bendrus memoran
dumus bei daro atitinkamus žy
gius. Panašiai atskirai gina savo 
teises, rūpinasi lėšų telkimu ir 
kitos tautybės: latviai, estai, uk
rainiečiai ir kiti.

Šioje kovoje už savo teises 
turi daug reikšmės jungtiniai 
pabaltiečių ir kitų tautybių vie
netai ir Koalicija už konstituci
nę teisę bei saugumą. Atskirų 
tautybių komitetai, fondai ir 
junginiai savo veikla vienas kitą 
papildo, tačiau ypač daug reikš
mės turi visuomenės balsas bei 
parama lėšomis ir laiškais, krei
piantis į savo kongresmenus ir 
senatorius. Be visuomenės para
mos jokie žygiai nebūtų įmano
mi.

Lietuvių Teisėms Ginti Fon
das telkia lėšas tik lietuvių gy
nimui ir dokumentacijai. Au
kas, kurias galima nurašyti nuo 
mokesčių, siųsti: American 
Lithuanian Rights Fund, Ine., 
2636 VVest 71 st. Street, Chicago, 
IL 60629.

Artėja ALT metinis 
suvažiavimas

Metinis Amer. Liet. Tarybos 
suvažiavimas įvyks lapkričio 2 
d. Tautiniuose Namuose Chica
goje. Čia bus paminėta ir vie
no iš ALT steigėjų — L. Simu
čio — mirties 10 m. sukaktis.

Pasikalbėjimas su “Chicago
Tribūne” redaktoriumi

Lietuviams nuoširdų prielan
kumą yra parodęs “Chicago 
Tribūne” redaktorius Harry C. 
Kariher, ypač spausdindamas 
laiškus, primenančius prie-

BALTIMORĖJE
Baltimorės lietuvių choras 

“Daina” ir šiais metais surengė 
pavasarinį koncertą. Scenoje 
matėme tą pačią užsispyrusių ne
pasiduoti lietuviškos dainos mė
gėjų grupę. Tai gilią lietuviš
kos veiklos vagą verčiantis vie
netas. Choras bent vieną kartą 
mėnesyje gieda Šv. Alfonso baž
nyčioje per lietuviškas pamaldas, 
kiekvienoje tautinėje šventėje 
dal yvauja programoje, suruošia 
koncertus.

DAINOS” KONCERTAS

Koncertą pradėjo su daina 
“Aras”. Po to — “Oi žiba žibu
rėlis” — liaudies daina, “Už 
jūrelių, už marelių” — J. Bendo- 
riaus, “Ant kalno karklai siū
bavo” — J. Naujelio ir “Kurte- 
liai sulojo’ — B. Jonušo.

Moterų choras padainavo 
“Mergužėlės, lelijėlės” — J. 
Bendoriaus, “Šlama šilko vėjas”
— K. Žižiūno, “Jauna sesė”— 
liaudies daina ir “Pražydo linai”
— M. Kymanto.

Po pertraukos vyrų choras pa
dainavo “Loja šunės” — N. Mar- 
tinonio, ‘Vai čiūčia, liūlia”. — S. 
Šimkaus, “Valio, piovėjėliai” — 
K. V. Banaičio ir “Mes žen
giam" — J. Gaidelio.

Pabaigai mišrus choras padai
navo “Einu per dvarelį" — S. 
Šimkaus, “Pasėjau dobilą” — 
troškūniečių daina, “Kur giria ža
liuoja”—K. V. Banaičio. Svečiam 
prašant, dar padainavo troš
kūniečių dainą.

Dainos parinktos gana įvairios, 
tačiau svečiai parodė didesnį 
pritarimą gyvesnėm dainom..

Šis koncertas buvo skirtas bu

PARAMA LIETUVIUI 
SEMINARISTUI

Kun. dr. Juozas Prunskis į- 
steigė fondą, iš kurio palūkanų 
Kun. Prunskio Stipendija bus 
skiriama lietuviam seminaris
tam.

Fondą administruoja Religinė 
Šalpa. Stipendijom skirstyti ko

misija susidaro iš Lietuvių Išei
vijoje vyskupo, Religinės Šalpos 
pirmininko bei Pasaulio Lietuvių 
Kunigų Vienybės pirmininko. 
Šiuo metu, komisija susidaro iš 
vysk. P. Baltakio, vysk. V. Briz- 
gio bei Pranciškonų provinci
jolo T. Augustino Simanavi
čiaus.

Fondo pradžiai kun. dr. 
Prunskis įnešė 12,000 dol. Reli
ginė Šalpa tikisi, kad ir kiti, 
susirūpinę lietuvių kunigų sto
ka, sekdami kun. Prunskio pa
vyzdžiu, aukos Kun. Prunskio 
klierikų fondui. Čekius galima 
rašyti Lithuanian Catholic Re- 
ligious Aid, Ine., 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Au
kos nurašomos nuo mokesčių.

Religinės Šalpos statute nuo 
įsikūrimo yra įrašyta, kad Reli
ginė Šalpa rūpinasi pašaukimų 
ugdymu. Jau eilę metų prie Reli
ginės šalpos veikia fondas klie
rikam Lietuvoj. Iš Kun. Pruns
kio fondo ir panašių fondų, 
kai juos kiti įsteigs, Religinė 
Šalpa pradės remti lietuvius 
klierikus ir laisvame pasaulyje.

Kun. Juozas Prunskis gimė

spaudą Lietuvoje.
Su juo Lietuvos reikalais il

gesnį pasikalbėjimą liepos 30 d. 
turėjo Alt. inf. dir. kun. J. Pruns- 
kis.

Padėka ir prašymas 
AB direktoriui

Amer. Lietuvių Tarybos pirm. 
Teodoras Blinstrubas pasiuntė 
raštą Amerikos Balso direkto
riui Eugene Pell, dėkodamas už 
jo svarbų pranešimą Pavergtų 
tautų savaitės paskelbimo iškil
mėse VII.25 Washingtone ir 
drauge prašydamas dar labiau 
stiprinti ir plėsti Amer. Balso 
informacijas, siunčiamas į Lie
tuvą.

ALT Informacija

vusiam choristui a.a. Jonui Kaz
lauskui. Metų tėkmėje choras 
yra skyręs savo koncertus 
žymiem vyram, kaip prel. dr. 
Liudvikui Mendeliui, prof. Juo
zui Žilevičiui. Kas gi buvo Jo
nas Kazlauskas?

Jonas Kazlauskas buvo akto
rius, mėgo teatrą, sceną, tačiau 
dirbo fabrike. Šis darbas jam pa
dėjo tvirčiau atsistoti naujame 
krašte ir sudaryti geresnes gyve
nimo sąlygas šeimai. Po darbo 
valandų jis visą savo energiją 
ir jėgas skyrė teatrui, visuome
ninei veiklai, šeštadieninei mo
kyklai, sporto klubui, radijo va
landėlei, Lietuvių namam ir 
chorui. Šiose srity se nelikdavo 
kaip pasyvus narys, bet į veiklą 
įsijungdavo visomis jėgomis su 
pilnu nuoširdumu. Ieškojo bū
dų perduoti jaunimui ir Lietu
vos nemačiusiem tėvynės grožį, 
jos sunkius kelius ir gražius lai
mėjimus. Mėgo dainuoti. Daina 
jam praskaidrindavo liūdnas gy
venimo valandas, su daina ir 
džiaugsmu kartu žygiuodavo. 
Turėjo daug gražių planų ir sva
jonių ateičiai, tačiau mirtis pa
stojo kelią ir viskas sustojo.

Po koncerto ukrainiečių jauni
mo tautinių šokių grupė gražiai 
pašoko kelis gyvus ukrainiečių 
liaudies šokius.

Geras orkestras, loterija ir pui
kus bufetas prisidėjo prie 
koncerto pasisekimo.

Choro valdybą šiais metais su
daro Vytautas Banys, Anelė Pi- 
lienė ir Igoris Kučiauskas.

(j.b.)

Žvilbučių k. 1907 m. Baigęs Vy
tauto didžiojo universiteto teo
logijos skyrių bažnytinės teisės 
licenciatu, 1932 buvo įšventin
tas kunigu. Porą metų mokyto
javęs ir buvęs Kupiškio vikaru 
bei vidurinės mokyklos kapelio
nu, 1935 - 36 buvo “XX Am
žiaus” vy riausias redaktorius, o 
1939 - 40, Katalikų veikimo 
centro spaudos biuro direkto
rius. 1940 liepos mėnesį, sovie
tų saugumo gaudomas, išvyko iš 
okupuotos Lietuvos į JAV-es 
Katalikų Universitete Washing- 
ton, D.C., gavo daktaratą iš 
Bažnytinės teisės, ir nuo to lai
ko darbuojasi spaudoje bei pas
toracijoje.

Kun. Prunskis apkeliavęs visą 
pasaulį, daugelio straipsnių, 
brošiūrų ir knygų autorius. Jau
niem lietuviam žurnalistam bei 
rašytojam ugdyti kun. Prunskis 
yra paskyręs daug premijų.

Nuo 1974 kun. Prunskis dirba 
ALTo informacijos direktorium, 
rašo apie pavergtą Lietuvą ame
rikiečių spaudoje, ypač Chicagos 
dieceziniame laikraštyje. Jis yra 
Liet, žurnalistų s-gos Liet, rašy
tojų s-gos ir ALTo garbės narys.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

-

LEONARDAS ANDRIEKUS BESUTIKČIAU

Jsi besutikčiau senoliu

Nuo paupio žilvičių— 
Jei dar išvysčiau. geras Dievo, 
Tavo su tuo žvilgsniu meiliu.

NEBAUGU Kuris gaivino mano protėvius —
Ai nieko neprašyčiau. 

