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Į

Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88)

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
praneša, kad Sv. Tėvas Jonas 
Paulius II siunčia apaštališką pa
laiminimą visiems Darbininko 
skaitytojams. Vysk. P. Baltakis 
birželio 26 turėjo privačią audi
enciją pas popiežių ir buvo pa
kviestas privačiai vakarienei. Su 
Sv. Tėvu galutinai aptarti Lietu
vos krikšto sukakties minėjimas 
ir arkivysk. J. Matulaičio beatifi
kacijos reikalai. Iškilmės bus 
švenčiamos Romoje 1987 
birželio 14.

Prezidentas Reagan per radi
ją pasakytoj kalboj pareiškė, kad 
kongreso atsisakymas suteikti 
Nikaragvos partizanam 100 m ii. 
dol. paramos sudarys sąlygai ten 
įsikurti Sov. S-gos prietilčiui.

Lenkijos vidaus reikalų 
ministerio pavaduotojas gen. 
Wladyslaw Pozoga pareiškė 
kad lenkai yra Vakaruose, jų tar
pe ir New Jersey, paruošiami 
vykdyti sabotažo ir teroro veik
smus Lenkijoj.

JAV ir Izraelio žydai reikalau
ja, kad J T. apsaugoj laikomi 
karo nusikaltėlių sąrašai ir jų by
los būtų visiem prieinami, bet 
J.T. karo nusikaltimam tirti ko
misijos, kurią sudarė 17 valsty
bių atstovai, nariai nėra linkę su
tikti.

Naujasis Sov. S-gos ambasa
dorius JAV Yuri V. Dubinin, 
įteikdamas skiriamuosius raštus, 
įteikė prezidentui Reagan ir 
gen. sekr. Gorbačiovo laišką, 
reikalaujantį pažangos ginklų 
kontrolės srity, bet ir griežtai 
neatsisakantį nuo viršūnių susiti
kimo.

Peru trijuose kalėjimuose lai
komi komunistiniai Šviečiančio
jo tako partizanai surengė riau
šes, kurių metu sugebėjo ap
sirūpinti ginklais, įvykdė keletą 
sprogdinimų ir užėmė radijo 
stotį. Karių daliniai ir policija 
riaušes numalšino. Jų metu žuvo 
per 250 kalinių ir 3 karininkai.

Į Sov. S-gą praeitame gruodyj 
deportuotas ukrainietis Fiodor 
D. Fedorenko sovietų teismo 
buvo nuteistas mirti, nes karo 
metu, patekdamas į vokiečių ne
laisvę. išdavė kraštą ir dirbo vo
kiečių koncentracijos stovyklos 
sargu.

Izraelio vidaus reikalų minis- 
teris įsakė, kad kiekvieno į 
Izraelį imigruojančio konvertito 
dokumentuose būtų aiškiai pa
žymėta, kad jis ar ji yra konver
titas. Toki u būdu ortodoksai žy
dai, kurie Izraely tvarko žmonių 
vedybas ir skyrybas, turės teisę 
nuspręsti, ar perėjimas į žydų 
tikėjimą buvo atliktas pagal orto
doksų reikalavimus.

Per 1956 m. įvykusį Vengrijos 
sukilimą žuvo apie 6000, buvo 
sužeista 13,000, pabėgo į kitas 
valstybes 200,000 ir buvo įkalinti 
ir kankinta apie 40.000 žmonių. 
Iš pastarųjų 280 studentų, darbi
ninkų ir politikų buvo pakarti, o 
jų lavonai palaidoti Budapešto 
kapinių 301 sekcijoj nepažymė
tose duobėse. Ligšiolinės pa
stangos jų lavonus palaidoti šei
mų sklypuose buvo nesėkmin
gos.

Ghana įvykdė mirties bausmę 
2 kariam ir 5 civiliam už jų įsivė
limą į prieš dabartinį krašto val
dovą Jerry J. Rawlings vykdytą 
sukilimą.

_ . SECOND-CLASS 341HighMB|yd.
Pąnktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N,Y. Broeidyn, N. T. ilSOT 30 centų

(Tąsa iš praeito numerio)

Brangią kainą sumokėjau ir te
bemoku už dalyvavimą antitary 
biniame pogrindyje. Skurdi, al
kana, pilna nervinės įtampos ir 
dainų skaudžių praradimų vai
kystė ir jaunystė anksti pakirto 
mano sveikatą. Septymioliktus 
metus eidamas nustojau valdyti 
dešinę ranką. Apie porą metų su 
ja net rašyti negalėjau (rašiau ir 
minėtą milicininką pašoviau kai
re ranka). Vėliau dalinai ji atsi
statė, bet ir dabar tebėra nepil
navertė. Dvidešimtuosius me
tus eidamas atsiguliau į Klaipė
dos respublikinę ligoninę sukau
stytas stuburo džiovos. Po mė
nesio buvau iš ligoninės areštuo
tas, nors ir negalėjau paeiti, gu
lėjau gipse. Tardymas. Teismas. 
Lageriai. Dvidešimt du metai 
nelaisvėje, kur teko daug ba
dauti, daug kentėti. Bet ir daug 
praturtėti — lageriuose susiti
kau ir susidraugavau su daugeliu 
nuostabių žmonių: kun. Mociu- 
mi, kun. Svarinsku, Plumpa ir 
daugeliu kitų lietuvių ir nelietu
vių. Dar lagery je tebebūnant už
simezgė mano užakinė pažintis 
su garsiuoju Sacharovu, kuris la
bai stengėsi man padėti.

Grįžęs Lietuvon 1977 m. bu
vau maloniai nustebintas to, kad 
daugybė gerų, anksčiau man ne
pažįstamų žmonių, kurių tarpe 
daug jaunimo, ieškojo progos su 
manimi susitikti ir padėkoti už 
auką.

Ne, ne banditais ir teroristais 
mes — antitarybinio pogrindžio 
dalyviai — buvome, o Tėvynę ir 
laisvę mylinty s patriotai, pasiau
kojamai kovoję prieš neteisybę. 
AŠ ne tik nesigailiu, bet priešin
gai — didžiuojuosi tuo, kad bu
vau būtent šio pogrindžio daly
viu. Juk šitas stichinis liaudies 
pasipriešinimas prieš svetimų 
nešamą neteisy bę padarė Lietu
vos vardą žinomą ir gerbiamą vi
same pasaulyje! Mūsų krauju pa
laistyta ir mūsų kančių sukrėsta 
Lietuvos žemė augina vis naujus 
ir naujus patriotus, Tautos did
vyrius: Sadūnaitę, kun. Tamke- 
vičių ir kt.

Nusikalstamai elgėsi Stalinas

2. 1950 m. sausio 1 d. Lietuvo
je buvo 27,753 kompartijos na
riai, iš jų tik 7483 lietuviai — 
gerokai mažiau nei trečdalis (PA. 
f. 1771, ap. 72, b 46, 1. 63).

3. 1945 m. sausio 1 d.. Lietu
vos mokyklose, tame tarpe ir 
aukštosiose nedirbo nė vienas 
kompartijos narys— inteligentų 
tarpe, kaip ir ūkininkų tarpe ko
munistų nebuvo (PA, f. 1771, 
ap. 1771-5, b. 42,1. 8).

4. Didžiojo Tėvynės karo me
tais antifašistiniame pogrindyje 
ir partizaniniame judėjime Lie
tuvoje dalyvavo 9187 žmonės, iš 
jų 1442 žuvo (p. Staro kandida
tinė disertacija “Partizaninis 
judėjimas Lietuvoje Didžiojo 
Tėvynės karo metais”. 1965 m. 
243 p.).

Nuo karo pradžios iki 1944 m. 
pradžios LKP CK pastangomis 
buvo sudaryta okupuotoje Lie
tuvoje 92 partizanų būriai ir 
grupės (“Lietuvos KP skaičiais. 
1918 - 1975, Statistikos duome
nų rinkinys”. Vilnius, “Mintis”,

ir visa to meto TSRS vyriausybė, 
viešai deklaruodama tautų laisvo 
apsisprendimo teisę, o slaptai 
susitardama su Hitleriu dėl Pa-
baltijo valstybių ir Lenkijos pasi
dalinimo (Molotovo-Ribbentro- 
po paktas). Skaudžiai klysta 
TSRS vyriausybė šiandien, kad 
viešai neatsiriboja nuo to tarp
tautinio nusikaltimo. Negarbin
gai elgiasi komunistai dabar, va
dindami mus baisiausiais vardais 
tik už tai, kad mes buvome Sta
lino ir jo pakalikų nusikalstamos 
veiklos (dabar jau dalinai pa
smerktos ir Tarybų Sąjungoje) 
priešai ir savo krauju balsavome 
už Lietuvos nepriklausomybę 
nuo TSRS. Juk komunistų Lietu
voje tada buvo absoliuti mažu
ma, ir liaudis juos laikė Tautos 
duobkasiais.

Kad aš ne šmeižikiškus prasi
manymus kuriu, o kalbu tiesą ir 
tik tiesą, teliudija Lietuvos KP 
CK Archyvas (Partijos archyvas 
— PA) ir kiti rimti tarybiniai šal
tiniai:

1. 1945m. sausio 1 d. Lietuvo
je buvo 3536 kompartijos nariai, 
iš jų tik 1127 lietuviai (mažiau 
nei trečdalis). (PA, f. 1771, ap. 
1771-5, b. 42, 1. 9.). 

rių. (PA, f. 1771. ap. 2, b. (s.r.) 
20, L 284).

Palyginkime. Per visus karo 
metus raudonųjų antifašistų viso 
susidarė (LKP CK pastangomis 
9187 žmonės, o per pirmus pu
santrų pokario metų vien nukau
tų anstitarybininkų jau 11,870. 
O jei dar prisiminsime, kad di
delė dalis raudonųjų antifašistų 
Lietuvoje ne lietuvių buvo vos 
keli žmonės, tai . . . net nepato
gu lyginti . . . Arba: per visus 
karo metus buvo sudaryta 92 
raudonųjų partizanų būriai ir 
grupės, o per pirmus pusantrų 
pokario metu vien likviduotų 
1067 plius 839, tai yra 1906 po
grindinės ir partizanų grupės. O 
pogrindis ir partizaninis judėji
mas veikė juk ne pusantrų metų!

Čia pateikti iš LKP CK Archy
vo skaičiai, manau, per daug aki
vaizdžiai rodo, kad aš savo 
Tėvynės Lietuvos neišdaviau, 
kad aš ėjau su liaudimi ir kad be 
svetimos kariuomenės pagalbos 
Lietuvos komunistų saujelė 
valdžioje nebūtų išsilaikiusi nė 
vienos dienos, kad absoliuti dau
guma lietuvių norėjo laisvos Lie
tuvos, nepriklausomos nuo jo
kios svetimos valstybės, o ypač

1976 m. 11 p.)
5. Nuo 1944 liepos mėn. iki 

1945 m. gruodžio mėn., Lietu
voje buvo likviduota 1067 po
grindinės organizacijos ir 
grupės, 839 ginklttotes banditų-
(mūsų partizanai čia vadinami < 
banditais — LS.) grupės, nu
kauta 11,870 kontrevoliucionie-

jjU9.T§3s-
Nežiūrint to, mes buvome nu-

( nukelta į 2 psl.)

Tokios žmonių minios dabar suplaukia į Žemaičių Kalvariją, kuri yra pavadinta Varduva. 
Pilnas šventorius klausosi pamokslo. Nuotrauka padaryta praeitų metų atlaidų metu liepos 
7 d.

NAUJI KRONIKOS NUMERIAI

Laisvus Vakarus iš okupuotos 
Lietuvos yra pasiekęs “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
70-tas numeris. Leidinys, išėjęs 
šių metų balandžio 23 dieną, yra 
“skiriamas amžiną atilsį kunigui 
Juozui Zdebskiui, uoliam Kris
taus meilės apaštalui ir ištiki
mam tautos sūnui”.