Tiktai, po kojų puolęs Tau. 
Parodyčiau skurdžias ražienas, 

' Kemsynus, kurmrausas. 
Nebaugu, jei kartais girios smarkiai ošia — Nesuskubtą nuimti šieną,

' Kristau, mūsų balsą Tu vis vien girdi; Išblukusias nuo vasaros lietaus
Graudinies, kai vėjas plėšia beržo tošį, Lankas, trobelę prisimerkusią
Kai dirvonai skundžias dangui nearti... Ir tarčiau: Jei nusikaltau,

Stabdydamas Tave, — 
Visą mūsų būtį į save sutvenkęs. Atleisk. Aukščiausias!
Ir žmogaus, ir medžio užvėja tapai. 
Tau iš dėkingumo šventos girios lenkias, Atleisk, jei sutrukdžiau kely —
Tave smilko sodai liepžiedžių kvapais. Kiti labiau Tavęs gal laukė.

Meiliau gal kvietė, — 
Ten, po viena liepa, tebėra pavėsis — Bot mes jau esame giliai jaugę
Ir tegul jis būna, Dieve, kuo ilgiau! į savo žemės rudenis.
Aš, ten atsisėdęs. Tau vienam galėsiu Ir Tu suprast gali,
Pasakyt, ko niekam žemėj nesakiau. Kaip man sunku tylėti.

POETO LEONARDO ANDRIEKAUS
NAUJAS EILIŲ RINKINYS 
“ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI”

Šios vasaros vidury lyg kokiu 
gražiu žiedu atsiskleidė mum 
naujas poeto Leonardo Andrie- 
kaus eilių rinkinys — “Atmink 
mane, Rūpintojėli”. Knyga atro
do gražiai ir švariai, įrišta į kie
tus viršelius, su dail. Telesforo 
Valiaus iliustracijomis, kurių 
ten tekste yra 11, dar piešiniai 
yra abiejuose aplanko viršeliuo
se; iš viso 13 piešinių. Eilėraš
čių yra 89. Tai tikrai didelis 
eilių rinkinys — 134 psl.

Ne vienas klaus, kaip čia dail. 
Telesforo Valiaus iliustracijos, 
juk jis jau mirė prieš kelioliką 
metų.

Į tai atsako pats autorius. Šis 
rinkinys yra rinkinio “Saulė

JUBILIEJAUS ŽENKLO 
KONKURSAS

Rengiantis švęsti 1987 m. Lie
tuvos krikščionybės jubiliejų, 
skelbiamas Jubiliejaus ženklo 
konkursas.

1. Tikslas: ženklelis-simbolis 
bus visur naudojamas ryšium su 
1987 m. jubiliejaus šventėmis 
bei renginiais visame pasauly
je.

2. Pobūdis: lengvai supranta
mas simbolis (logo) turi tikti 
laiškams popieriui, vokams, me
talinei sagei, lipinukams, klijuo
toms, medžiaginiams ženkliu
kams, 
moms ir plakatams, marškinė
liams ir kitiems gaminiams.

spausdintoms progra-

3. Techniški reikalavimai: a. 
dydis: konkursui atsiunčiamas 
originalas.f 18 x 18 cm (7 x 7 
colių) plote telpantis ženklas ir 
to paties ženklo fotokopija, tel
panti 2.5 x 2.5 cm plote. Abu 
turi turėti 4 cm (1.5 colių) 
baltus kraštus; b. spalvos: nuo 
vienos iki trijų spalvų, bet tin
kamų tik vienos spalvos gami
niui; ac. įrašai: įrašyti tris krikš
to datas: 1251, 1387, 1413 ir 
dabartinio jubiliejaus metus —

DRAMOS KONKURSAS
Švenčiant 1987 metais sukak

tis Lietuvos krikšto, vykdyto 
Mindaugo, Jogailos ir Vytauto, 
skelbiamas dramos konkursas.

Pageidaujama, kad dramos 
struktūra laisvai pasirinktu bū
du sietųsi su Lietuvos krikšto 
tema.

Rankraštis savo puslapių skai
čiumi turi būti įprastinės dra
mos knygos apimties.

Premijos dydis — $3,000.00. 

kryžiuose” antroji versija. Pir
moji to rinkinio versija buvo 
išleista 1960. Ją tada ir iliustra
vo dail. T. Valius.

Dabar poetas po tiek metų 
vėl atskleidė savo knygą ir ėmė 
taisyti, per naują perrašyti, su
trumpinti. Taip susidarė visai 
naujas rinkinys išaugęs iš pirmo
jo rinkinio. Tas naujas eiles su
dėjo į rinkinį, pavadino nauju 
“Atmink mane Rūpintojėli” var
du, iliustracijas panaudojo iš 
pirmojo rinkinio.

Autorius parašė ir įžangą “Re
gėjau senovinę Žemaitiją”. Čia 
jis rašo, kad jis laimingas matęs 
senovinę Žemaitiją.

Jis rašo: “Žengdamas vargo 
takais, bent žinojai, kad gyve-

1987. Galima įpiešti su jubilie
jumi surištus žodžius lietuvių ar 
kita kalba.

4. Autorius ir laikas: projek
tus, pasirašytus slapyvardžiu su 
tikra pavarde ir adresu atski
rame voke, siųsti ligi 1985 gruo
džio 31 šiuo adresu: Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus vykdo
masis komitetas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL 60636, 
USA.

5. Premijos: a. premijos yra 
200, 100, 75, 50, 50 ir 25 dol. 
Joms paskirti komitetas pakvies 
komisiją ir jos nuosprendį pra
neš premijuotiems paštu; b. tei
sės: premijuoti projektai tampa 
komiteto nuosavybe ir autoriui 
negrąžinami; komitetas turi tei
sę pritaikyti simbolius prie nau
dojimo sąlygų, susitaręs su au
toriumi; c. ypatybės: premijos 
bus skiriamos pagal šias ypaty
bes: originalumą (paties auto
riaus kūrinys), kūrybingumą, 
dailumą ir švarumą, tinkamu
mą jubiliejaus progai ir atidu
mą konkurso taisyklėms. Šios 
konkurso taisyklės, skelbiamos 
1985 rugpjūčio 15, pakeičia 

.anksčiau skelbtąsias.

Vertinimo komisijai neradus pa
kankamai gero veikalo, premija 
neskiriama. Vertinimo komisijos 
sudėtis bus paskelbta, vėliau.

Rankraščius, pasirašytus sla
pyvardžiu su tikra pavarde ir 
adresu uždarame voke, siųsti 
ligi 1986 gruodžio 31 šiuo ad
resu: Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus vykdomasis komitetas. 
5620 So. Claremont Avė., Chi
cago, IL 60636.

mus panašus 
prieinamas”.

Rūpintojėlį ir

ni šventoje žemėje, kuri skamba 
budynių, laidotuvių ir Graudžių 
verksmų giesmėmis, plėvėsuoja 
Dievo Kūno procesijų vėliavom 
— ir nuolatos gražiai rauda prie 
altorių .. . Nors tada ir negalė
jai suimti viso tos žemės paslap
tingumo, bet aiškiai jautei, kad 
visa tauta yra atsivėrusi Viešpa
čiui.”

Toliau jis apibūdina Rūpinto
jėlio vaidmenį tautoje, kaip, į 
religiją atsirėmęs, suklestėjo lie
tuvių liaudies menas. Iš to liau
dies meno labiausiai išryškėjo 
Rūpintojėlis.

Poetas rašo:
“Žemaitijos gamta — tai tikra 

poezijos šventovė, kurioje teko 
vargus ir džiaugsmus išgyventi 
jaunystėje. Kai žvelgi atgal, ma
tai, jog viskas ten buvo poetiš
ka ir šventa, tačiau giliausiai 
įsmigo Kristus Rūpintojėlis, nes 
jis labiausiai į 
ir lengviausiai 
(7 psl.)

Prisimindamas 
kitą tautosaką, paliktą peisažą, 
jis parašė pirmąją versiją — 
“Saulė kryžiuose”. Dabar ei
lėraščius taisė, trumpino. Čia 
praeitis ir dabartis suskamba 
į vieną toną, naujoji knyga pasi
daro lyg vienas eilėraštis. Poe
tas rinkinio “Saulė kryžiuose” 
nebelaiko autentišku. Tai juod
raštinė medžiaga.

Visa knyga yra pokalbis su 
Dievu, su Rūpintojėliu. Autorius 
įžangą baigdamas, sako;

“Taip pat graudu, kad tėvy
nėje ir už jos sienų dar nėra 
išpuoselėtas Rūpintojėlio kultas. 
Šiame pavidale Kristus, toks bū
dingas bei artimas visai tautai 
tebėra net benamis: tėvynės 
gamtoje nepageidaujamas. į 
šventoves dar vis neįsileidžia- 
mas. Tad bent < >je knygoje, 
lyg kokioje vienišoje koplytėlė-’ 
je, tegul gyvena Rūpintojėlis, 
mąstydamas apie vargus ir šird- 
gėlas.” (8 psl.)

Knyga gaunama Darbininko 
administracijoje*. Kaina — 6 dol. 
įrišta į kietus viršelius rp.j.)
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STASIO IR ONOS GRIGANAVIČIŲ 
AUKSINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS

Svečiai griausmingai sudainavo 
jiem Ilgiausių metų.

Vaišės ir šokiai
Alkį numalšinus sukaktuvinin

kai pašoko valsų ir po jo sve
čiam buvo palikta laisvė links
mintis, šokti ir vaišintis viso
kios rūšies skanėstais l>ei gėri
mais. Jaukios ir draugiškos nuo
taikos apimti svečiai pamiršo ii 
išsiskirstymo laiką. Prisiėjo ir 
orkestro muzikantus paprašyti 
pasilikti ilgiau ir groti nepa
vargstanti em šokėjam.