Štai turinioantraštės: 1. Padė
ka popiežiui jonui Pauliui II. 2. 
Lietuvos katalikų Bažnyčia nete
ko dar vieno uolaus kunigo... 3. 
Kada ir kuo baigsis šis šantažas? 
4. Kunigai susirūpinę Lietuvos 
Bažnyčios ateitimi. 5. Teismai, 
kratos, tardymai. 6. Mūsų kali
niai. 7. Žinios iš vyskupijų. 8. 
Sovietinėje mokykloje.

Tekstas apima 27 puslapius.
Išreikšdama padėką popiežiui 

Jonui Pauliui II, “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika rašo: 
“Katalikiškoji Lietuva
nuoširdžiai dėkoja Jūsų Švente

nybei už rodomą dėmesį mūsų 
krašto Bažnyčiai, už šiltus ir pa
drąsinančius žodžius šv. Kazi
miero šventėje, už šventinius 
sveikinimus lietuvių kalba ir 
rūpestį visais mūsų Bažnyčios 
reikalais. Kartu išreiškiame gilią 
pagarbą ir nuoširdų atsidavimą 
bei ištikimybę Šventajai So
stui.”

-o-
Laisvuosius Vakarus taip pat 

yra pasiekę “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 68 ir 69 nu
meriai. Deja, abiejų numerių 
tekstas yra neįskaitomas. Deda
mos pastangos tekstą iššifruoti.

— VI. Jakubėno Draugija, 
komp. Jakubėno mirties 10 me
tų sukakties proga, ši rudenį 
yra numačiusi surengti Cbicagos 
Jaunimo Centre didžiulį koncer
tą.

12
Man rodos, kad jūs socijalis- 

tai, vietoje persigąsti katalikų 
darbininkų atbudimu ir grieb- 
ties jų koliojimo, turėtumėt tik 
džiaugies iš to, kad tie jūsų pa
vadintieji tamsieji darbininkai 
katalikai ir tie jau šiandien atbu
do, suprato, kad ir jie yra lygiai 
darbdavių skriaudžiami užtai ir 
pradėjo rūpinties, organizuoties 
į vieną didelę tvirtą organizaciją 
vardu “Lietuvių Darbininkų Są
junga”, kad ton vienybėn suėjus 
pasėkmingiaus galėtų tarties 
apie savo būvio pagerinimą. O 
socijalistų svajonėms kas link iš- 
griovimo katalikų bažnyčių 
L. D.S. palieka pilną liuosybę.

Socialistas. Visai ne. Mes so
cijalistai katalikų atbudime, o 
dar pradėjime rūpinties darbi
ninkų reikalais, matome didelį 
nuostolį savo plačiai išplėtotam 
bizniui, ypač tarp Amerikos lie
tuvių.

Mat, kol Amerikos lietuviai 
katalikai taip sakant snaudė, tai 
mes socijalistai tuo tarpu kuo- 
pasėkmingiausiai veikėme išpla
tindami savo socijalistišką spau
dą, per kurią, pasiremdami kata
likų nesusipratimu, galėjome 
gana ilgą laiką katalikus visokiais 
būdais mulkinti ir taip juos dai
liai apgaudinėdami darėme sau 
puikų “biznį”.

Katalikas. Bet mes jums sker
sai kelio nestosim. L. D.S. savo 
laikraštį leis ir platins tik tarpe 
katalikų, o socijalistai liks pilnoje 
liuosybėje su savo cicilikiškais 
laikraščiais ir galės platinti savų
jų tarpe, niekeno nepersekioja
mi.

Socialistas. Žinau gerai, kad 
mes ir ant toliaus nesnausime,

RELIGINĖS POEZIJOS 
KONKURSAS

Lietuvos krikščionybės 600 
jubiliejui atžymėti Ateitininkų 
Federacija yra paskelbusi poezi
jos rinkinio ir atskiro eilėraščio 
konkursą. Jau sudaryta konkurso 
vertinimo komisija: dr. Viktorija 
Skrupskelytė — pirm., Danutė 
Bindokienė, Česlovas Grincevi- 
čius, Vida Kuprytė ir Juozas 
Baužys. Rankraščiai, pasirašyti 
slapyvardžiu, atskirame voke 
pridedant autoriaus pavardę ir 
adresą, siunčiami Česlovo Grin- 
cevičiaus adresu: 7132 S. Mozart 
St., Chicago, III 60629, iki 1986 
gruodžio 31.

Konkursui skiriamoje poezijo
je turėtų atsispindėti religinės, 
tautinės l>ei asmeninės temos, 
turinčios ryšį su krikščionybe ir 
su jos dvasinėmis vertybėmis.

Poezijos rinkinys — 75 maši
nėle rašyti puslapiai. Gali daly- 

bet dėsime visas pastangas savo
sios spaudos išplatinimui. Baimė 
ima dėlto, kad jūs katalikai, sa
vųjų tarpe pradedate platinti 
“Darbininką”, kuris yra pašvęs
tas vien darbininkų reikalams. Ir 
jeigu visi katalikai pradės skaityti 
savuosius laikraščius, tai kas 
mums socijalistams beliks dary
ti?

Kur mes pasidėsime su 7-niais 
laikraščiais 3,000 narių tarpe?... 
Kol katalikai darbininkai ne
turėjo savo darbininkiško laik
raščio, tol mūsų biznis ėjo pasek
mingai, gerai. Nes Amerikos lie
tuviai beveik visi yra darbinin
kai, o mes platindami savuosius 
laikraščius, tamsesniesiems dar
bininkams visados inkalinėjome, 
kad darbininkų reikalais rūpinas 
tik vieni socijalistų laikraščiai, 
kitus visus vadinome kapitalis
tiškais ir 1.1.

Bet ką-gįmes dabar darysme, 
kai jūs per savo laikraštį “Darbi
ninką” nurodysite, jog mūsų 
laikraščiai ištikrųjų darbininkų 
klausimo gvildenimu visai ne
sirūpina?

Katalikas. Tiesa, jūs socijalis
tai visada elgėtės sulig savo su
pratimo. Tik elgdamiesi pamirš- 
tate vieną, labai svarbų dalyką 
t.y. žinojimą, kad kiekvienas 
blogas darbas, blogas elgimosi 
koks jis nebūtų turi sau galą. Tas 
pats yra ir su jūsų platinamaisiais 
laikraščiais. Jūs ilgai darėte pui
kų biznį, neatsižvelgdami ant to: 
ar jūsų platinamieji laikraščiai 
žmonijai neša naudą, ar pra
gaištį. Tuo tarpu matyti, kad tas 
jūsų darbas tos visos' pastangos 
lietuviams jokios beveik naudos 
neatnešė, bet puldė ir tvirkino 
juos, daugiausia gi mūsų jauni
mą išplėšdami iš jų tikėjimą, 
dorą, . meilę artimo, paklusnu
mą, kantrumą, nusileidimą ir 1.1. 
Šiandieną jau patys stebiatės, iš 
kur čia priviso visokių Kutrų, 
Konkolauskų, Krakų, Montvy- 
dų, Petrikonių ir Co.

Pažvelgus į viską rodos aišku 
kodėl jūsų darbas buvo pragaiš
tingas ir kodėl jis, kada nors turi 
prieiti galą.

Socialistas. Ei, tu niekus kal
bi. Mes, socijalistai jokios tvar
kos nepripažystame. Mes esame 
laisvi.

Striukis.

ALOYZO BARONO 
VARDO NOVELĖS
KONKURSAS

Lietuvių Rašytojų Draugija 
yra paskelbusi Aloyzo Barono 
vardo novelės konkursą.

Jau gautos trys novelės: Balto
ko Blues, Stovykloje, Antrojo 
Brisiaus galas.

Premija — 500 dol. Mecena
tas — dr. Kazys Ambrozaitis.

Novelių temą pasirenka pats 
autorius, neilgesnė kaip 20 psl.,. 
rašyta dviguba interlinija.

Noveles siųsti iki rugpjūčio 1 
adresu: Alė Rūta (A. Barono var
do novelės konkursui), 306 22 
St., Santa Monica, Calif.. 90402.

vauti visi. Premijos: I — 1500 
dol., II — 750 dol. Eilėraštis — 
mašinėle rašytas. Gali dalyvauti 
asmenys iki 30 metų amžiaus. 
Premijos: I — lOtftfol., II —dvi 
po75dol., III—dvipo50dol.

Ateitininkų Federacija

— Lituanistinės Katedros po
kylis — iškilmingas pinigų įteiki
mas universitetui vyks spalio 4 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje
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Adolfo ir Kazimieros Čampių 50 metų vedybinio gy venimo sukakties minėjimo dalyviai 
balandžio 13 VVaterbury. Centre priekyje — sukaktuvininkai.

Kauno universiteto medicinos 
fakultete, o 1930 I>aigė šio uni
versiteto prancūzų kalbos ir lite
ratūros specialyl>ę. Vėliau įgijo 
pedagogikos 1x*i lietuvių kalinis 
ir literatūros mokytojo teises. 
Mokytojo darbų J. Budzinskis 
pradėjo 1922. Pedagogo profesi
jai jis atidavė apie 60 savo gyve
nimo metu. Kaunas. Kėdainiai, 
Telšiai, Plungė, Šiauliai, 
Klaipėda, Panevėžys, Vilnius — 
tokia yra jo darini mokyklose 
geografija. Profesorius j. Bud
zinskis — tai Vilniaus pedagogi
nio instituto istorija., Šioje aukš
tojoje mokykloje jis dirlni iki 
1985. Dėstė lietuvių kalinis ir li
teratūros fakultete, kurį pokario 
metais baigė daugiau kaip 3700 
mokytojų lituanistų, kur studija
vo nemaža žinomų rašytojų, kal
bininkų. lietuvių literatūros ty
rinėtojų. vertėjų, žurnalistų.

— Kauno senamiestyje 
"Perkūno namuose” atidaryta

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokates. 357 Larkf teM Itead, tat 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 515 355-3740. Namų tetetOM vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorto ofisas Ukpatalpese: 
66 - 01 114th St, Richmond HHL N.Y. 11411. ToL 713 441 *311.

•>

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hightand Bhr<L, pilna Įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, avoktala kortelių, 
gintaro, baltinukų. juostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. >la Forest 
P’way St), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga liMotvvos. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teišeita, Jr. laidotuvių dinMorluo, Now- 
ark Office: 426 Laffayette St (Cor. WUson Avė.), tolei. 344 ■ 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvšs. Modernios koplyčios, om šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų riiilig apdrau
dimai, Income Tas pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj- OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tikf. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad atarta ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

WATERBURY, CONN.

A. ir K. ČempiŲ sukaktis
Adolfas ir Kazimiera Campės 

balandžio 13 paminėjo savo ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Tų dienų Šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje buvo suma jų

“AUŠRA”
(atkelta iš 1 psl.)

galėti, Lietuva tapo TSRS dali
mi. Tai — įvykęs faktas, su tuo 
skaitosi visas pasaulis, skaitosi ir 
lietuvių tauta. Po 22-jų metų ne
laisvės Rusijoje grįžęs į Lietuvų 
aš nesutikau nė vieno žmogaus, 
kuris norėtų atnaujinti ginkluotų 
kovų už Lietuvos atsiskyrimų 
nuo TSRS ar bandytų kurti po
grindines antitarybines organi
zacijas, nors nepatenkintų esa
ma padėtimi Lietuvoje daug. 
Ypač daug nepasitenkinimo liau
dyje dėl tikinčiųjų persekiojimo.