Į tas Onos ir Stasio Griga- 
navičių jubiliejines iškilmes at
vyko gausus skaičius (apie 120 
asmenų) ne tik arti So. Bostono 
gyvenančių, bet ir iš tolimu 
vietovių pažįstamų, draugų bei 
giminių. Prie Stasio giminių sta
lo sėdėjo jo brolio Vytauto duk
ra su vyru, Paliuliai iŠ Kana
dos su sūnumi, baigusiu inži
nerijos mokslus ir jo sesutė Valė;

ir Onutę. 1931 ji persikėlė į 
Bostoną. Čia buvo didelė lietu
vių kolonija, kurioje įvairių or
ganizacijų bei sąjungų pavidale 
kunkuliavo kultūrinis, visuome-

Stasio kelias
Stasys K. Griganavičius gimė 

1902 Radecko vienkiemyje, Tau
jėnų valsčiuje, Ukmergės' ap
skrityje. Jis prieš I-jį Pasaulinį

— Kenijos sostinėje Nairobi 
rugpjūčio 11 prasidėjo 43-čiasis 
tarptautinis eucharistinis kong
resas. Iš Lietuvos atvykusiai de
legacijai vadovavo Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštali- 
linio administratoriaus augzilia
ras vysk. Juozas Preikšas. Dele
gaciją sudarė šeši kunigai: Vil
niaus Kalvarijos klebonas ir 
arkivyskupijos konsultorius Ju
lius Baltušis, Kauno arkivysku
pijos kancleris Antanas Bitvins- 
kas, Telšių vyskupijos konsul
torius, Plungės klebonas ir de-

1985 birželio 30 Ona ir Sta
sys Griganavičiai minėjo 50 
metų jų vedybinio gy venimo su
kaktį. Tą dieną 4 vai popiet 
So. Bostono lietuvių parapijos 
§v. Petro bažnyčioje susirinko 
jubiliatų kviestų pažįstamų, 
draugiu ir giminių apie pusant
ro šimto.

Sukaktuvininkų intencija jų 
gyvenime nepaprasto įvykio 
proga iškilmingas mišias aukojo 
Šv. Petro parapijos klebonas ku. 
Albertas Kontautas, o konce- 

lebrantais buvo jų nuoširdus bi
čiulis kun. Albinas Janiūnas, 
Šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas, Lavvrence, Mass., ir svetys 
kun. Klemensas Kasinskas, pa- 
sionistas.

Klebonas kun. Kontautas 
pasakė sukaktuvininkam pri
taikytą gražų pamokslą, po ku
rio vyko sutvirtinimo sakramen
to apeigos. Mišių" metu vargo
nais grojo parapijos vargoni
ninkas prof. kompozitorius Jero
nimas Kačinskas ir giedojo so
listas Benediktas Povilavičius. 
Kadangi mišios buvo aukojamos 
dviem kalbom, tai anglų kalba 
skaitinius skaitė sukaktuvininkų 
anūkas BiLly, oHietuviškai —jų

artimas bičiulis Pranas Averka.
Po mišių bažnyčioje sukaktu

vininkai su kviestais svečiais 
nuvyko į pokylį, kuris buvo su
ruoštas “Anthony Pier Four” 
svetainėje, esančioje Atlanto 
vandenyno pačioje pakrantėje. 
Po kokteilių ir lengvų užkan
džių orkestro vedėjas išvardino 
garbės stalo svečius. Pirmieji į 
salę įėjo sukaktuvininkų duktė 
Vanda su vyru Kiely ir jų vai
kai: Danutė, lankanti Nort Eas- 
ton universitetą, jaunesnieji jos 
broliai — Billy ir Povilas, taip 
pat universiteto lankytojai. Jie 
visi ir buvo savo tėveliam ir 
protėveliam 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių paminėji
mo ir pokylio sumanytojai bei 
į vykdytojai.

Orkestrui trenkiant maršą ir 
dalyviam triukšmingai plojant į 
pokylio salę įžengė sukaktuvi
ninkai.

Aptilus plojimam orkestro ve
dėjas paprašė Šv. Petro lietuvių 
parapijos kleboną kun. Albertą 
Kontautą sukalbėti maldą ir 
palaiminti patiektus puotos ska
nėstus. Sukaktuvininkų žentas 
VVilliam Kiely pakvietė svečius 
išgerti šampano taures į Onos ir 
Stasio Griganavičių sveikatą.

Stasio giminaitė Stasė Šidlaus
kaitė su savo vyru Jankausku, 
irgi iš Kanados, ir jo giminai
tis Petras bei jo žmona Dan
guolė Griganavičiai iš Chicagos. 
Prie tų giminaičių stalo susirin
ko nemažas būrelis su savo va
dais, pvz., Lietuvos vyčių 17 
kuopos ilgametis pirmininkas Al 
Akulė, Antanas ir Joana Šal
nai ir daug kiti], kurie, vadovau
jami gražiabalsio Petro Grigana- 
vičiaus, melodingai traukė lietu
viškas dainas.

Iš Chicagos Petras ir Danguo
lė Griganavičiai atvežė beveik 
sukaktuvininko Stasio dydį pri
lygstantį lietuvišką kepsnį — ra
guolį. Jo dydžiu stebėjosi visi 
puotos svečiai, o tame pokylyje 
buvusios kitatautės patarnauto
jos buvo apstulbintos, niekada 
tokio dydžio kepsnio neregėju
sios ir dėl to nežinojo kaip jį 
suraikyti ir patiekti svečiam. Šią 
pareigą atliko jį Chicagoje pa
gaminti užsakę ir į Bostoną 
sukaktuvininkams atgabenę 
Danguolė ir Petras Griganavi
čiai.

ninis, tautinis bei bažnytinis 
darbas. Onutė, susiradusi pra
gyvenimo šaltinį, taip pat įsi
jungė į tą veiklos srovę.

Ji buvo, kaip ir būsimas jos 
gyvenimo bendrakeleivis Stasys, 
17-tos vyčių “Algirdo” vardo 
kuopos veikli narė. Čia jiedu 
susipažino, susidraugavo ir įsi
mylėjo. Tą meilę vienas antram 
prisiekė visam gyvenimui: 1935 
Stasys ir Onutė Griganavičiai 
Bostono lietuvių katalikų para
pijos bažnyčioje sumainė vestu
vinius žiedus, kuriuos tebenešio
ja iki pat šios dienos.

Jie susilaukė ir užaugino bei 
išmokslino dukterį Vandą. Ji iš
tekėjo už VVilliam Kiely, susilau
kė mergaitės ir dviejų berniu

kų, kurie dabar mokosi Ameri
kos universitetuose.

karą baigė rusų pradžios mokyk
lą, o lietuviškai skaityti ir rašyti 
išmoko savarankiškai.

Jo tėvas Antanas Griganavi
čius 1912 pardavė Radecko vien
kiemį ir Kovarsko valsčiuje, Uk
mergės apskr. nusipirko 70 ha 
Šovenių vienkiemį.

Jo dėdė vaistininkas Kazimie
ras Šidlauskas gyveno Ameriko
je, Bostone. Jis buvo veiklus lie
tuvis. 1918 Chicagoje įvyku
siame visuotiniame Lietuvių 
Seime K. Šidlauskas buvo išrink
tas Lietuvių Šalpos iždininku 
ir 1920 buvo įgaliotas nuvykti 
į nepriklausomą Lietuvą ir susi
pažinti su jos esama padėtimi. 
Čia jis prabuvo tris mėnesius.

(Bus daugiau)

JERSEY CITY, NJ.

kanas kanauninkas Kazimieras 
Gaščiūnas, Panevėžio vyskupijos 
kancleris Jonas Juodelis, Kaišia
dorių vyskupijos kancleris ir 
konsultorius Jonas Jonys, Kauno 
kunigų seminarijos vicerektorius 
Vytautas Vaičiūnas.

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, susitiks su jaunimu rug
pjūčio 29, ketvirtadienį, studen
tų ateitininkų stovykloje. Vysku
pas Baltakis kalbės apie naująją 
popiežiaus encikliką. Studentų 
ateitininkų stovykla vyksta rug
pjūčio 23 - 30 netoli Kanka- 
kee, III.

LAWRENCE, MASS.

Pašventinta salė
Bostono kardinolas Bernard 

F. Lavv liepos 7 pašventino 
naują mūrinę Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos salę Palango
je, Varnių gatvėje, Forest Lake, 
Methuen, Mass. Mišios buvo au
kojamos kieme, šalia svetainės. 
Susirinko per 500 parapiečiu. 
Su kardinolu koneelebravo kle
bonas kun. Albinas Janiūnas, 
kun. Eugene Cuętin, Lavvrence 
apylinkės dekanas, ir kun. Al- 
lan Roche iš Methuen.

Per pamokslą kardinolas pri
siminė persekiojamus įbrolius ir 
seseris Lietuvoje, Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Kuboje ir Nikarag
voje, kur už ištikimybę Kristui 
vyksta persekiojimai. Po pa
mokslo kardinolas pašventino 
žmones ir svetainę.

Mišių metu giedojo Šv. Vardo 
draugijos choras, vadovaujamas 
Juozo Blaževičiaus.

Po mišių abiejose svetainėse 
vyko vaišės, kurias paruošė pa
rapijos moterys. Kardinolas 
sveikinosi su kiekvienu parapie
čiu ir norintiem suteikė savo 
autografą. Palanga paliko didelį 
įspūdį kardinolui, kuris ją vadi
no “ši graži vieta”.

Parapijos piknikas
Parapijos piknikas įvyks rug

sėjo 8, sekmadienį, naujoj Šv. 
Pranciškaus svetainėje, Varniai 
St., Forest Lake, Methuen, Mass. 
Pradžia 11:30 vai. ryto. Bus ska
nių lietuviškų valgių, gėrimų, 
muzika, šokiai. Svečiai laukiami 
iš Lovvell, Cambridge, Bostono ir 
kitur.

Geriausias kelias į pikniką: 
važiuoti keliu Rt. 93 north. exit 
21 Pelham St., Methuen, ir pa
sukti į kairę ant Pelham St. 
(važiuojant ties Pelham, N.H.), 
po dviejų mylių pasukti į kairę 
ant Harris St. (krautuvėlė ant 
kampo), paskui antra kairė ant 
St. Francis St. iki Šv. Pranciš
kaus parapijos vasarvietės, kur 
galima pasimaudyti ežere.

Misijos
Kun. prof. Vladas Jaskevičius, 

SJ, iš Fordhamo universiteto, 
vadovaus metinėms misijoms - 
rekolekcijom vyram ir moterim 
Šv. Pranciškaus lietuvių bažny
čioje, 94 Bradford St., Lavvrence, 
Mass., pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį — rugsėjo 9, 10 ir 
11 dienomis per 8:30 vai. ryto ir 
7 vai vak. mišias. Visi laukiami, 
ir iš Haverhill ir Lovvell.

Pranas

Stasio žmonos trumpa biografija
Stasio žmona Onutė gimė 

1910 Rumfod, Maine. Jos tėvai 
prieš I-jį Pasaulinį karą par
sivežė ją mažą į Lietuvą. Čia jie 
įsiskolindami nusipirko nemažą 
ūkį.

Jos tėvas Pranas Kanapins- 
kas, norėdamas greičiau školą 
atmokėti, vėl sugrįžo Amerikon 
užsidirbti pinigų. Čia bedirbda
mas popieriaus gamybos įmonė
je, prarado sveikatą ir 1939 
antrą kartą sugrįžo'} Lietuvą.

Onutė, 17 meti} mergaitė, 1927 
atvažiavo į Ameriką pas savo 
tėvelį. Ji gavo darbą Rumfo- 
de ir kurį laiką čia gyveno. Ta
čiau Amerikoje 1930 prasidėjo 
depresija ir bedarbė. Ji palietė

BALTIMORĖS ŽINIOS

LIETUVIŠKAS PIKNIKAS 
PALANGOJE!

RUOŠIA

ŠV. PRANCIŠKAUS LIETUVIŲ PARAPIJA 
1985 RUGSĖJO 8, SEKMADIENĮ, 
NAUJOJE PARAPIJOS SALĖJE

VARNIAI ST., FOREST LAKE, METHUEN, MASS.
PRADŽIA 11:30 VAL. RYTO

BUS SKANIŲ VALGIŲ, GĖRIMŲ, MUZIKOS, ŠOKIAI

Geriausias kelrodis: važiuoti Rt. 93 north, Exlt 21 
Pelham St., Methuen (variuoti ties Pelham, N.H.), po 
dviejų mylių pasukti Į kairę ant Harrls St., tada antra 
kairė ant St. Francis St ir Palanga.

Iki pasimatymo!

Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
bažnyčia yra viena iš gražiau
sių Baltimorėje. Šiuo metu vyks
ta remonto ir vidaus perdažy- 
mo darbai. Jau eilę metų šis 
darbas nebuvo atliktas. Išlai
dos nemažos, bet klebonas tiki
si lankytojų aukų. Vasaros metu 
parapiečiai džiaugiasi bažnyčios 
vėsinimo sistema.

Amerikoks veteranų organiza
cija paskutiniame Marylando 
valstijos seime, kun. Ant. Dran
ginį, Šv. Alfonso lietuvių para
pijos kleboną, vėl išrinko savo 
kapelionu.

Seselių kazimieriečių centri
niame vienuolyne rugpjūčio 17 
vyko jubiliejinės iškilmės. Kon- 
celebracinėse mišiose dalyvavo 
ir kun. Antanas Dranginis. Jo 
klasės draugės Adelė Yutsus ir 
Helen Gredd minėjo vienuoli
nio gyvenimo auksinį sukaktį. 
Sesuo Marija Scholastica, kuri 
daugelį metų auklėjo vaikučius 
Šv. Alfonso lietuvių parapijos 
mokykloje, taip pat minėjo vie
nuolinio gyvenimo 50 metų am
žiaus sukaktį.

Prof. Juozas Žilevičius rugpjū
čio 5 mirė senelių prieglaudoje. 
Baltimorės lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Dranginis jam 
dažnai suteikdavo sakramentus 
ir aplankydavo. Už a.a. profe
sorių bažnyčioje pasimelsta 
rugpjūčio 11 per mišias.

Jonas Obelinis

Tautybių festivalis
Jau septintasis N.J. gubematū- 

ros Etninių patarėjų tarybos 
rengiamas tautybių festivalis 
įvyksta rugsėjo 7 ir 8, šeštadie
nį ir sekmadienį, Liberty Park, 
Jersey City, N.J., nuo 11 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Šešttadienį 
apie 12 vai. dieną vyks oficialus 
festivalio atidarymas su įvairių 
tautybių paradu su jų vėliavom 
ir bus prisaikdinami nauji JAV 
piliečiai. Tikimasi, kad jame da- 
vaus ir N J. gubernatorius. Šiaip 
festivalio metu vyks įvairių tau
tybių meno vienetų atliekama 
kultūrinė programa ir jų pa
ruoštų maisto gaminių pardavi
mas. Taip pat veiks ir tautinių 
dirbinių parodėlės.

Iš lietuvių šio festivalio reika
lais daugiausia rūpinosi vietos 
LB apygardos valdybos ir Lietu
vos vyčių Nevvarko 29 kuopos 
narė Emilija Sadonienė, pa- 
kviesdama festivaly dalyvauti 
su tautiniais dirbiniais Gintaro 
Karoso vadovaujamą Baltic En
terprise iš Bostono ir Genę 
Popelienę su jos turtingu tauti
nių dirbinių rinkiniu iš Brook- 
lyno. Maisto gaminimu rūpinsis 
Lietuvos vyčių 29 kuopos narės. 
Meninę programą žada atlikti

NJ. tautinių šokių grupė Lieps
na, kuriai dabar vadovauja Al
gis Bražinskas, o šokius akordeo
nu palydi Emilija Sadonienė. 
Liepsnos šokėjai, ypač vyrai, 
yra prašomi šią dieną pasižymė
ti ir dalyvauti programoj gru
pės vadovo nurodytu laiku.

Reikia pagirti grupę lietuvių, 
daugiausia Nevvarko vytes, ku
rios nebodamos vargo ir darbo, 
sugeba šio festivalio metu iš jų 
parduodamų gaminių surinkti 
ne visai mažas pinigų sumas ir 
jas paskirti lietuviškiem reika
lam. Taip praėjusių dviejų metų 
festivalio pelnas buvo paskirtas 
Lituanistikos katedros prie Chi
cagos universiteto reikalam 
(apie 1200 dol.), o Šio festivalio 
pelnas yra numatomas skirti Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje rei
kalam.

Būfų gražu, kad šį festivalį, 
ypač jo atidarymo metu, aplan
kytų kuo didesnis lietuvių skai
čius.

Kelias į festivalį — N.J. Tum- 
pike, Exit 14B, o toliau sekti 
festivalio ženklus. Įėjimas į fes
tivalį — laisvas, didelė au
tomobiliam pastatyti aikštė.

K. J.

— Kun. Boleslovas Radavi- 
čius, Žaiginio klebonas, rugpjū
čio 4 Tytuvėnų bažnyčioje iš
kilmingai atšventė savo kuni
gystės 50 meti} jubiliejų. Pamal
dom vadovavo vietinis klebo
nas kun. Liudvikas Semaška, 
asistavo Šaukoto klebonas kun. 
Bronislovas Gimžauskas. Buvo 
meldžiamasi už popiežių Joną 
Paulių II ir už dvasinius pašau
kimus Lietuvoje.

— Kun. Juozas Aranauskas, 
SJ, jau seniai dirbąs Montrealy, 
Aušros Vartų lietuvių parapijo
je, kun. J. Kubiliui sergant, 
Montrealio arkivyskupo paskir
tas klebonu. Tas pareigas jis iš 
tikrųjų eina jau kuris laikas.

— Kun. Adomas Ješkis, MIC, 
liepos 10 paminėjo savo 80 
metų amžiaus sukaktį. Jis šiuo 
metu yra vyriausias Šv. Kazi
miero provincijos marijonas. Jis 
yra gimęs 1905 liepos 10 Ame
rikoje, kunigu įšventintas 1932 
gegužės 22. Daugiausia dirbo 
Marianapolio mokykloje Thomp- 

Į son, Conn.

— Dana Pomerancaitė — Ma- 
zurkevičienė su savo vyru smui
kininku Juriu, kurį laiką gyvenę 
Toronte ir Ontario Londone, 
persikėlė į JAV. Nuo 1984 Ju- 
ris dėstė muziką Urbanos uni
versitete, ateinantiems mokslo 
metam abu persikels į 
universitetą.

Bostono

INTERNATIONAL
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 York o $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.

11-dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš 
Iš

New Yorko $1,467.00
Montrealio $1,835.00 Kanadiškais
DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS 

SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

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

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163
CHIC/G0, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI 
LĖKTUVAIS

&inn/m

— Arvydas Žygas 
Braziliją ir ten porą 
dirbs su lietuvių jaunimu. Taip 
pat jis planuoja užrašyti ir nu
filmuoti lietuvių Brazilijoje pri
siminimus ir dabarties gy
venimą.

— Dr. Petras ir Irena Luko
ševičiai, Montrealio lietuvių vi
suomenės uolūs veikėjai, birželir 
pabaigoje atšventė vedybinio 
gyvenimo 35 metų sukaktį, dr. 
Petro vardines ir jo išėjimą į 
pensiją.

— “Visiems š.m. mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitės 
dalyviams — didelis lietuviškas 
ačiū už dalyvavimą, draugiš
kumą ir už tai, kad kiekvienas 
prisidėjo prie darbo pagal Die
vo duotus talentus. Garbė šv. 
Antanui už stovyklos globą. — 
Rūta Udrienė."