Man irgi daug kas nepatinka. 
Ypač nepatinka, kad neteisingai 
juodinamas mūsų buvęs antita
rybinis pogrindis — LLKS, kad 
tebeteisiami žmonės vien už 
savo įsitikinimu laikvmųsi ir 
skelbimų(kun. Svarinskas, kun. 
Tamkevičius, doc. Skuodis ir kt. 1 
kad po paskutinės mokyklų re
formos pagrindiniu mokyklos 
uždaviniu tapo nebe žinių moki
niams teikimas, o materialistinės
— ateistinės pasaulėžiūros su
formavimas. Ir kt. Bet aš — 
prašau suprasti mane teisingai
— niekam nesiūlau kurti pogrin
dines ar kitokias antitarybines 
organizacijas, niekam nesiūlau 
stoti į kovų prieš Tarybų valdžių, 
ypač niekam (tame tarpe ir Tary 
bų valdžiai) nepatariu imtis gink
lo, smurto, prievartos. Aš tik 
dėstau savo nuomonę apie poka
rio laikus, buvusių situacijų. O 
kas yra kas ir kas kokie vardo 
nusipelnė — spręskite be mano 
pasiūlymų ir patarimų paty s.

Kartų grupę komunistų už
klausiau:

— Ar jūs, komunistai, supran
tate, kiek per jus kraujo ir ašarų 
praliejo Lietuva?

Vienas iš jų, Vilniaus KGB tar
dytojas čekistas Rimkus, už visus 
atsakė:

— Nugalėtojai neteisiami!
Klystate, pilieti Rimkau ir 

visi, kurie taip galvojate. Tiesa, 
ne visus nusikaltėlius sugelia lai
ku ir teisingai nubausti teismai, 
kaip ir ne visus didvyrius išaiški
na ir apdovanoja vyriausybės. 
Bet yra teismas neišvengiamas 
ir neklystantis — ISTORIJOS 
TEISMAS.
Aš jo nuosprendį Lietuvos Lais
vės Kovų Sųjūdžiui ramia sųžine 
prisiimu iš anksto.

L. Simutis

Kaunas, 1984 m. gruodis

intencija. Mišias aukojo kun. 
Paulius Sabulis. Mišių aukas at
nešė sukaktuvininkų du anūkai 
— studentai. Giedojo parapijos 
choras. Specialiai sukaktuvinin
kams sugiedojo Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė.

Mišioms pasibaigus, sukaktu
vininkai prie altoriaus pakartojo 
jungtuvių apeigas. Išėjus iš baž
nyčios, juos sveikino didelis 
būrys žmonių, nes (,'ampių šei
ma \Vaterbury visų gerai 
pažįstama ir gerbiama.

Abu sūnūs Sheraton v iešbuty- 
je surengė vaišes. Visiems susė
dus už stalų, jauniausias sūnus 
Gediminas pasveikino jubiliatus 
tėvelius ir padėkojo visiems už 
atsilankymų. Brolis Mindaugas 
pasidžiaugė matydamas gausiai 
susirinkusius šeimos draugus ir 
artimuosius jų pagerbti, dėkojo 
tėvams už išauginimų, išmoksli
nimų.

Maldų sukalbėjo klebonas 
kun. Pranas Karvelis. Visi 
pakėlė šampano taures ir sugie
dojo Ilgiausių metų.

Vaišių metu sukaktuvininkus 
pasveikino dr. Petras Vileišis, 
dr. Marija Saulaitė-Stankus, 
ekonomistas Vaclovas Kuzmic
kas ir Julija Puodžiukaitienė. 
kuri apibūdino jų aktyvių veiklų 
visuomenėje, gilų lietuviškumų 
ir pavyzdingų katalikiškos šei
mos gyvenimų.

Vėliau Adolfas Campė savo ir 
žmonos vardu padėkojo sūnums, 
marčioms ir visiems susirinku
siems už suteiktų džiaugsmingų 
dienų.

-o-
Adolfo tėvas buvo vargoninin

kas, mokyklos mokytojas, vals
čių. kooperaty v ų ir prieglaudų 
organizatorius ir veiklus visuo
menininkas. Jaunam sūnui teko 
ir mišioin patarnauti, apogėjus 
vargonais groti ir padėti tėv ui vi
suose darbuose.

Lankė Kaune aukštesniųjų 
technikos mokyklų ir. turėdamas 
gražų balsų. įsijungė į apmokama 
Įgulos bažnyčios chorų. Jis buvo 
parinktas toliau specializuotis, 
kad galėtų pakeisti į kraštų atvy 
kusius svetimšalius. Buvo pa
skirtas specializuotis tekstilės 
pramonės inžinerijoje. Praktikų 
turėjo atlikti Klaipėdoje.

Būdamas Klaipėdoje dalyvavo 
St. Sodeikos chore, kur susipa
žino su dabartine žmona Kazi
miera ir su ja apsivedė. Po to 
išvy ko studijų į užsienį. į Ceko- 
slovakijų. Ten studijavo du su 
puse metų. Ten gimė ir jų sūnus 
Mindaugas.

Grįžęs Lietuvon, trumpai 
buvo Klaipėdoje, nes tuoj vokie
čiai jų užėmė. Paskui buvo Kau
ne švietimo ministerijos specia
liųjų mokslų departamento sek
retorium ir amatų mokyklos mo
kytoju. Atgavus Vilnių buvo lai-

"vieno puodo” paroda. Dvi
dešimt Vilniaus ir Kauno jaunų
jų keramikų čia eksponuoja po 

— vienintelį kūrinį — puodų. Nors

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO 
GYVENIMO

— Vilniuje, eidamas 83 me
tus. mirė Vilniaus valstybinio

šio labai seno indo paskirtis lyg 
ir vienoda, tačiau skirtingos me
džiagos, formos, dekoras padarė 
parodų įdomia ir įvairia. Salia la
bai paprastų, liaudies kūrybų 
primenančių A. Kazlausko, R. 
Šidlauskienės žiestų indų — gra
kštus baltos masės S. Lukšo puo
das. R. Jakimavičius, R. Saka
lauskas domisi senųjų kultūrų, 
įvairių kraštų indais ir įdomiau
sius bruožus atkartoja savo kū-

pedagoginio instituto profeso
rius. Lietuvos nusipelnęs meno 
veikėjas Juozas Budzinskis-filo- 
logas ir pedagogas kurio įnasas. 
vystant gimtosios kalbos ir lite
ratūros dėstymo metodikos 
mokslų, yra plačiai žinomas. Ne
tekome dar v ieno senosios inte
ligentijos atstovo, išskirtinės 
asmeny bės. Lietuvių kalbos ir li
teratūros dėstymo ny*todik(i|' 
specialistu J. Budzinskis tapo ik* 
iš karto. Iš pradžių jis mokėsi

kinai komandiruotas perimti Vil
niaus mieste esančias amatų m<>- 
moky klas ir įvairius kursus.

Laikinosios Lietuvos vyriau- 
sybės buvo paskirtas bent į kelias 
vietas tuo pačiu metu eiti įmonės 
vedėjo pareigas. Šiame darbe 
būnant, priartėjo frontas. Tada 
jis su visa šeima pasitraukė į Va
karus, gyveno VVūerzburgo sto
vykloje. dirbo stovy klos komite
te. C N N Roję, IRO įstaigoje.

Atvykęs į Amerikų, apsigy ve
no \Vaterburyje, dirlx> tekstilės 
ir metalo pramonėje, kol išėjo į 
pensijų. Išaugino du sūnus. Min
daugas Kazimieras įsigijo dakta
ro laipsnį iš atominės srities 
mokslų ir eina atsakingas parei
gas \Vashingtone. Vedęs Dianų 
Papievytę. augina du sūnus. Ge
diminas, mechanikos inžinerius 
ir kompiuterių specialistas, dir
ba didelėje išradimų liendrovėje 
vieno departamento vedėju. Yra 
vedęs Audrę Keniausytę, augina 
du sūnus ir dvi dukras.

Iki išėjimo pensijon, Adolfas 
visų laikų giedojo bažny tiniame 
chore ir kvartete, dažnai pava- 
dn<xlavo vargonininkų A. Aleksį, 
dirlx> įvairiose organizacijose. 
Buvo ilgametis Alto skyriaus pir
mininkas. dabar jo sekretorius. 
Tautos Fondo įgaliotinis ir vis 
perrenkamas kontrolės komisi 
jon. Ramovės skyriaus pirminin
kas. 1977 vasario 16 proga mies
to burmistro jis buvo pakviestas 
būti pirmuoju lietuvių dienos 
garlfos burmistru ir pasirašyti 
proklamacijų. Jis yra daugel kar
tų pravedęs tautinius minėjimus 
salėse ir pasikalljėjimus per radi
ju

Kazimiera aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Moterų Klulie. ilgesnį 
laikų buvo valdytais sekretorė. 
Putnamo seselių rėmėja. Turė
dama gražų balsų, visada giedojo 
chore, su deklamacija talkino ra
dijo valandėlei.

Sveikinimai sukaktuvinin
kams! (p.)

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Girdam Tavom. 
1883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Totai. 821 - 6440, Sali vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietas. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.' -

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Baklng CoLMuviAka ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carou, Gueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thonron McKIn- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodDlas, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax sheHers. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

ry boję. Kita grupė dailininkų at- 
v irkščiai —įkvėpimo ieško šiuo
laikiniuose mokslo technikos lai
mėjimuose.

— Panevėžio miesto knygos 
bičiuliai ir jų svečiai susirinko į 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
gimtinę Puziniškyje. Jie pami
nėjo rašytojos gimimo 125-ųsias 
metines, dalyvavo restauruoja
mo jos namo ir aplinkos tvarky
mo talkoje. Vilniaus valstybinio 
pedagoginio instituto dėsty toja, 
literatūros ty rinėtoja T. Bukau
skienė supažindino su G. Petke
vičaitės-Bitės pedagogine ir 
švietėjiška veikla. Vilniaus vals
tybinio universiteto d<x/entas, 
rašytojas A. Sprindis, atskleidė 
Bitės ir Žemaitės kūrybinės 
draugystės puslapius. Prisimini
mais apie G. Petkevičaitę-Bitę 

pasidalijo literatūros kritikas J. 
Būtėnas, jos buvę mokiniai. Su
sitikime taip pat kalbėjo rašyto
jas V. Bubnys, menotyros kandi
datas V. Rimkus, dailininkas A. 
Čapauskas ir kiti. Poetai P. Pali- 
lionis ir A. Karosai tė paskaitė 
pluoštų poezijos. G. Petkevi
čaitės - Bitės gimtinėje surengta 
ekslibrių konkurso, skirto rašy
tojos kūrybinei veiklai, darbų 
paroda. Konkurso laureatams 
įteikti apdovanojimai. Miesto 
skaitovai literatūrinę popietę pa
pildė rašytojos kūrybų.

— Vytauto Sirijos Giros ro
manas “Raudonmedžio rojus iš
ėjo lenkų kalba. Jį išvertė Me
čislovas Jackevičius ir išleido Po- 
jezieže leidykla Olschteine, 
tiražas 20 tūkstančių egzemplio
rių. Šis romanas yra išleistas 
rusų ir čekų kaltaimis, o netru
kus turi pasirody ti estų kalba.

— Vilniuje “Dailės salone ak
varelių par<xlų surengė dailinin
kai Ieva Labutytė ir Madas Lysi
nes. Abu yra baigę LietuvtTs vals
tybinį dailės institutų. I. Lio- 
bytės akvarelėse vy rauja jūros ir 
pamario temos: "Tolumos”, 
“Laukimas”, ciklas “Artyn į jūrų 
— tolyn nuo jūros ir miniatūri- 
nės kompozicijos. Plačiai žinomi 
V. Lysino plakatai, pramoninės 
grafikos, knygų apipavidalinimo 
darbai. Šioje parodoje atkreipia 
dėmesį jo akvarelės "Prisimini
mai apie Vilnių”, “Pakrantė", 
"Pamiškė", “Medis" ir kitos. 
Dailininkas yra dalyvavęs paro
dose Lietuvoje ir užsienyje.

S.L.K

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirta d. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stulas, Direkt, 
234 Sunlft Dr., Watchung, N.J. 07060. Tei. 201 753-5636.

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

asolino
MEMORIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66 - 86 80 ST MIDDLE MELAGE. QUEEXS. X Y 11379 
PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVEttS
JONAS 

19 33 + Mt>

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109 - 22 Myrtle Avenue
Richmond Hill, N.Y. 11418

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAiVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769 * 3300
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Daugiau dėmesio krikšto sukakčiai
Lietuvos krikšto sukakties rei

kalais rašėme ne kartą, rašėme 
susirūpinę, kad ta sukaktis būtų 
tinkamai ir prasmingai paminė
ta. Taip pat priminėme ir vietos 
reikalus, kad kiekviena vietovė 
jau dabar rengtųsi paminėti šią 
sukaktį.

Mūsų spaudoje ir dabar pilna 
ginčų, nesutarimų, ar dera šią 
1987 metų datą laikyli tikra — 
600 metų sukaktimi. O kur Min
daugo krikštas, kur Žemaičių 
krikštas?’ Taip, teisingai pasako
ma, bet tai klausimo neišspren
džia. Sukaktis gi artėja. Ką dabar 
daryti?

Tie, kurie nori atmesti 1387 
metų krikšto datą, krikštą, gautą 
iš lenkų, atrodo, puoselėja min
tį, kad iš viso nereikia tos sukak
ties minėti.

Lietuvos krikšto klausimu yra 
rašęs prof. Zenonas Ivinskis, ku
ris buvo žymus istorikas, objek
tyvus, kuris taip pat buvo ir ge
ras patriotas. Jam tikrai Lietuvos 
reikalai rūpėjo, nes išaugo Lie
tuvoje, Lietuvoje baigė mokslus 
ir Lietuvoje profesoriavo. Jis pa
sisako už 1387 metus. Kuriems 
teko mokytis nepriklausomos 
Lietuvos gimnazijose, ten buvo 
minima tik viena data — 1387.

Tada buvo apkrikštyti Aukš
taičiai, didesnė lietuvių dalis. 
Buvo paskelbta, kad Lietuva ap
krikštyta, išskyrus žemaičius. To 
ir užtenka, kad ši data būtų įtvir
tinta kaip Lietuvos krikšto data. 
Tą krikštą atnešė mum lenkai. 
Neišbrauksime iš istorijos to fak
to. Lenkai paskui buvo mūsų 
daugel nelaimių pradžia. Tačiau 
krikštą vistiek reikia pripažinti, 
nes tauta tikrai pasuko į Vakarų 
krikščionybės kelią.

Atrodo, kad dabar dėl tų datų 
neverta ginčytis, skaldy tis, nes 
tuo tik save naikiname. Kai Nevv 
Yorko šaulių kuopa paskelbė li
teratūros konkursą ir paminėjo 

krikšto sukaktį, buvo tokių, ku
rie nerimo ir jaudinosi, kad tai 
esąs tėvynės išdavimas. Ar ne 
per toli einama? Ar tokie išsišo
kimai nesudaromi tyčia, kad 
būtų minėjimas sugriautas, 
mažių mažiausiai suniekintas.

Minėjimas bus. Jau veikia ko
mitetai, jau ir darbai suprojek
tuoti. Tad geriau daliar paremti 
rengėjų pastangas, o ne skaldyti 
ar griauti.

Iki šiol suplanuota nemaža. 
Kai kas padaryta, pvz., nukaltas 
sukaktuvinis medalis. Kiti dar
bai laukia savo eigos. Ir tuose 
darbuose reikia apdairumo ir iš
minties. Pvz. Nevv Yorke suda
rytas komitetas pasiskelbė, kad 
jis surengs religinio meno paro
dą miesto centre Manhattane.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
tai gražu ir įspūdinga. Bet kas 
yra rengęs parodas, tas suabejoja 
ir klausia, ar tai įmanoma, ar tai 
prasminga. Tokios parodos su
rengimas pareikalaus didelių iš
laidų. Bus labai brangi patalpų 
nuoma, paveikslų a p d r a u- 
d a, transportacija, katalogo iš

leidimas. O kas finansuos tokią 
parodą? Tuoj ir iškyla klausimas, 
ar verta išmesti tokius pinigus. 
Amerikiečiai vargiai domėsis to
kia paroda. Jos pasisekimas bus 
tikrai ribotas. Lietuviams ne
vykti į Manhattaną prie šių sąly
gų yra gana sunku. Tokiu atveju 
bus tik tuščios ambicijos reikalas 
— surengti parodą Manhattane.

Parodą galima surengti Kultū
ros Židinyje savai lietuviškai vi
suomenei. Tai jau kas kita. Ji ir 
darbo ir išlaidų mažiau pareika
laus, gal ir nuostolių nebus.

Vyr. komitetas nori surengti 
religinio meno parodą Vatikane. 
Tai gera, įspūdinga, bet kas pa
dengs dideles išlaidas? Ar tai 
atliks savo misiją? Vargu, nes 
savo tarpe neturime pasaulinio 
masto dailininkų. Galėtume su-

(Tusu U praeito numerio)

New Yorke Akademija 
Kultūros Židiny; pamaldos — 
Sv. Fatricko katedroj. Komiteto 
pirui. Aleks. Vakselis, garbės 
pirui. — prel. Pr. Bulovas.

L. Andriekaus, OFM, specialus 
žodis—vysk. Pauliaus A. Balta
kio. Paskaita — Vyt. Volerto 
(knygoje visa atspausdinta). Gie- 

' dojosol. A. Kiaušaitė, akom. D.
Sakaitė

dominti tik liaudies menu, bet 
tokų parodą neįmanoma sureng
ti, nes geriausi to meno pa
vyzdžiai šiuo metu neprieinami.

Per maža dėmesio šiai sukak
čiai skiriama ir mūsų vietovėse. 
Ar sudaryti komitetai, ar sudary
tos minėjimo programos? Vis 
delsiame, vis manoma, kad dar 
daug laiko. Geri ir dideli rengi
niai bei darbai taip lengvai nepa
sidaro. Reikia iš anksto organi
zuoti ir nuolat pergalvoti, kad jie 
būtų prasmingi, kultūringi, at
likti gera forma.

Allied Bronze Corp. įmonės savininkas ir jos prezidentas Jur
gis Bobelis su dukra Sigita prie atnaujintos Laisvės statulos. 
Jo vadovaujama įmonė turėjo milijono dolerių vertės užsa
kymą atnaujinimo darbuose.

JUBILIEJAUS RAŠYTINIS PAMINKLAS
Alė Rata

Los Angeles, Califomijoj — 
Kazimieriniai metai pradėti 
1984 kovo 4. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj; meninė progr. — sol. 
M.' Bizinkauskaitė, su jos kon
certu Lietuvių Dienoje—vasarą 
— lyg ir užbaigti jubiliejiniai 
metai. Svarbiausias organizato
rius — prel. kun. Jonas Kučin
gis, kuris tais metais perdavė 
klebono pareigas kun. dr. Algir
dui Olšauskui. Iškilmėse dalyva- 
\o ir generalinis konsulas Vyt. 
Čekanauskas.

Knygoje dar paminėti ir kituo
se miestuose vykę minėjimai: 
Detroite, Gary, Indiana, Hart
forde, Conn., — gerai išrekla
muotas tarp amerikiečių minėji
mas (K-to pirm. Ign. Budrys); 
\Vashiųgton, D. C. Racine, 
\Visc., Rochester, N.Y., Sioux 
City, Iowa, Manhattan, N.Y., 
Maspeth, N.Y. (pirm. J. 
Adomėnas), North Bend, Ore- 
gon, Patersone, N.J. (Ant. Ma-

sionis), Worcester, Mas s. — K<)S pamaldos (arkivysk. Gerald 
kleb. kun. A. Miciūnas. E. Carter — savo kalboj pa-

Australijoj — Adelaidėj smerkęs komunizmą, ir tai nu- 
minėjimą ruošė Katalikų Fede- skambėjo spaudoje ir televizi- 
racija; kun. Alb. Spurgis, MIC joj); akademija, opera ir pokylis.
— pamaldas, o meninė progra
ma — Pr. Pusdešrio ir M. Dum 
čiuvienės piano koncertas; 
Geekmge — Skautų Židinio ini
ciatyva. Pamaldos — kun. Pr. 
Vaserio, minėjimo paskaita — 
Alb. Pociaus.

Vakarų Europoj — Vysk. Ant. 
Deksnio ganytojiškas laiškas; 
Britanijoj — pamaldos Londono 
katedroj; minėti okup. Lietuvos 
kaliniai; nuskamliėjo Lietuvos 
vardas. Grace, Austrijoj — irgi 
minimi kaliniai—kunigai ir pa
sauliečiai. Prancūzijoj — 
Paryžiuje— buvo dvi sukaktys 
paminėtos: 1958 m. — šv. Kazi
miero gimimo ir 1984 m. mirties 
(500 m.). Vadovavo kun. Jonas 
Petrošius. Paminėjo prancūzų 
laikraščiai. Augsburge, Vokieti
joj, dalyvaujant ir prel. L. Tula- 
bai, buvo iškilmingos pamaldos
— vysk. A. Deksnio ir vysk. dr. 
Stimpfle; po pamaldų vokiečių 
choras atliko keletą lietuvių liau
dies dainų ir bažnyčioj — šv. Ka
zimiero giesmę, žodžiai — kun. 
St. Ylos. Žinoma, didžiausios iš
kilmės Europoj — Romoje.

Lenkijoj — Stetine: paskaitą 
skaitė J. Žemaitaitis; Šv. Jono 
Krikštytojo šventovėj — pamal
dos, kun. A. Jurkevičius ir kun. 
Br. Kuculis; po pamaldų — 
vaišės. Vroclavo katedroj — va
sario 25 — arkivysk. Gulbino- 
vičius pamokslą pradėjo lietuviš
kai... Seinų bazilikoj — giedojo 
Punsko choras, pamaldos — 
kun. Ign. Dzinneikos. Krokuvo
je — dalyvavo pamaldose visi vy
skupai; buvo kreiptasi į okup. 
Lietuvos tikinčiuosius, išreiš
kiant jiems solidarumą...

Kanadoje — iškilmingi 
minėjimai Galgary, All>erta_ 
(kun. dr. V. Skilandžiūnask Ot- 
tavvoje pamaldos Notre Daine 
bazilikoje, arkivysk. Angelo Pai
nias; meninė programa — sol. 
G. Capkauskienė ir “Aido cho
ras. VVinnipeg, Manitoba — or- 
ganiz. kun. J. Bertašius (išdalin
ta daug šv. Kazimiero medalių); 
po pamaldų — sol. Žiemelytė, 
ak. J. Govėdui. Žinoma; pats 
svarbiausias Kanadoje įvykis: re
liginis Pasaulio Lietuvių Katali
kų kongresas Toronte. Toronto 
K-to pirm. dr. Juozas Songaila.

Kongreso programa: iškilmin-

Lietuvos ir išeivijos pareigūnai, 
konsulai, Bendruomenės pirmi
ninkai, organizacijų atstovai...

Pamaldos Šv. Mykolo kate
droj, Akademijos pagrindinės 
paskaitos: kun. P. Rabikaus
ko, SJ, ir dr. Juozo Girniaus 
— abi reikšmingos ir įdomios. 
Reyerson teatre, kur telpa per 
tūkstantį žiūrovų, atlikta kompo- 
zotoriaus D. Lapinsko opera 
“Dux Magnus”, libretas poeto 
Kazio Bradūno. Iškilmingos va
karienės - pokylio programą pra
vedė Aušra Gylytė-Karkienė; 
tuo metu pranešta, kad Bronius 
Kviklys apdovanotas Popiežiaus 
medaliu.