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Kundrotas, Bayside. N.Y., 
kun. R.P. Wolongevicz. Brock- 
ton, Mass. Užsakė kitiem: R. I. 
Reventai. Millvvood, N.Y. —- 
V.B. Pochie, Loekport. III. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko 
prenume rata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.

išvyko į 
mėnesių
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

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

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

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

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

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

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

VI. Kulboko, A. Tūly s, 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. Č. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

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 torriai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

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

Štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

Kl. Jūra, Diemedžio šakelė.
6 dol.

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

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

5 dol.
L. And riekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

8dexter park
PHARMACY

Wm. Anaatasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
296-4130

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 doL). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ta
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. 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 dovapa<
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant 4 dol.

St Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 
6 dol. .

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

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

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

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

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

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

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

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

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

SUVENYRAI
PLOKftrat

Automobiliam lipinukai (de- Kad Iflktum tu gyva. Piokšte- 
cal), Lietuvos Vytis* su trispalve lę įdainavo ir išleido Chica- 
Ir stilizuotas Vytis, lipinama iš gos Lietuvių opera., Turinys: 
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. ’

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: Aldai, 

Pranešant adreso pasikeiti- Darbininkas, šv. Pranciškaus 
rnĄ, neužmirškit pridėti Ir senąfl Varpelis. Ar visus Juos prenu- 
adresę. meruoji?

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.

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

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

Kad liktum tu gyva. Chicagos 
Lietuvių operos choro įdainuo
ta ir išleista plokštelė. Su per
siuntimu 16 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant ihuz. 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.

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

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL
A OUARTERLY MAGAZINE IN ENGLISH 

PUBLISHED AND EDITED BY LITHUANIANS
IN AUSTRALIA 

WHY EVERY LITHUANIAN FAMILY SHOULD READ 
NEWS DIGEST - INTERNATIONAL

NEWS DIGEST-INTERNATIONAL IS A OUARTERLY MAGA
ZINE OF 66 PAGES PUBLISHED IN ENGLISH FOR THE LAŠT 
20 YEARS AND IT IS DEVOTEDTO INTERNATIONAL POLITICS 
GENERALLY AND IN PARTICULARLY ON ANTI-COMMUNIST 
CAUSE.

THE MAIN FEATURE OFND-I IS THAT IT PUBLISHES 
INFORMATION GENERALLY NOT APPEARING IN THE DAILY 
PRESS, BECAUSE WE HAVE OUR OWN ADDITIONAL SOURCES 
OF INFORMATION IN ALL FIVE CONTINENTS, INCLUDING 
THE INFORMATION FROM BEHIND THE IRON CURTAIN.

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL SHOULD BE SUB- 
SCRIBĖD BY EVERY LITHUANIAN FAMILY FOR THE FOLLOW- 
ING REASONS:

1. LITHUANIANS, LIKĘ THE RĘST OF CENTRAL-EAST 
EUROPEANS ARE THE VICTIMS OF INTERNATIONAL POLITICS 
AND COMMUNISM. ND-I SPECIALISES IN JUST THIS FIELD.

2. ND-I REGULARLY INFORMS AB0UT EVENTS IN 
LITHUANIA.

3. THE YOUNG GENERATION PREFERS READING IN 
ENGLISH. ND-I IS THE RIGHT MAGAZINE TO BRING IT CLOSER 
TO POLITICS AND TO LITHUANIAN AFFAIRS.

4. ND-1 IS PUBLISHED IN ENGLISH AND THIS IS THE 
BEST OPPORTUNITY TO SPREAD THE MESSAGE OF SUF- 
FERING LITHUANIANS AND THE DANGER OF COMMUNISM 
AMONG AMERICANS AND OTHER NAT1ONALITIES.

TO PROVE THAT THE AB0VE MENTIONED FACTS ARE 
RIGHT YOU MAY ORDER A SAMPLE COPY OF ND-I FREE OF 
CHARGE, OR SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE FOR 1983-84 
BY SENDING A CHEOUE FOR $8.00 TO THE F0LL0WING 
ADDRESS:

NEWS DIGEST ■ INTERNATIONAL
P.O. BOX 535, PARRAMATTA, N.S.W. 2150, AUSTRALIA

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti ila atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith- 
uanian Rights Fund, Ine.”) Ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Avė. Chicago, Illinois, 60636

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

US$

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pssidlo modernliku* apdraudos planus.

Suslv. savo nariams moka dividendu* ir telkia pirmenybes 
prašant — gavimui mortglčių.

Norj įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washlngton St), Wilkee Bene, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Suslv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-8637.

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 Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

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

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

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

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

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

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio, (vada* R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. -

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

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

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

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

LITHUANtAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, price 8 dol.)

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

M lesta e, valstija, Zip

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 * 01 1141h St, Rlchmond H III, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-8799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Peteraburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

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

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% Nei 11% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 8100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikla tekias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Nei 8 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlfHcatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Tautos šventės minėjimas
Lietuvių Bendruomenės Bos

tono apylinkės valdyba prašo 
visų organizacijų valdybas ra
ginti savo narius ir pažįsta
mus dalyvauti Vytauto Didžiojo 
Karūnacijos — Tautos šventės 
minėjime, kuris įvyks rugsėjo 8 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
ir So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje. Programoje: 10:15 
vai. ryto Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje iškilmingos mišios. 
Skautai, ramovėnai,šauliai, mo
terų federacija, vyčiai prašomi 
dalyvauti su vėliavomis.

3 vai, p.p. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje vyks 
iškilmingas minėjimas. Progra

moje: atidarymas — LB apylin
kės pirm. B. Veitas, progra
mos vedėjas M. Žiaugra. Invo- 
kacijų sukalbės klebonas kun. A. 
Kontautas, minėjimo kalbėtojas 
Gintaras Čepas. Meninėj daly 
Šv. Kazimiero parapijos iš 
Brocktono choras, vedamas 
muz. Vytauto Rastonio.

Bostono ir apylinkių lietuviai 
dalyvaukime šiame minėjime, 
nes tai mūsų didžios praeities 
prisiminimas.

Į naujus mokslo metus
Bostono lituanistinės mokyk

los direktorė Daiva de Sa Pe
reini kviečia. Esą, jau baigiasi 
rugpjūčio mėnuo. Visi tėvai ruo
šiasi rudens bei žiemos dar
bams, o mokiniai sugrįžimui 
mokyklon. Mes, Bostone, esame 
laimingi turint tokių gyvastin
gų lituanistinę mokyklų. Nors 
mūsų kolonija maža, bet atsiran
da prieauglio ir mokykla gali

ir toliau veikti. Taip pat atsi
randa savanorių pasišventusių 
lietuvių, kurie sutinka užimti 
mokytojų bei tėvų komiteto pa
reigas. Mokiniai suvąžiuoja mo
kyklon ir iš tolimų vietovių, 
apibrėžiant maždaug 70 mylių 
apskritimų aplink Bostonų.

šiemet, kaip ir anksčiau, veiks 
žemesnioji ir aukštesnioji mo
kyklos. Šalia kalbos, literatū
ros, istorijos ir geografijos, vai
kam bus pristatyta lietuvių mu
zikos ir meno istorijos bei lietu
viškų žaidimų ir šokių pamo
kos. Taip pat veiks darželis, 
į kurį bus priimti vaikai, kurie šį 
rudenį lankys amerikoniškoje 
mokykloje darželį. Šeimos, no
rinčios savo mažiesiem leisti pa
bendrauti su kitais lietuviškai 
kalbančiais, bus pravedamas 
lopšelis. Lopšelyje vaikučiai tu
rės progos pažaisti, padainuoti 
ir pasiklausyti lietuviškų pa
sakų.

A.A.
DALIUI BRAZDŽIONIUI

staiga mirus, jo tėveliams Bernardui ir Aldonai Brazdžio- 
niams ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Leonardas Andriekus
Ona Balčiūnienė - Audronė
Kotryna Grigaitytė - Graudienė 
Paulius Jurkus 
Nelė Mazalaitė
Leonardas ‘Žitkevičius

B Praeito pavasario tėvų susi
rinkime buvo išrinktas naujas 
tėvų komitetas, kuriam sutiko 
vadovauti Aidas Kupčinskas. 
Komitetas planuoja šiemet suor
ganizuoti tradicinį vakarų, o 
taip pat ir rudens “rugsėjinę” 
arba “spalinę” mokyklos 
Šeimom.

Mokslo metai prasidės šeš
tadienį, rugsėjo 14, 9 vai. mi- 
šiomis Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, o 10 vai. rink
sis į Gavin mokyklų pradėti 
mokslo metus. Jeigu yra naujų 
šeimų, kurios nori prisijungti 
prie mokyklos, gali tai padaryti 
tų šeštadienį atvežant vaikus.

■ Jeigu kas turi klausimų, gali 
skambinti direktorei Daivai de 
Sa Pereirai vakarais tel. (1) 
990-1991.

A.A.
Balfo pranešimas

Balfo 17-tas skyrius Bostone 
buvo įkurtas 1944 rugsėjo 7.

čių d-jos 3-čio aukšto salėje 
rengiama muzikos ir literatūros 
popietė poetui Bernardui Braz
džioniui dalyvaujant. Muzikinę 
dalį paruoš komp. Jeronimas 
Kačinskas, Berklee muzikos ko
legijos kameriniam ansambliui 
ir chorui talkinant. B. Braz
džionis skaitys savo poezijų, o 
choras ir ansamblis atliks komp. 
Jeronimo Kačinsko parašytų (žo
džiai B. Brazdžionio) kantatų 
“Ateities giesmė”. Į kamerinės 
muzikos programų bus įtraukta 
keletas lietuvių kompozitorių 
kūrinių.

Meno paroda
Lietuvių tautodailės instituto 

Bostono skyriaus valdyba spalio 
5 - 6 rengia dail. Prano Lapės 
kūrinių parodų, kuri vyks Liet. 
Pil. dr.-jos Il-ro aukšto salėje. 
Parodos atidarymo programoje 
dalyvaus dail. Pranas Lapė, dail. 
Viktoras Vizgirda ir dr. Tomas 
Venclova, kuris neseniai daly
vavo Kopenhagoje pabaltiečių 
surengtame teisme prieš Sovietų 
Sąjungų. (S.S.)

Lietuviai laimėjo regatų
Jau 43 metai kaip Hyannis 

jachtų klubas ruošia savo meti
nes regatas Nantucket Sound jū
roje. Regata vyksta tris dienas.

Šiais metais šioje regatoje 
dalyvavo ir lietuvių laivas “Vėt
ra”. Šis burlaivis išsikovojo , pir
mų vietų, o kitas dvi dienas — 
antras vietas.

Lietuvių -komandoje buriavo 
Lionginas Izbickas, Romas Vei
tas ir Rimas Nenortas. Garbė 
šiam laivui ir įgulai. (V.'I.)
Aldonos Stempužienės Rečitalis

Ateinantį rudenį, bostoniškiai 
turės retų progų išgirsti Aldonų 
Stempužienę, mezzosopranų. 
Dainų ir arijų rečitalis vyks 
Liet. Pil. dr. - jos III-čio aukš
to patalpose, spalio 27, sekma
dienį, 3 vai. po pietų. Pirmų 
kartų Bostone bus atlikta komp.

KAROLIUI LUKOŠIUI
Kanadoje mirus, jo žmonai Birutei su šeima ir Gied- 
draičių šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Mečys ir Rūta Jauniškiai
Benas ir Magda Jankauskai

)»h .-

A.A.
KAROLIUI LUKOŠIUI

po sunkios ligos išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną su vaikais ir vaikaičiais, svainę 
dr. L Giedraitienę su šeima bei kitus artimuosius. Te
būna lengva velioniui Kanados žemė.

Elena ir Henrikas 
Andruškos

Tad šiais metais sueina 40 metų 
šio skyriaus sukaktis. Ji bus pa
minėta rugsėjo 29. 10:15 vai. ry
to Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje vyks pamaldos, o po 
pamaldų salėje po bažnyčia 
įvyks pagrindinis minėjimas. -

Balfo seimas šiais metais 
įvyks spalio 12 - 13 Washing- 
ton, D.C. Būtų gražu, kad iš 
Bostono galėtų nuvykti daugiau 
delegatų į tą seimą. Tuo tarpu 
vyksta tik skyr. pirm, centro 
direktorius kun. Antanas Balt- 
rušūnas.

Taip praneša'aktyvusis mūsų 
Balfo skyriaus veikėjas ir ilga
metis pirmininkas Antanas And
riulionis.

Felikso Bajoro “Sakmių siuita” 
(sakmės surinktos J. Balio ir K., 
Būgos). Naudojant Vytauto Ma
tulionio žodžius: “Tai lyg seno
viškas įvairiaspalvis lietuvių 
tautosakos vitražas, įspraustas į 
naujoviškos. muzikos rėmus, 
smulkmeniškai išryškinančius- 
kiekvienų to vitražo varsų. Tai 
kūrinys, iškyląs iš pačių lietu
viškumo šaknų, apgaulingai

lengvas savo nuduotu paprastu
mu, bet painus savo ritmo ir in
terpretacijos pinklėmis, sutei
kiąs solistei tiesiog neišsemia
mas vaidybines galimybes”. So
listei akomponuos Barbara Klo- 
novvski. Rengia lietuvių tauto
dailės instituto Bostono skyriaus 
valdyba, (s.s.)

A.. Chapliko pagerbimas
Bostone visų gerbiamas ir mė

giamas visuomenininkas Alek
sandras Chaplikas yra daug 
nusipelnęs Lietuvos reikalam 
savo darbu l>ei stambiom au
kom. Per metų metus jis dirba 
Sandaros, Alto, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos ir kitų orga
nizacijų vadovybėje.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-ja jam ruošia iškilmingų pa
gerbimų, kuris įvyks lapkričio 
17, sekmadienį, 3 vai. popiet 
d-jos trečio aukšto salėje su įdo
mia programa ir garbės svečiais.

Šiam renginiui yra sudary
tas specialus komitetas: Liongi
nas Izbickas — pirmi, Arnoldas 
Plevokas — vicepirm., su vice
pirmininkais įvairiom pareigom: 
programos knyga — A. Chapli
kas ir D. Averka, svečių kvieti
mas ir korespondencija — V. Ei- 
kinas, banketo vedėjai — V. Jur- 
gėla ir G. Ivaška, banketo pro
grama — R. Lizdenis, bilietų 
platinimas — A. Akule ir F. 
Markūnas, pietų paruošimas — 
A. Plevokas, M. Dapkus ir S. 
Griganavičius, jaunimo sekcija 
— V. Izbickas, radijo progra
mos — A. Andrulionis, baro 
tvarkymas — A. Šmitas. .

Lietuvių Piliečių d-ja maloniai 
kviečia visus Bostono ir apylin-

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 

. Farragut Road, So. Boston, Mass.
02127. Telef. 268-2515.

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

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

kių lietuvius ruoštis šiai šventei, 
kad atitinkamai būtų pagerbtas 
šis Lietuvos patriotas.

Organizacijos bei pavieniai 
asmenys, kurie norėtų jį šia pro
ga pasveikinti, prašomi sveikini
mus siųsti d-jos sekr. V. Jurgė- 
lai, So. Boston Lith., Assoc., 
368 E. Brosadvvay, So. Boston, 
Mass. 02127.

Stalus 10 asmenų galima už
sisakyti skambinant klubo vedė
jui A. Šmitvi, tel. 268 - 9058 
ar pas komiteto narius iš anks
to, nes vietos yra ribotos. Ban
keto reikalais galima skambin
ti komiteto pirmininkui Liongi
nui Izbickui 617 327 - 8076 
vakarais arba 617 327 - 4144 die
nomis. (VI.)

RENGINIAI
Rugsėjo 15, sekmadienį, 3 

vai. popiet Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Nonvood, 
Mass., vyks Švč. M. Marijos pa
gerbimas. Styginis kvartetas 
gros įvairias giesmes, ypač lie
tuvių kompozitorių.

Rugsėjo 22 Vyčiai organizuoja 
išvykų autobusu į Pines katedrų 
N.H.

Spalio 5 - 6 dail. Prano La
pės kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėje.

Spalio 20 (ne 13 kaip buvo 
skelbiama) Laisvės Varpo ru
dens renginys.

Spalio27 sol. Aldonos Stempu
žienės rečitalis Lietuvių Piliečių 
d-jos III-čio aukšto c ’ je.

Lapkričio 9 Balfo 72-ro skyr. 
vakarienė Sandaros klube 
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.

bdiikbv mmi 
Postage pdid bofch uiovs

Piliečių draugija pagerbs savo 
garbės pirmininkų

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija lapkričio 17 sekma
dienį, draugijos patalpose ren- 

p gia iškilmingų banketą ilgame
čiu! buv. d-jos pirmininkui, o 
dabar garbės pirmininkui Alek
sandrui Čaplikui.

Mykolas Manomaitis

atsisveikinus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai užjaučiu žmo
ną Lydiją Čepienę ir sūnų Gintarą Čepą su šeima bei 
Vytauto seseris Lietuvoje.

rugpjūčio 20

Mano švogeriui
PROF. VYTAUTUI ČEPUI

A.A.
PROF. VYTAUTUI ČEPUI

staiga mirus, žmoną Lydiją, sūnų Gintarą ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Eugenijus Manomaitis 
su trimis sūnumis

Muzikos ir literatūros popietė
1986 balandžio 20 d. 3 vai. 

p.p. So. Bostono Lietuvių Pilie-

NAUJI LEIDINIAI

Jurgis Jankus — “Klajojančios 
liepsnos”, pasakojimai. Kietais 
viršeliais. 10 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, 7 tomas, 741 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol.

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

A. 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.

CAPE COD, MASS.
Jono Rūtenio laimėjimai

Neseniai Cape Codą pasiekė 
žinia, kad rašytojas Jonas Rūte
nis, “World of Poetry” narys, 
yra apdovanotas “Golden Poet 
Award for 1985” už eilėraščius 
anglų kalba.

Rašytojas Jonas Rūtenis 1984 
ir 1985 keturis kartus dalyvavo 
“\VorId of Poetry” kompeticijo- 
se ir yra laimėjęs keturis “World 
of Poetry Merit Certificate — 
Honorable Mention”. Jo eilėraš
tis “Agnus Dei” atspausdintas 
“World of Poetry” 1984 metų 
antologijoje.

“World of Poetry” competici- 
jos rengiamos kiekvieneriais 
metais ir už geriausius eilėraš
čius skiriamos premijos: pir
moji — 1000 dol., antroji — 500 ! 
dol., penkios premijos po 200 
dol., penkios po 100 dol. ir pen
kios “Honorable Mention”.

Š.m. rugpjūčio 23 - 24 Grand 
Hotel. Reno, Nevada, vyko pir
moji poetų konvencija, į kurią 
buvo pakviestas ir rašytojas 
Jonas Rūtenis. Konvencijos metu 
šalia posėdžių ir įvairių progra
mų bei baliaus vyko ir literatū
ros vakaras. Jo metu buvo įteik
tos premijos.

Šiuo metu Jonas Rūtenis in
tensyviai dirba ir, reikia tikėtis, 
netrukus knygų rinkoje pasi
rodys jo naujas literatūros kū
rinys.

JURGIUI DRAGONEVIČIUI

V.Ž.

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Anelę, dukrą Audronę Pakštienę, sūnus VHol|, Gediminą, 
Algimantą, Rimą su šeimomis Ir visus gimines bol 
artimuosius.