Visi tie Kazimierinių metų 
įvykiai plačiai nuskamliėjo lietu
vių ir kitataučių spaudoje. Dau
gelis, kurie dar nebuvo girdėję 
apie Lietuvą, ar jos nesuprato, 
dabar buvo apšviesti, didelę 
įtaką tos yisos programos turėjo 
ir mūsų išeivijai —vyskupo Pau
liaus A. Baltakio, OFM, konsek
ravimas (1984 rugsėjo 14 Por- 
tland, Maine).

Šioje knygoje aprašyta ir 
gražus Jubiliejaus paminėjimas 
pačioje Lietuvoje, į kurį komu
nistai Popiežiui neleido atvykti, 
nors jis pageidavo.

Vertinga knyga, — tikras 
rašytinis Šv. Kazimiero metų pa
minklas. Redaktorius Balys Rau
gas atliko didelį, reikšmingą dar
bą.

— “OSI žiūri į sovietus kaip 
į bendro tikslo patikimus drau
gus”. 400,000 skaitytojų turin
čiame Califomijos dienraštyje 
“The Orange County Register” 
rašo vedamųjų skyriaus redakto
rius Alan W. Bock. Ilgame 
straipsnyje išanalizavęs OSI vei
kimo taktiką, Alan Bock daro to
kią išvadą: “Atrodo, kad OSI yra 
tiesiog perkaitęs ir siekiamame 
tiksle matoma daugiau keršto 
negu teisingumo. OSI stovi ant 
totalitarinės visuomenės elgesio 
ribos. Kai vieną dieną visa OSI 
istorija bus atidengta, jos veiklos 
faktai taps Amerikos gėdos šalti
niu. Jau laikas Amerikos kongre
sui į OSI veiklą iš arti pažiūrėti 
tyrinėjančiu žvilgsniu.”

ATEINA DIDYSIS 
TAUTOS DAINIUS 
MAIRONIS

PAULIUS JURKUS

6.—
Kaip minėjome, Daukantas 

dėl savo stiliaus sunkumo buvo 
sunkiai paskaitomas. Maironis gi 
Lietuvos istoriją pasakojo gana 
paprastai, lengvais sakiniais ir vi
siems suprantamais žodžiais. 
Tos jo istorijos išėjo bent kelios 
laidos. Trečiąją šios knygos laidą 
(1906) Maironis papildė, pridė
damas konspektyvią “Lietuvos 
rašliavos apžvalgą. ”

Dar po antrojo pasaulinio 
karo, esant Vokietijoje pabėgė
lių stovyklose, teko sutikti 
žmogų, kuris užsidegęs ieškojo 
Maironio Lietuvos istorijos. Tai 
esanti pati geriausia Lietuvos 
istorija bet kada parašyta.

Baranausko nuomonė apia

Maironis buvo didelis Bara
nausko gerbėjas. Žavėjosi jo 
'Anykščių šileliu”. Tuo metu 
Baranauskas jau buvo vyskupas 
pagelbininkas, seminarijoje nie
ko nebedėstė.

Maironis, užsidaręs seminari

100 metų 
nuo jo pirmojo 
eilėraščio 
išspausdinimo

jos kambarėlyje, jau posmavo 
poemą “Lietuvą”. Koks tai buvo 
entuziazmas imtis poemos, ku
rios siužetas buvo ne iš praeities, 
bet iš dabarties, iš tautinio lietu
vių atgimimo.

Parašęs ją dedikavo Baranaus
kui ir įteikė. Baranauskas per
skaitė ir pripažino, kad jaunasis 
klierikas turi talentą, sugeba 
gražiai eiliuoti. Pareiškė pasta
bų tik dėl rašybos ir kai kurių 
žodžių, Visa tai dar buvo tada 
nenusistovėję. Rankraštį Mairo
niui grąžino.

Poetas augo, tobulėjo ir jo kal- 
l>a ir poezijos forma. Si “Lietu
vos” poema tik medžiaga kitai 
poemai — “Per skausmus į gar
bę”.

Tolimesnės studijos ir 
profesūra

Maironis pasižymėjo ne eili
niais gabumais. Tuoj baigęs stu
dijas Kauno kunigų seminarijo
je, buvo paskirtas vykti į Petrapi
lio Aukštąją dvasinę akademiją.

Petrapilyje jis studijavo nuo 
1888 iki 1892 metų. Gavo dakta
ro laipsnį.

Jam neteko keliauti į kokias 
parapijas ir vikarauti. Tuoj jis 
buvo paskirtas profesoriumi į 
Kauno kunigą seminariją. Kau
ne jis išdirlx> dvejus metus, nuo 
1892 iki 1894. Tada vėl buvo per
keltas į Petrapilio Dvasinę aka
demiją. Čia jis dėstė dogmatinę 
ir moralinę teologiją, keletą 
metų buvo akademijos prefek
tas. keletą metų buvo ir akade
mijos inspektorius. Šioje akade
mijoje jis profesoriavo 15 metų, 
nuo 1894 iki 1909 metų. Pasižy
mėjo kaip geras, rimtas profeso
rius, buvo išsitarnavęs gerą algą, 
bet jis metė šią gerą tarnybą, at
sižadėjo visų poaukščių ir išvyko 
į Kauno kunigų seminariją rekto
riauti. Ten kaip tik ir trūko su
manaus vadovo. Seminarija bu
vo sulenkinta jos profesūra taip 
pat sulenkėjusi. Tokie mokytojai 
išauklėjo ir klierikus, kurie 
skleidė aplink save lenkų kalbą 
ir kultūrą.

Maironis buvo patriotas lietu
vis, dėl to ir atsižadėjo gerai ap
mokamos vietos ir išvyko į Kau
no kunigų seminariją rektoriau
ti. Ten alga buvo žymiai mažes
nė. Kaunui jis buvo laliai reika
lingas. Ir Kaunas buvo laliai su
lenkėjęs. Pilna buvo ir rusų. 
Maironis atvyko 1909 metais ir 
kunigų seminarijoje iš karto pra

bilo lietuviškai: “Nuo dabar mes 
čia visada kalbėsime lietuviš
kai ...”

Ir koks buvo įspūdis'. Lenko- 
manai siuto, o lietuviai džiau
gėsi. Taip nuo 1909 metų visa 
Kauno kunigų seminarija lietu
vėje, drauge lietuvėje ir Kauno 
miestas, ir visa Lietuva, nes ją 
gaivino Maironio poezija.

Panaudoja pirmų kartų 
Maironio slapyvardį

Maironis ir toliau rašė. Savo 
eilėraščius spausdino katalikiš
koje draudžiamoje spaudoje — 
Šviesoje, Apžvalgoje. Pradžioje 
rašė Zvalionio slapyvardžiu.. 
Maironio slapyvardį panaudojo 
1891 metais. Šiuo slapyvardžiu 
jis pasirašė eilėraštį “Dainava 
apie senovę” (Ne taip senovės 
tėvai gyveno . . .”).

Maironio slapyvardis greitai 
prigijo ir nustelbė jo tikrąją pa
vardę. Dar prieš pirmąjį pasau
linį karą šalia Maironio buvo var
tojamas ir Mačiulis, o vėliau, po 
didžiojo karo, visi jį Maironiu va
dino. Tikroji pavardė buvo už
miršta. Ir dabar visoje literatūro
je naudojama tik Maironio var
das.

Pakeliui j 
kūrybingisuslus matus

Iš Kauno kunigų seminarijos 
laikų yra ir šis eilėraštis: “Nedau
gei mūsų" (Nors mūsų, broliai. 

nedaugei yra. tačiau mes tvirti, 
jei riš vienybė . . .) Ir šį eilėraštį 
baigia tokia eilute: “Dienos švie
sesnės ateities rausta.

1891 jis parašė “Senovės dai
ną”, vėliau pavadintą “Senelio 
skundas”, iš lenkų kalbos įšvertė 
Adomo Mickevičiaus “Viliją”.

Iš 1892 metų jo žinomi eilė
raščiai yra: “Sunku gyventi žmo
gui ant svieto”, “Taip niekas 
tavęs nemylės” “Vilnius prieš 
aušrą”, “Trakų pilis."

Visi žinome šiuos eilėraščius. 
Poetas tada buvo 30 metų. Kokia 
didelė pažanga nuo pirmojo 
eilėraščio. Čia Maironis jau turi 
savo individualylię, kalba savita 
kalba. Atidengęs Lietuvos praei
tį, jis dabar paliečia ir Lietuvos 
peisažą.

Lietuva metų metais laukė, 
kada gims poetas lietuvis ir ap
dainuos Lietuvos gamtą lietuvių 
kalba. Tas poetas ir buvo Mairo
nis. Jis visai Lietuvai parodė Tra
kų pilį, jos praeitį, dabartį ir gilų 
skausmą, kad tai griūva, praei
na. t .

Su kokia jėga jis kalima apie Vil
nių. Mato Vilniaus rūmus prieš 
aušrą, mato Lietuvos praeitį ir 
ją apgaili. Ir čia užbaigia naujais 
tvirtais šūkiais:

Laikai jau mainos: 
slėgę pikti,— 
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.
Nuo tų 1892 metų tie 

eilėraščiai ir nubangavo per visą 
Lietuvą. Atgavus spaudą, jie 
buvo deklamuojami kiekviena
me vakarėlyje. Eilėraščiai su
jungė praeitį su dabartimi ir 
klausytojus elektrizavo.

Kūrybingiausi Maironio 
metai

Kūrybingiausi Maironio metai 
buvo 1895, vadinas prieš 90 
metų. Tais metais jis tiek daug 
davė lietuvių literatūrai, kad net 
sunku visa tai apžvelgti ir įver
tinti.

Tais 1895 metais jis St. Garnio 
slapyvardžiu išleido poemą 
'Tarp skausmų į garbę' ir Mai
ronio slapyvardžiu pirmą savo 
poezijos rinkinį — "Pavasario 
halsai.

Tais metais jis parašė 33 
eilėraščius, kurių tarpe yra to
kie, kaip “Nebeužtvenksi upės 
bėgimo", “Jaunimo giesmė". Tie 
33 eilėraščiai turi 800 eilučių.

Ir poema ir eilėraščių rinkinys 
“Pavasario balsai" buvo išleisti 
Tilžėje. "Pavasario balsai tada 
turėjo 45 eilėraščius. Paprastai 
poetai, kai sukaupia naujų eilių, 
išleidžia naujus rinkinius su nau
ju pavadinimu. Maironis prie
šingai. nors visą laiką kūrė, bet 
rinkinio pavadinimo nekeitė, vi
sada paliko “Pavasario balsai". 
Rinkinį papildė.

(Bus daugiau)
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Po literatūros vakaro visada 
būna daug triukšmo, kaip ir po 
dramos spektaklio. Nors rengė
jai pasako, kad programa baigta, 
bet ji dar tęsiasi gerą valandą. 
Vaidinimas dabar vyksta ne sce
noje, bet salėje. Klausimų klau
simai, autografai, pažintys, o gal 
pažįsti mano dėdę, mano gimi
naitę, ar galima dar gauti Jūsų 
kny gą, laida išskrendate?

Taip jau yra: — rašytojas atėjo 
pas skaitytoją ir skaitytojas iš
naudojo progą pokalbiui. Yra ir 
tokių, kurie, skaitę vieną ar kitą 
knygą, ateina su konkrečiu klau
simu. Pavy zdžiui, klausė, ar pa
rašysiu “Smilgaičių akvarelės” 
antrą dalį. Ką vaizduoja “Juod
varnių” poema ir 1.1.

Iš salės išeiti nėra dar taip 
lengva, nes Genė Kudirkienė 
nori visus pavaišinti kava, užkan
džiais. Tai tikrai svetingas ir mie
las lietuviškas miestas čia!

Važiuojame į svečius
Mano šeimininkas Juozas Ko

jelis greitai apsprendė reikalą, 
kad turime iš čia išvažiuoti. Na
mai ir svečiai mūsų laukia.

Juozo Kojelio namuose buvo 
surengtas gražus priėmimas šio 
vakaro programos dalyviams ir 
svečiams. Čia turėjau progos pa
sikalbėti ir su Simu Kudirka, ku
ris toks pat. kaip irNevv Yorke, 
— pilnas karštų degančių minčių 
ir nerimo.

Ramiai ant sofos sėdėjo rašyto
jas Jurgis Gliaudą. Jis stebina 
mane savo nepaprastu darbštu
mu ir kūrybingumu. Kai šia 
tema kalbame, jis tik šypsosi. 
"Na, dirbi ir padarai!”

Kalbėjausi ir su Vince Jonuš- 
kaite ir muziku kompozitoriumi 
Bruno Markaičiu. Tariau žodį vi
siems apie šių namų šeimininką, 
gražią jų žemaitišką sodybą prie 
Luokės, netoli Šatrijos kalno.

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

2,000 -dol. William ir Ann 
Noreikai, Brooklyn, NY (iš viso 3,025 
dol.).

1,000 doL a.a. senelių George Kras- 
nisky, Mary Ambrose Krasnisky, An- 
na Petrauskas Kweder ir Thomas 
Kweder atminimui — Jean Pike, Sun 
City, AZ; a.a. dr. Vito Manelio ir a.a. 
sūnaus pulk. dr. Juozo Manelio atmi
nimui — Faustina Manelienė-Mac- 
kevičienė, Lockport, L.

600 dol. Evelyn Mickevičius, Burl- 
ingame CA (iš viso 800 dol.).

500 dol. Prof. dr. Domas ir Gražina 
Krivickai, Glenn Dale, MD (iš viso 
1,000 dol.).

400 dol. Lietuvių Labdaros Mai
rūno Parko draugija, Worcester, MA 
(iš viso 1,000 dol.).

300 dol. Vincas Klova, Bell Gar- 
dens, C A (iš viso 1,500 dol.).

250 dol. Tadas ir Česlovą Alek
som ai, Braintree, MA (iš viso 500 
dol.); dr. Česlovas Masaitis, Thomp
son, CT (iš viso 550 dol.).

200 dol. Povilas ir Sigutė Abelkiai, 
Buena Park, C A (iš viso 1,200 dol.y, 
Vladas ir Raminta Sinkai, Westem 
Springs, IL (iš viso 600 dol.).

150 dol. Carrol Funeral Home, per 
Peter F. Carroll, Worcester, MA (iš 
viso 500 dol.).

100 dol. O. Gailiūnaitė, Toronto, 
Kanada; Aleksandras ir Ona 
Gureckai, Brockton, MA (ii viso 300 
dol.k Jonas ir Regina Palubeck&i, 
Northboro, MA.

75 dol. Bronius ir Irena Galiniai, 
Norwell, MA (ii viso 195 dol.).

50 dol. Knights of Lithuania, 
Council 79, per Magdaleną Smailis, 
Dearbom Heights, MI; Algimantas ir 
Rugilė Šlapkauskai, Glen Ellyrn, IL 
(iš viso 100 dol.).

25 dol. a.a. George Whitekunas at
minimui — Lillian Rasmussen, 
Ballmore, NY.

Keliaujame j poeto sodybą
Čia į vėlyvas vakaro valandas 

įbristi negalėjome. Bernardas 
Brazdžionis suragino kilti ir pasi
leisti į kelionę. Prieš mus dar 
apie pora valandų kelio. Dar 
trumpai užsukome pas jo dukre
lę ir pasileidome į pietus.

Bernardas Brazdžionis gyvena 
netoli San Diego, dar šiek tiek į 
pietus. Vista vietoje. Tai graži 
kalnuota apylinkė. Čia jau buvau 
buvęs 1979 metais.

Ta vakarą liet Jcokie pokalbiai 
buvo sutrumpinti, nes ir kelio
nės ir triukšmingi pokalbiai nu
vargino mus.

Paguldė mane gražiame dide
liame miegamajame, kur knygų 
lentynėlės, kiti miegamojo bal
dai. Visada pas rašytojus prie lo
vos yra ne viena, liet kelios, ar 
gal net kelioliką knygų. Kaip gi 
užmigsi, juk reikia kažkuo pasi
gardžiuoti, paskaityti nors pus
lapį. Ir pasirenki tada, kas tą va
karą tau atsiliepia.

Kaimo idilė
Čia yra mažas ir jaukus kai

mas. Žmonės čia augina vištas, 
gaidžius, žąsis, antis. Ir tie pau
kščiai kyla su aušra ir pradeda 
dieną savo girgsėjimu, ei žmo
gau, mes jau gyvi, atnešk lesalų.

Sukilo visi namai. Kas mane 
šį kartą nustebino, tai vaisiai. Juk 
tai buvo gruodžio pradžia, o jų 
sode dar buvo keistų šiltųjų kraš
tų vaisių. Niekur nematyti gra
natai. Jie didesni už obuolius, 
atrodo savotiškai. Palinksta prie 
žemės ir perplyšta, ir tada pasi- 
rodo jų viduje raudonos gardžios 
uogos, tokios saldžiai rūgščios. 
Ir dar kiti ir kiti, kurių ir vardus 
pamiršau. Žemelė gera, nori įsi
teikti žmogui ir jam dovanų kas
dieną atneša visokiausių vaisių, 
ir žmogus dėkingas jai. Jis pri
žiūri tuos vaisius ir visą gamtą. 
O poetai sudeda giesmes. Ir kiek 
gražių eilėraščių yra parašęs 
Bernardas Brazdžionis apie

10 dol. Herman ir Anne Stedwell, 
Phoenix, AZ.

Pagal pasižadėjimus gauta:

2,000 dol. dr. Jonas ir Dana 
Bilėnai, Huntington, NY (įmokėta 
1,550 dol.).

1,000 dol. Albina Dumbrienė ir 
Nijolė Dumbrytė, Chicago, II 
(įmokėta 1,000 dol.).

500 dol. a.a. Algimanto Mackaus 
atminimui — Marcelė Mackienė, 
Cicero, IL (įmokėta 500 dol.); a.a. 
Onos Tonkūnienės atminimi — 
Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Oak 
Lawn, IL (įmokėta 900 dol.y, Juozas 
Stašaitis, Brockton, MA (įmokėta 600 
dol.k.

Aukų gegužės mėnesį surinko:

ALIAS Bostono skyrius, per Darių 
Ivašką 75 dol. (iš viso 225 dol); LŠST 
Martyno Jankaus Šaulių kuopa, per 
Juozą Stašaitį, Brockton, MA 200 
dol.; JAV LB Putnam apylinkė 250 
dol. (iš viso 2,035 dol.y, JAV LB Wor- 
cester apylinkė 650 dol. (iš viso 2,840 
dol).

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos kated
ros rėmėjams. Lėšų telkimo vajus 
sėkmingai vyksta ir kviečiame visus 
prisidėti prie Lituanistikos katedros 
steigimo. Prašom palikti testamenti
nius palikimus arba įamžinti savo 
artimuosius.

1986 m. gegužės 31d. Lit. katedros 
ižde buvo $516,078.27. Dar reikia- 
surinkti $83,921.73. Čekius prašome 
rašyti ir siųsti: Lituanistikos ka
tedra arba Lithuanian Worid Com- 
munity Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

žmogaus santykius su gamta.

Senas pranciškonų kelias
Bernardas mėgsta keliauti. 

Tuoj išsirengėm šiaip sau aplan
kyti apylinkės kalnus kalniukus. 
Ir kits mane nustebino, tai nepa
prasta staty ba. Stato ir stato — 
ištisus kaimus. Vienur namai jau 
įmigti, o kitur tik jų rėmai pasta
tyti. Bernardas atkreipė dėmesį, 
gal įžiūrėsiu kad stogo gegnės 
esančios nesuveržtos, nesukal
tos tvirtai, nes čia dažnai dreba 
žemė. Kad nesubyrėtų stogai, 
tai jų gegnės viršuje turi gali- 
mylrės pajudėti.

Čia visur kalnuota. Tie nauji 
kaimai statomi kalnų siluetų lini
joje ir atrodo lyg būtų sukrauti 
iš degtukų. Ir klausi savęs, kas 
tai per kraštas, ta Amerika? Kur 
tik važiuoji, vis stato ir stato. 
Kiek reikės žmonių, kad tuos 
kaimus pripildytų. O gal jau vis
kas iš anksto išparduota? Čia la
bai geras ir sausas klimatas, tai 
miela gyventi, ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms.

Atkreipė dėmesį į vieną kelio 
pavadinimą. Jis buvo gana ilgas 
ir net ispaniškai pavadintas. Pa
sirodo, kad tai seniausias Califor- 
nijos kelias, nutiestas pranciško
nų, kai jie čia keliavo su savo 
misijom prieš 2(X) - 3(X) metų. Ir 
gerai, kad modernūs laikai pa
gerbia senovę. Tą kelią galėjo 
pavadinti kokiais moderniais 
vardais, šių laikų didvyriais, bet 
Amerika mėgsta ir praeitį. Čia 

.niekas nepakeitė šventųjų var
dais pavadintų miestų, nepakei
tė ir didžiųjų kelių. Tai šiuo keliu 
keliaudami ant asilų, važiuodami 
kokiame vežimėlyje, giedodami 
šventas giesmes, kalbėdami 
rožančių, atėjo vienuoliai pran
ciškonai, nešdami ir Evangelijos 
šviesą ir kultūrą į šią iiylėnų ap
gyventą kraštą. Čia jų vyriausias 
pranciškonas buvo Juniperas 
Sena, ispanas, miręs prieš porą 
šimtų metų. Prisimenu jį iš iš
leisto pašto ženkliuko.

Lietuviškoje galerijoje
Didžiausia staigmena buvo, 

kai Bern. Brazdžionis nuvežė 
raitytais keliais į aukštus kalnus 
pas Zitą Rudvilienę. Ji turi 
gražų, naujai pastatytą namą, o 
tame name tikras lietuviškas mu
ziejus. Mėgsta meną ir tą meną 
kaupia iš visų pusių.

Ji turi eilę dail. Jono Rimšos 
tapylx)s darbų. Ir kokie gražūs 
tie darbai, nutapyti anuose pietų 
kraštuose, su ano krašto žmonė
mis. Salia to turi labai daug lie
tuviškos grafikos iš Lietuvos. 
Autorių vardai mum daugumoje 
nežinomi, nes atėjo nauja karta 
ir atnešė naują ir gražų kūrybin
gą meną.

Tikrai buvo malonu ten pasi
svečiuoti, pabuvoti.

Poeto bibliotekoje
Grįžus jis parodė savo biblio

teką, kokias naujausias knygas 
gauna iš Lietuvos ir iš kitų kraš
tų. Manau, kad vargu kur kitur 
surasi tiek daug lietuviškų lite
ratūros naujienų. Jo darlx> kam
barys ir biblioteka kartu sujung
ta. Čia yra ir sofkutė prigulti, o 
jau popieriaus, o jau knygų, kny
gų! Bet poetas gerai visą žino, 
kur kas yra. Tuoj suranda.

Prie garažo yra dar kitas dido
kas kambarys ir pačiame garaže 
daug daugyliė lentynų. Ten 
sudėti laikraščių komplektai.

Bernardą aplanko nemažai 
svečių iš Lietuvos. Visi nustem
ba ta didele lituanistine bibliote
ka. Ir paveikslų paveikslai! Ir visi 
lietuvių dailininkų. Kiekvienas 
svečias čia pajunta pagarbą lietu
viškam kūrėjui, nes tą pagarbą 
yra išugdęs pats šeimininkas 
Bernardas Brazdžionis ir jo 
žmona mieloji ir geroji Aldona.