Bronė ir Vaclovas Lukoševičiai 
Lilė ir Vytas Milukai

Thotl uuhat MilKIIHrBIHnilts^ 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas pačiu So. Boston Si virvę s

Bank bodu. Ar jums reikia pinigui padėti j ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bot 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gtv#s, bankas tuoj F 
traukia sumą Į sąskaita. Prisideda Ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai P««no aukičlauslus
procentus, ~=ry 

SHF leidžiamus Įstatymų. v i 
Dėl lengvo taupymo bū- . •

do per paktą skambinkit Mr.
Donahuo 268-2500 

arba raiyklt paduotais adresais.

.V M) 12 -Ali

11F»WDW BDlSlDenT

South Boston , 
Strvings Bank’

■jUVMrS TMt L£»Dt*'

mc Mot n

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

Rugsėjo 18
Rugsėjo 23 
Spalio 1 
Gruodžio 26

- $1393.00
- 1329.00
- 1385.00
- 1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų - {vairūs maršrutai.

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on doubie occupincy and are subject to 
changes.
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NEW

341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Ateitininkų jubiliejinis kong
resas vyksta šį savaitgalį Chi- 
cagoje. Iš New Yorko išvyko 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos reikalų vedėjas kun. Kazi
mieras Pugevičius ir jo pava
duotoja Gintė Damušytė. Taip 
pat išskrido ir gražus būrys stu
dentų ateitininkų: Algis, Audrė 
ir Asta Lukoševičiai, Laura ir 
Henrikas Šatinskai ir Laima 
Sruoginytė iš New Jersey.

Kun. Jonas Petrošius, Prancū
zijos lietuvių kapelionas, pasi
svečiavęs Amerikoje ilpie porą 
mėnesių, rugpjūčio 27 išskrido 
atgal į Paryžių. Buvo apsisto
jęs pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne. Prieš išvykdamas 
apsilankė ir Darbininko redakci
joje.

Kun. Algimantas Bartkus, lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius Romoje, yra atvykęs 
į New Yorką, svečiuojasi pas sa
vo mamytę ir seserį bei svainį 
Nijolę ir Petrą Baltrulionius. 
Dalyvavo Lietuvos vyčių seime, 
Pennsylvanijos lietuvių dienoje, 
Kunigų Vienybės seime, apsilan
kė pranciškonų vienuolyne bei 
Darbininko redakcijoje.

Dr. Vytautas Slavinskas mirė 
prieš 6 metus. Mišios už jo sielą 
bus aukojamos rugsėjo 7, šešta
dienį, 11:30 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Draugai 
ir pažįstami prašomi velionį 
prisiminti savo maldose.

“Galerija” — tokiu vardu pa
vadinta meno galerija atidaro
ma rugsėjo 8. Galerijos adre
sas 87 Birch Hill Rd., Locust 
Valley, N.Y. 11560. Atidarymas 
vyksta nuo 1 iki 6 v.v. Gale
riją suorganizavo Vytautas 
Vebeliūnas. Visuomenė kvie
čiama apsilankyti.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
po vasaros atostogų reguliarias 
repeticijas pradeda rugsėjo 6, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Prašom visus choro na
rius dalyvauti. Taip pat kviečia
mi ir kiti vyrai įsijungti į cho
ro eiles.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja du autobusus 
į Lietuvos vyčių festivalį Green- t 
port, Long Island, rugsėjo 15, 
sekmadienį. Iš Maspetho auto-, 
busai išvyks 10 vai. ryto. Grįž
tant iš Greenport išvyks 6:30 
vai. v;ik. Kelionė autobusu ir įė
jimas į festivalį tik 10 dol. 
Dėl smulkesnių informacijų ir 
registracijos skambinti Jonui 
Adomėnui 718 497-5212.

Eugenija Treimanienė su 
motina Elena Grudzinskiene, 
persikėlusios į Floridą gegužės 
mėnesį, siunčia linkėjimus Dar
bininko redakcijai ir visiem 
savo draugam bei pažįstamiem. 
Nuo rugpjūčio 1 jų pastovus ad
resas yra toks: 5840 30th Avė. 
South, Avalon No. 314, Gulf- 
port, Fla. 33707. Telefonas: 813 
381-3502.

Skautų — skaučių stovykla 
vyko nuo rugpjūčio 18 iki 25 
Bolton, Mass. Iš viso stovykla
vo 196 skautai. Iš New Yorko 
dalyvavo 44. Savaitgalį stovyk
loje apsilankė vysk. Paulius Bal
takis, OFM, ir aukojo mišias. Po 
mišių buvo paradas, ir tuo buvo 
baigta stovykla.

Maironio lituanistinės mokyk
los gegužinė įvyks rugsėjo 8 
Vytauto ir Vandos Vebeliūnų so
dyboje, Bayville Rd., Lattington, 
L.I. Gegužinė prasidės 1 vai. 
Siūloma atsivežti savo kėdes, o 
valgių ir gėrimų gegužinėje bus 
pakankamai. Gegužinę remia ir 
globoja Kredito Unija Kasa.

Solisto Kazio Yakučio koncer
tas bus spalio 13, sekmadienį, 
Camegie Recital salėje.

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
rugpjūčio 29 iš Washingtono 
išskrenda į Chicagą, kur daly
vaus ateitininkų jubiliejiniame 
kongrese. Į VVashingtoną grįžta 
rugsėjo 9.

Jurgio Gliaudos knyga “Ago
nija” yra išversta į anglų kal
bą. Knyga surinkta ir parengta 
spausdinti. Jos išleidimu rūpi
nosi Manyland Books leidykla,

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 
ŠIAURĖS NEW YORKE

Jaunimo metų minėjimą rengia 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos valdyba. 
Minėjimas bus rugsėjo 15, sek
madienį, 3:30 v. popiet Kultū
ros Židinyje. Invokaciją skaitys 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
dr. Aldona Janačienė kalbės apie 
Jungtinių Tautų paskelbtus 
tarptautinius jaunimo metus, 
Gintė Damušytė apie jaunimą 
pavergtoje Lietuvoje, Algis Lu
koševičius nagrinės studentų 
veiklą išeivijoje. Dalyvaus ir kiti 
jaunimo ststovai. Antroje dalyje 
bus rodomas filmas — Sibiro 
kankinių balsas. Į šį minėjimą 
kviečiami visi lietuviškų organi
zacijų nariai ir visuomenė.

Ričardo ir Kristinos Krulikų 
dukra krikštijama rugpjūčio 31, 
šeštadienį. Krikštijama Viktori
jos Marijos vardais. Krikšto tė
vais bus Gediminas Mikalaus
kas ir Nijolė Jonušas. Krikšty
nose dalyvaus ir Kristinos tėvai 
— Kazimieras ir Kotryna Saba- 
liai ir Ričardo motina Aldona 
Krulikienė. Jie visi atvyko iš 
Floridos.

Alfonsas Šešplaukis - Tyruolis, 
poetas ir rašytojas, grįždamas iš 
ateitininkų sendraugiij stovyklos 
Kennebunkporte, savaitę buvo 
sustojęs New Yorke. Rugpjūčio 
21 jis apsilankė Darbininko re
dakcijoje. Anksčiau jis yra gyve
nęs Nevv Yorke ir čia turi daug 
pažįstamų bei draugų. Taip pat 
aplankė ir Kolumbijos universi
tetą, kur anksčiau jis yra dirbęs. 
Rugpjūčio 26 išskrido į Chicagą, 
kur jis pastoviai gyvena.

Lawwrence Janonis, Lietuvos 
vyčių šių metų seimo prezidiu
mo pirmininkas, atsiuntė Darbi
ninko redakcijai padėką už svei- bet mirus leidyklos savininkui 
kinimus seimo proga.

Nepaisant blogo oro sekma- din inkai, bet ir į šventovę atvy- 
dienį, rugpjūčio 25, apie 500 kusieji svečiai. Mišias aukojo 
maldininkų suvažiavo į šiaurės vysk. P. Baltakis, koncelebruo- 
Amerikos kankinių šventovę jant — iš Brooklyno — Tėvui 
Auriesville, New Yorke, netoli ~ 
Amsterdamo. Pasimelsti už ken
čiančią - kovojančią Lietuvos 
Bažnyčią. Rytinė liūtis nenugąs
dino maldininkų, kurie autobu
sais atvažiavo iš Bostono, Brock
tono ir Westf>eldo, Massachu- 
setts, !>ei Schenectady-Albany 
ir New Yorko, ar su mašino
mis iš įvairių apylinkių, kaip 
pvz. Scrantono, Putnamo ir t.t. 
Maldininkams susirinku^, lietus 
sustojo, ir saulė prašvito.

Maldininkų dėmesį ir diskusi
jas sukėlė Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos vedėjo kun. 
Kazimiero Pugevičiaus įvadinės 
pastabos bei Lietuvių Informa
cijos Centro nauja skaidrių pro
grama apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Anglišką skaidrių pro
gramą sudaro disidentinio gyve
nimo ir Lietuvos gamtos vaiz- . 
dai su įrekorduota muzika ir 
paaiškinimais apie Lietuvos po
kario istoriją bei žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvoj.

Apie 2 vai. popiet maldinin
kai, iškėlę keliolika medinių 
kryžių, pradėjo eiti Kryžiaus Ke
lius. Vedama kun. J. Grabio iš 
Watervliet, ilga maldininkų pro
cesija skaitė iš LKB Kronikos ir 
Sibiro maldaknygės parinktas 
maldas. Brocktono Šv. Kazimie
ro parapijos chorui vadovau
jant, maldos buvo palydėtos 
giesmėmis. Pasibaigus Kryžiaus 
Keliams, einant kalneliu žemyn 
buvo atkalbėtas rožančius.