Važiuojame pas kaimyną

Vasario 16 gimnazijoje po sėkmingų abitūros egzaminų sėdi 
iš k. gimnazijos direktorius A. Smitas, I. Bitautaitė, D. Korin
taitė, klasės vadovas Koch, stovi: A. Tydeksas, A. Herbstas 
ir S. Kairys. Nuotr. A. Baltino

riasario 16-osios gimnazijoje pavasarį vyko rekolekcijos. 
Įvairius klausimus svarsto (iš k.): Viltis Janutaitė, K. Kampe 
Sigita Alksninytė, Dalia Navickaitė. Nuotr. M. Šmitienės

Vakare pradėjo staigiai lyti. 
Ne taip sau lašnoti, bet—dangus 
staiga pajuodo ir ėmė verste ver
sti. Kaip užėjo, taip greit ir 
praėjo. Mes buvome užkviesti 
pas Vacių Mikuckį, su kuriuo 
teko mokytis Tėlšių gimnazijoje 
ir būti vienoje klasėje. Jis Ber
nardo artimiausias kaimynas. Ir 
ką gi — tą mažą kelio gabaliuką 
nuvažiavome mašina, nes po lie
taus čia žemė pasidaro toki a 
minkšta, kad mes būtume labai 
supurvinę savo batus.

Pas šį žemaitį pasisvečiavome, 
pakeliavome pro Telšius, po ki
tus miestus, prisiminėme bėgi
mus iš tėvynės. Pas juos dar sve
čiavosi viena mokytoja iš Mari
jampolės, kuri tuo metu buvo 
susirūpinusi savo sveikata.

Vėl į kelionėlę
Vėl teko ilsėtis tame pačiame 

miegamajame kambaryje. Čia 
naktys vėsios. Reikia užsitraukti 
ant pečių šiltesnį apklotą, kad 
gerai miegotum. O rytmetį lan
gai aprasoję. Ir tuose lašeliuose 
spindi rytmečio saulė. Ir koks 
grožis!

Reikėjo paskubėt į Los Ange
les. Ir važiavome visi trys — Al
dona,’ Bernardas ir aš. Keliai 
veda į šiaurę. Prie kelio yra sar
gybų, kurios patikrina, kas va
žiuoja ir ką veža. Tai vis gaudo 
nelegalius imigrantus iš Meksi
kos. Meksikos siena čia ne taip 
toli.

Aerodrome
Važiavome tiesiai į aerodro

mą. O jis toks gražus, toks išpla
nuotas, kvėpuoja erdve, apkai
šytas palmėmis. Čia jau United 
linijos pastate randame ir Juozą 
Kojelį, atėjuį mus-išlyėti. Iš ae- 
rodromo dar paskambinau Alei 
Rūtai ir padėkojau jai irjos vyrui 
Edmundui Arbui už tofį gražų 
priėmimą ir uzzdraugystę.

Ėmė ir palydėjo mane, lyg 
kokį New Yorko miesto burmist
rą ir atnešė dovanų — pietų vai
sių dėžę, tokių vaisių, kurių čia 
negausi. Ir tada pasidaro miela, 
kad yra pasaulyje dar draugystė 
ir meilė. Taip pat pasidaro grau
du, kad reikia skirtis. Nuošir
džiai padėkojau Juozui Kojeliui, 
kuris mane iškėlė į šią ilgą ke
lionę ir taip puikiai priėmė. Pa
dėkojau ir Bernardui Brazdžio
niui, įžymiam poetui, ir jo mielai 
Aldonėlei už visa, ką radau pas 
juos, už tą didelę draugystę.

Dabar reikia eiti j taką, pro 
vartus, į savo vartus, kur laukia 
lėktuvas.

— Sudie, mielieji draugai!
Vėjai tą dieną buvo palankūs 

ir mane iš kelionių parnešė 
greičiau nei buvo skelbta. Ir vėl 
NevvYorke. Čia šalta, vėjas žvar
bus, bet aš atsivežiau brangius 
šiltųjų kraštų prisiminimus ir 
sakmes apie geruosius ir di
džiuosius žmones, apie didžią 
meilę lietuvių literatūrai. Ir ką 
padarė vienas būrelis? O kad to
kie atsirastų kiekvienoje lietuvių

BALTIMORĖS ŽINIOS

Kelionė į Putnam
Jei susidarys reikiamas 

skaičius žmonių, kelionė į Put
nam seselių šventę liepos 27 bus 
ruošiama autobusu, kuris nuo 
Lietuvių Klubo, 368 West 
Broadvvay, So. Boston, išeis 9 
vai. ryto ir atgal iš Putnam išeis 
5 vai. po pietų.

Norintieji vykti p rašomi užsi
rašyti iki liepos 13 Sv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje sek
madieniais, 7-tos gatvės koply
čioje arba telefonu: Antanas Ja
nuška — 696 - 5438 ir klelx>nija 
— 268 - 0353, įmokant Sll.OO 
už kelionę su įėjimu į šventę.

Seselės prašo paremti jų dar
bus atsilankant šventėje.

Lietuvių radijo valandėlė ir 
jos vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
kauskas buvo gražiai paminėti 
Baltimorės arkivyskupijos oficia
liame laikrašty “Catholic Re- 
view” birželio 18. Laikraščio re
dakcijos narė Mary K. Tillghman 
primena, kad ši valandėlė pra
dėta transliuoti 1948 sausio 11. 
Per 39 transliacijos metus nebu
vo praleistas nė vienas sekma
dienis, kad vedėjai neprabiltų į 
Baltimorės ir apylinkių lietu
vius. Valandėlės tikslas — išlai
kyti lietuvišką kalbą, dainą ir 
giesmę Baltimorės lietuvių tar
pe. Lietuviai džiau'giasi. kad turi 
savo radijo valandėlę, per kurią 
sužino Baltimorės ir apylinkės 
lietuvių gyvenimo naujausias 
žinias. Iš popietinio transliacijų 
laiko nuo birželio 15 pereita į 
naują programos laiką. Dalrar 
lietuvių transliacija girdima 
kiekvieną sekmadienį 10:30 vai. 
ryto iš WBMD AM radijo sto
ties.

ATSISVEIKINO 
SU VASARIO
16-TOSIOS 
ABITURIENTAIS

Abiturientams mokslo metai, 
labai greitai prabėgo. Tie abitu
rientai buvo: Inga Bitautaitė, 
Daiva Korintaitė, Axel Tydec- 
kas, Arvydas Herbstas ir Stefa- 
nas Kairys.

Reikėjo ruoštis egzaminams. 
Egzaminai buvo raštu ir žodžiu. 
Visi gerai išlaikė. Egzaminus ge
riausiai išlaikė Inga Bitautaitė su 
1.9 pažymiu.

Atsisveikinimas su abiturien
tais buvo gegužės 24. Susirinko 
į mokyklos valgyklą mokiniai, 
mokytojai, tėvai ir kiti svečiai. 
Visi buvo gražiai pasipuošę, 
buvo papuošti ir stalai.

Po vakarienės su abiturientais 
pirmas atsisveikino pats gimna
zijos direktorius ponas Smitas. 
Jis prisiminė abiturientų praeitį 
šioje gimnazijoje. Paskui su savo 
klase atsisveikino klasės auklėto
jas ponas Koch. Jis džiaugėsi, 
kad visi gerai užbaigė egzami
nus, ir linkėjo abiturientams 
daug laimės ateityje.

Dvyliktoji klasę taip pat palin
kėjo geros ateities abiturien
tams.

Kai visi abiturientai buvo ap
dovanoti, Inga Bitautaitė klasės 
vardu padėkojo mokytojams, ku
rie įdėjo tiek daug darbo juos 
mokydami.

Vakarui artėjant, mokiniai, 
abiturientai ir svečiai susirinko 
kartu prie laužo pasilinksminti 
paskutinį kartą su abiturientais. 
Prie laužo vakarą praleido link
smai su dainomis ir šokiais.

Roma Bublytė,
Vasario 16 gimnazijos
..mokinė 

kolonijoje, tikrai mūsų lietuviš
kos knygos reikalai labai pa
gerėtų.

Dėkoju ir visiems Los Angeles 
Lietuvių Fronto Bičiuliams už jų 
literatūrinį entuziazmą.

Juozas ir Elena Valinčiai 
birželio 28 gražioje Sv. Alfonso 
bažnyčioje paminėjo savo vedy
binio gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Sukaktuvininkai su šeima, gimi
nėmis ir draugais dalyvavo 10:30 
vai. mišiose. Juos palaimino ir 
pasveikino klebonas kun. Anta
nas Dranginis. Sukaktuvių vai
šės vyko Martins West North- 
point puošnioje salėje.

Vincas Bubnis, gimęs ir augęs 
Baltimofėję, staiga mirė birželio 
19. Baigęs mokslus Baltimorėje, 
dirbo Marylando valstijos įstai
gose. Jis buvo susipratęs lietu
vis, dalyvaudavo lietuviškuose 
renginiuose, buvo ištikimas Sv. 
Alfonso parapijos narys. Už jo 
sielą gedulingos mišios Sv. Al
fonso bažnyčioje buvo aukoja
mos birželio 23. Palaidotas New 
Catliedral kapinėse. Nuliūdime 
liko brolis Edvardas su šeima, 
sesė Mildutė su šeimą, giminės 
ir draugai.

Prel. Liudviko Mendelio mir
ties 4 metų sukaktis bus minima 
liepos 13. Sv. Alfonso bažnyčioje 
mišios už jo sielą bus aukojamos 
11:30 vai. ryto. Šioje bažnyčioje 
jis daug metų suteikdavo žmo
nėms dvasinį patarnavimą. Mi
šias aukos dabartinis klebonas 
kun. A. Dranginis. Po mišių bus 
pašventinta bronzinė lenta, kuri 
bus pritvirtinta bažnyčios prie
angy ir visiems primins a. a. pre
latą.

Jonas Obelinis

Spauda 
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!
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LIETUVIŠKI POKALBIAI
CHICAGOJE

Pasaulio Lietinių Bendruo
menės būstinėje. Cliicagos jau
nimo Centre, gegužės 18 buvo 
sukviestas spaudos žmonių posė
dis, kurį atidarė PLB pirm. Vy
tautas Kamantas; čia taipgi daly
vavo ir beveik visa PLB centro 
valdyba ir PLJ s-gos pirm. G. 
Grušas.

Vyt. Kamantas pateikė PLB 
valdybos numatytų atlikti darbų 
planų. O tų užmojų yra gana 
daug. Pats PLB tikslas yra padėti 
lietuvių tautai atgauti laisvę ir iš
laikyti gyvų tautinį sąmoningu
mą. tiems tikslams įvykdyti rei
kalinga parama iš visų lietuvių, 
o ypač iš JAV-se gyvenančiųjų. 
B. Jasaitienės dėka užmegzti 
glaudesni ryšiai su Pietų Ameri
kos lietuviais. Labai jautrus 
klausimas yra finansiniai reika
lai. nes PLB lėšos gana ribotos. 
Gal dėl to. kad kraštų bendruo
menės nesilaiko nutarimo vienų 
trečdalį savo surinktų laisvini
mo reikalams aukų pasiųsti PLB 
valdybai. Išreiškė padėkų "Pa
saulio Lietuvio redaktoriui Br. 
Nainiui ir administratoriams 
p.p. Kronams. Žurnalas pasiro
do punktualiai ir yra pasiekęs 
3.1(M) skaitytojų. Planuojama 
pravesti žurnalo platinimo vajų, 
surinkti naujų prenumeratorių.

Alg. Gečys ir Myk. Drunga 
y ra pasitraukę iš PLB valdy bos, 
perėmę kitas svarbias pareigas. 
Reikia surasti naujus žmones į jų 
vietų. Pasaulio L. B. seimo pirm, 
y ra Alg. Raulinaitis. Norint, kad 
seimas sutaptų su tautinių šokių 
švente . tenka kadencijų pratęsti 
dar v ieneriems metams. Tad sei

mas įvyks Toronte 1987 m., tik 
kelių savaičių skirtumas nuo 600 
m. krikščiony l>ės jubiliejaus 
minėjimo.