Į gražią apvalią koplyčią mi- 
šiom suėjo ne tik lietuviai mal-

P. Baniū n ui, OFM, Tėvui B. Ra
manauskui, OFM, kun. K. Puge- 
vičiui; i§ šiaurinių New Yorko 
parapijų — kun. J. Krivickui, 
kun. M. Cyvui, kun. A. Grigai
čiui, kun. J. Grabiui, kun. A. Pet
raičiui, kun. K. Balčiui; iŠ 
Thompson© — prel. V. Balčiū
nui; iš Bostono — kun. A. Kon- 
tautui, Kunigų Vienybės pirm.; 
iš Romos — kun. A. Bartkui, 
Šv. Kazimiero kolegijos rekto
riui; iš Paryžiaus — kun. J. Pet
rošiui; ir šventovės atstovams — 
kun. W. Raftery, SJ, ir kun. R. 
Boyle, SJ. Skaitymus atliko nau
jai išrinktas Lietuvos vyčių pir
mininkas Frank Petrauskas iš 
Syracuse ir Religinės Šalpos ve
dėjo pavaduotoja Gintė Damu
šytė. Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Brocktono, vadovau
jant Vytautui Eikinui, praturti
no iškilmes savo giedojimu. Apo
lonija Ziaušienė iš Amsterda
mo padeklamavo savo sukurtą 
eilėraštį Lietuvai užvardintu 
“Viešpatie”.

Kun. K. Pugevičiui pasakius 
turiningą pamokslą anglų ir lie
tuvių kalbomis, ir atgiedojus 
specialiai pritaikytas tikinčiųjų 
maldas, organizacijos prie al
toriaus atnešė mišių aukas. Iš
ryškinti išeivijos solidarumą su 
persekiojamais broliais ir se
sėmis okupųotoj tėvynėj, ir su jų 
dvasinio ryžto simboliu, Kryžių 
kalnu Lietuvoj, po koplytėlę 
įteikė Albany Šv. Jurgio para
pija, Schenectady Šv. Kryžiaus

parapija, Ateitininkų Federa
cija* Romos Šv. Kazimiero Ko
legija, Pittsburgho šv. Pranciš
kaus seserys, Putnamo Nekalto 
Prasidėjimo seserys, Brocktono 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys ir 
Brooklyno Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa. Vysk. Baltakis 
kitas mišių aukas priėmė iš Lie
tuvių Bendruomenės, skautų ir 
Lietuvos vyčių kuopų — C-140 
Syracuse, C-100 Amsterdam, 
C-17 Boston ir C-30 West- 
field, atstovų.

Mišioms baigiantis, vysk. Bal
takis šventovės direktoriui kun. 
R. Boyle įteikė Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos dovaną — 
didelį išdegintą medinį Nukry
žiuotojo kryžių iš Lietuvos — 
Šiaurės Amerikos kankinių šven
tovei, kuri šiais metais mini sa
vo 100 metų sukaktį. Kryžius bus 
iškabintas šventovės muziejuje.

Ši maldos kelionė, pradėta 
Lietuvos vyčių ir tęsiama Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos, 
koordinuojant Marijonai Skabei- 
kienei, su jų ir to rajono lie
tuvių parapijų pagalba, tapo 
kasmetine tradicija. Įsidėmė
tina, kad tai neeilinis lietuviš
kas renginys, kurio tikslas yra 
dvilypis: asmeninis susikaupi
mas ir malda Lietuvai bei kita
taučių švietimas. Prie eisenos ir 
maldų prisijungė šventovę besi
lankantys kitataučiai, kurių nau
dai buvo dalinama literatūra 
apie Lietuvą bei skaitomos spe
cialios parinktos maldos anglų 
kalba.

Vienetai ir asmenys, norintys 
panaudoti Kryžiaus kelių knygu
tę bei skaidrių programą- savo 
vietiniams susirinkimams, gali 
šią’ medžiagą užsisakyti iš Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos, 
351 Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207.

PRAILGINAMAS DARBININKO 
KONKURSAS

Ryšium su 70 metų sukakti
mi Darbininkas yra paskelbęs 
romano arba novelių rinkinio 
konkursą. Konkurso terminas 
buvo nustatytas iki rugsėjo 15, 
nes norėta premiją įteikti spa
lio 6 per Darbininko sukaktuvinį 
koncertą.

Į redakciją kreipėsi bent kele
tas rašytojų ir prašė šį terminą 
prailginti, nes tikrumoje konkur
sas buvo paskelbtas gana vėlai, 
vasario mėnesį.

Įvertindama susidariusią pa
dėtį, Darbininko redakcija kon
kursą dabar prailgina. Naujas 
konkurso terminas — 1986 me
tų kovo 1 d. (pašto antspaudo 
data).

Visos kitos sąlygos lieka tos 
pačios.

Premija — 1000 dol. Premijos 
mecenatas — kun. dr. Juozas 
Pninskis.

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 pinigų perlaidą:

Stepui Zobarskui, knygą išleidžia 
Liet. Šaulių Sąjunga. Spausdina 
M. Morkūno spaustuvė Chicago- 
je.

Lietuvos vyčių Riverhead 152 
kuopa rugsėjo 15, sek
madienį, rengia antrąjį metinį 
lietuvišką festivalį The Ameri
can Legion Hali patalpose, 121 
Third Street, Greenport, Long 
Island. Atidarymo iškilmės 12 
vai. dienos. Festivalis uždaro
mas 7 vai. vak. Įėjimo bilietas 
2 dol., jaunesniem negu 16 metų 
— 75 c. Važiuojama Long Is- 
land Expressway iki Exit 
ir tada važiuoti į rytus 
Greenport.

Olympic rašomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Pra- 
kapas, 49 Norseman St., Toron
to, Ont. M8Z 2P7, Canada. Kai
na su persiuntimu į Ameriką 
160 dol.

Government Homes from 
$1.00. (U repair). Also delin- 
quent tax property. Call 1 - 
805-687-6000 Ext. GH-4505 for 
Information.

73 
iki

Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe planuoja keturių dienų 
— lapkričio 8-1*1 savaitgalį 
praleisti Vermonte. Išvykstama 
trimis autobusais. Vienas išvyks 
nuo Woodhaven Blvd. ir Jamai- 
ca Avė. sankryžos 7:45 vai. ryto. 
Kiti du autobusai išvyksta 8 
vai. ryto nuo V. Atsimainimy 
bažnyčios. Nakvojama “The 
Stratton Mountain Resort” vieš
buty, esančiame 3000 pėdų 
aukšty Amerikos Alpėse. Plote
lis neseniai išleido 62 milijonus 
dolerių atnaujindamas pastatą 
ir pristatydamas naujus kamba
rius. Kelionės kaina 210 dol. 
Įskaitoma nakvynė, miegant 
dviese kambary, dešimt valgių 
elegantiškame restorane. Joe 
Thomas gros dainom ir šokiam. 
Bus polkos varžybos su premi
jomis. Bus apžiūrimos istorinės 
vietovės, apsipirkimo centrai, 
aplankoma seniausia sūrių ga
mykla Amerikoje. Anksti rezer
vuoti vietas pas Joną Adomėną 
718 497 - 5312 arba Adelę 
Dauzickas dieną 212 333-6654 
arba vakarais 718 544-1787. Re
gistruojantis po spalio 10 pri
dedama 15 dol.

Apreiškimo parapijos kon
certas rengiamas spalio 19 Kul
tūros Židinyje. Programą atliks 
solistė Marytė Bizinkauskaitė ir 
tos parapijos choras, vadovauja
mas muziko Viktoro Ralio. Pel
nas skiriamas bažnyčios remon
to fondui.

Audronė ir Andrius Razgaičiai, anksčiau gyvenę Fresh 
Meadows, persikėlė į nuosavus namus: 237 Sherman Avenue, 
Glen Ridge, NJ. 07028. Tel. 201 783-0536.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

RUGSĖJO 8 D.

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

LIETUVIŠKA APREIŠKIMO PARAPIJOJE

LIETUVOS VYČIŲ 152 KUOPOS 
RENGIAMAS ANTRAS METINIS

LIETUVIŲ FESTIVALIS

GEGUŽINE
ĮVYKS RUGSĖJO 8, SEKMADIENĮ, 

p. VEBELIŪNŲ SODYBOJE 
304 BAYVILLE RD., 

LOCUST VALLEY, N.Y.

11 vai. — parapijos bažnyčioje iškilmingos pamaldos 
Mišias aukoja vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM 
pamokslą sako kun. K. PUGEVIČIUS

12:30 v. parapijos salėje akademija, kurioje bus prisimin
ta LKVS Ramovės N.Y. skyriaus 35 metų 
veiklos sukaktis

ĮVYKS RUGSĖJO 15, SEKMADIEN Į, 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 7 VAL. VAK.

AMERICAN LEGION HALL 
121 THIRD STREET 

GREENPORT, LONG l S LA N D, N.Y.

1 vai. popiet užkandžiai, gėrimai, muzika, pašnekesiai 
Ir žaidimai

Vaikam* Įvyk* sporto varžybos erdviose sodybos pievose

PROGRAMOJE:
paskaita—gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
Dainuoja HARMONIJA, vadovaujama muziko 
VIKTORO RALIO
IlteratOrlnė dalis

PROGRAMOJE: lietuvių tautiniai kokiai, lietuviškas 
maistas, audimo demonstracija, gintaro dirbiniai, tautinės 
dainos, rankdarbiai, velykiniai margučiai, balto dramblio 
stalas Ir kitos Įvairovė*.

šokiam gros John Bakowski’s Polka Band.

Viso* apylinkė* valkai, tėvai, seneliai Ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

Gegužinę rengia Maironio ieitadlenlnė mokykla Ir 
lletuvlėka KASOS Kredito Unija. Visas pelnas 
skiriama* Maironio mokyklai.

Po programos ten pat va lies

Pamaldose organizacijos kviečiamo* dalyvauti su 
vėliavomis

RENGIA LKVS RAMOVĖS N.Y. SKYRUS