Santykių su Miku klausimas 
yra abipusiai diskutuojamas. 
PLB valdy ba turi savo atstovus 
Berne. Vienos konfesrencijai — 
Gintė Damušytė.

Apskritai PLB valdytais dar
bai yra svarbūs ir labai naudingi. 
Švietimo konferencijoj skaitytos 
paskaitos ir priimtos rezoliucijos 
bus paskelbtos "Pasaulio Lietu- 
v yje . Suorganizuotas Misūrio 16 
gimnazijai remti komitetas, ku
riam sėkmingai vadovauja Kar. 
Milkovaitis. Kultūros Tarybos 
pirm. Milda Lenkauskienė pra
nešė. kad planuojama sušaukti 
kultūros kongresų Kanadoje vie
nų savaitę prieš tautinių šokių 
šventę.

N. Balzarienė pateikė Litua
nistikos katedros lėšų telkimo 
apyskaitą. Ligi šiol jau surinkta 
514.555 dol.. dar trūksta 85.444 
dol. Stambiausi aukotojai- 
steigėjai yra L. Fondas su 60.(XX) 
dol. ir J. Makauskas bei dr. Vy t. 
ir Antanina Karobliai po 10.(XX) 
dol. Yra ir daugiau stambių au
kotojų. Katedrai dar visai aukų 
negauta iš šių kraštų: Belgijos. 
Italijos. Olandijos. Švedijos, 
Urugvajaus, Venezuelos ir N. 
Zelandijos.

PLB valdvbai rūpi ir OSI rei
kalai. sportas, pogrindžio spauda 
ir kt.

Šių vasarų PLB valdybos Vi
suomeninių reikalų komisija lie
pos 19 ruošia M asbingtone pla
tesnį susitikimų, o liepos 26-27 
dienomis Europos lietuvių su-

Vasario 16 gimnazijos mokiniai šoka Sadutę Huettenfeldo naujos lauko teniso aikštės 
atidarymo proga. Gimnazijos mokinių choras, orkestras ir šokėjai dažnai konacertuoja už 
mokyklos ribų. Nuotr. A. Baltino

važiavimą. Rudens metu vyks 
J A V ir Kanados tarybų suvažiavi
mas. Kanados lietuvių dienos. 
PLB valdvbai ypač rūpi kitų 
kraštų Liet. Bendruomenės: Eu
ropoje. P. Amerikoje. Australi
joje ir kitur.

G. Grušas painformavo, kad 
PLJ s-ga ir LB šaukia šeštąjį Jau
nimo kongresą Australijoje 1986 
m. gruodžio mėn. Paruošiamieji 
darbai vyksta sklandžiai. Tuo 
reikalu jaunimo organizacijų ir

ST. PETERSBURG, FLA.

Respublikono veikloje
Lietuvių Amerikiečių Res

publikonų St. Petersburgo klu
bo narių susirinkimas įvy ko ge
gužės 29 Florida Povver Corp. 
salėje.

Delegate į lietuvių respubli
konų federacijos suvažiavimų, 
įvykstantį Los Angeles. Calif.. 
birželio 26- 29. buvo išrinkta D. 
Bobelienė. Nutarta siūly ti Liuci
jų Mažeikienę iš Los Aangeles. 
kad ji būtųlietuv ių respublikonų

federacijos ir respublikonų tau
tybių grupių tarybos išrinkta 
metų iškiliausia moterimi.

Naujų narių verbavimui nu
matyta surengti pobūvį. Šį užda
vinį pažadėjo atlikti D. Bobe
lienė.

Jaunam lietuviui Sauliui Anu- 
žiui. kandidatuojančiam į Michi- 
gan valstijos seimų, susirinkimas 
nutarė iš kasos paskirti 1(M) dol. 
jo politinei veiklai paremti. Klu
bo nariai dar pridėjo 85 dol. — 
J.P.V.

L. Bendruomene įvyko Daina
voje. L. J. s-gos atstovė Stepa- 
nienė v ra atvy kusi dviem mėne
siam į JAV painformuoti apie šį 
kongresą. Ateinančią vasarą L. 
J. s-ga ruošia seminarą ir jaunų 
lietuvių susitikimą Baltuosiuose 
Rūmuose. Jaunimo tarpe turime 
daug jaunų advokatų ir kitų pro
fesionalų. dirbančių atsakingose 
valdiškose įstaigose.

PLB valdyba rūpinsis Jauni
mo kongreso finansais, stengsis 
surinkti aukų nuostoliams išly
ginti. Reikia turėti bent 50.(XX) 
dol. Europos ir P. Amerikos jau
nimo atstovų kelionėms ap
mokėti. Bus stengiamasi į aukų 
rinkimą įtraukti patį jaunimą, 
taipkr. 28 iš Australijos atvyksta 
grupė mergaičių koncertuoti.

Pasaulio lietuvių žinynas dar 
planuojamas, jo redaktorius dr. 
Tomas Remeikis. Jis paaiškino, 
kad su Miku kontaktuojama laiš
kais ir telefoniniais pasikalbėji
mais. stengiamasi susitarti dėl 
Vasario 16 bendro minėjimo.

Dar kalbėta dėl Lituanistikos 
katedros. Yra prašoma iš LF 
40.(XX) dol. katedros lėšų telki
mui užbaigti. Sutelkus 750.(XX) 
dol.. iš procentų būtų išlaikomas 
katedros personalas.

Nedarnos dervlios su Lito

sukūrimo. Toks centras būtų la
bai naudingas besisklaidant lie
tuviams po įvairius priemie
sčius. Jo išlaikymas kasmet kai
nuotų apie 250.(XX) dol.

Po oficialiųjų pranešimų dar 
buvo kalbėtasi su PLB valdy bos 
nariais prie kavutės.

A. P. B.

Lietuvių respublikonų St. Petersburgo klubo dalis narių su 
valdyba. Prieky sėdi inž. J. P. Vaičaitis — sekretorius, ir C. 
Zabukienė; antroje eilėje iš k. sėdi J. A. Mieželis — pirminin
kas, S. Vaškienė — iždininkė, S. Dovydaitienė ir D. Bobelytė 
— I-oji vicepirmininkė.

VVATERBURY, CONN.

Kennebunkporto pranciškonų vienuolyno koplyčios rytinis 
šonas, apšviestas tekančios rytmečio saulės. Ir šią vasarą ten 
bus daug Svečių, bus didelė kultūrinių renginių programa.

— Šeštasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas Australijoje 
prasidės prieš pat 1987 Kalėdas. 
Kongreso 
Sydnėjiije
('anberroje, 
stovykla ir Naujųjų Metų sutiki- 
nias — Adelaidėje, o kongreso 
uždamnas bus Melbourne.

atidarymas įvvks 
studijų dienos — 

kongreso atstovų

Baltimorės .radijo valandėlės Lietuviškos melodijos vedėjai 
iš k. Albertas J. Juškus ir J. Kęstutis Laskauskas. Klišė paimta 
iš Catholic Review.

Birželio minėjimas
Jau eilę metų birželio trėmi

mų minėjimą VVaterburyje ren
gia vietos Ramovės skyrius. Šie
met tai buvo birželio 8. Ryte A. 
Paliulio vedamoje lietuviškoje 
radijo programoje ramovėnų 
skyriaus pirmininkas A. Campė 
su žmona Kazimiera parengė 
dienai pritaikytą žodžio ir muzi
kos montažą.

Šv. Juozapo bažnyčioje 11 vai. 
buvo pamaldos už teroro kanki
nius. Mišias aukojo kun. P. Sa
balis. Jis pasakė tai progai pritai
kytą pamokslą. Po pamaldų prie 
lietuviško kryžiaus šventoriuje 
padėtas vainikas. Čia kun. P. Sa- 
bulis ir naujasis Melionas kun. 
Pr. Karvelis pasimeldė už ken
čiančią Lietuvą, o A. Campė pri
minė minėjimo tikslą.

— Kun. dr. Vincas Andrius* 
ka, Miami, Fla., lietuvių kape
lionas, lapkričio 1 minės savo ku
nigystės 50 metų sukaktį. Jubi
liatas aukos mišias laikraščio 1 
Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje. 
J iškilmes žada atsilankyti vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, ir pasa
kyti pamokslą. Mišių metu bus 
giedamos lietuviškos giesmės. 
Kun. V. Andriuška yra įšventin
tas nepriklausomoje Lietuvoje, 
kur buvo nusiųstas studijuoti 
teologijos.

— Baltų rezistencijos žymuo, 
kurį metiniame renginyje įteikia 
Baltų Laisvės Lyga, praėjusiais 
metdais buvo paskirtas Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios kronikai. 
Šiais metais šventė įvyks spalio 
11. Žymens gavėjas gali būti ats
kiras asmuo, institucija ar grupė, 
daugiausiai pasidarbavusi Balti
jos valstybių laisvės ar žmogaus 
teisių gynimo reikalu. Kandida
tus žymeniui gali siūlyti visi ir 
su išdėstytais motyvais siųsti 
Baltų Laisvės Lygai adresu: Bal- 
tic American Freedom League, 
P. O. Box 29657, Los Angeles, 
CA 90027.

— Jaak Treiman, naujai paskir
tas Estijos garbės konsulas, Los 
Angeles, Calif., daro pastangas, 
kad Califomijos mokyklų pro
gramų planuojamame Holocaust 
kurse šalia kitų praeityje nu
kentėjusių tautų būtų dėstoma 
Baltijos tautoms padarytų ir da
romų skriaudų istorija. Jaak 
Treiman iš profesijos yra advoka
tas ir tarptautinių santykių spe
cialistas. Tapęs konsulu jis nepa-

Lietuvių Fronto Bičiulių kon
ferencija Chicagoje, Jaunimo 
Centre, vyks rugsėjo 26-28; 
rugsėjo26 — vakaronė kavinėje, 
rugsėjo 27 — posėdžiai mažojoje 
salėje, rugsėjo 28 — mišios ir , ---- «■ <- -
iškilmingas posėdis -didžiojoje.. I sitraukia iš Baltų Laisvės Lygos 
sa]ėjeJ < >• ; teisinio patarėjo pareigų.

LIEPOS 27 D., SEKMADIENĮ, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE > 
PUTNAM, CONN., /L
METINIS 3
PIKNIKAS— 
LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas, 

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

mergaičių stovyklos programa

Afvi/fcite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONE NR. 5 
IŠ Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
$1,471.00

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoje, 
2 dienos Helsinkyje

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijosiniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 - 5,600 rb. VAZ 2107 — 4,470 rb. 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 - 3,900 rb. VAZ 21013 — 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais 
kreiptis j:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. B0X 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “F1NNAIR” lėktuvais

teisinio patarėjo pareigų.
— Kanados Lietuvių Kunigų 

Vienybės suvažiavime, kuris į- 
vyko gegužės 27, Toronte, Pri
sikėlimo parapijos patalpose, 
buvo išrinkta nauja valdyba: pir
mininkas kun. J. Staškus, sekre
torius kun. P. Gaida, iždininkas 

"A. Simanavičius, OFM. Tapati 
■valdyba tuo pačiu metu yra ir 
Pasaulio Lietuvių Kunigų Vie
nybės valdyba.

— Lietuvos vyčių 73-čiasis 
; seimas ruošiamas centro valdy- 
■ bos įvyks rugpjūčio 7-10 Allen- 

tovvn Hilton viešbutyje, Allen- 
I town, Pennsylvania. Seimo 
j metu kongresmanas Don Ritter 
• bus apdovanotas vyčių žymeniu.

— Knyga “Partizanų kovos 
Lietuvoje,”, kurią paruošė 
Kęstutis K. Girnius, jau surinkta 
ir dar šiais metais pasirodys kny
gų rinkoje. Didžiulį leidinį suda
ro 11 atskirų skyrių ir autentiš
kos nuotraukos iš partizanų gy
venimo. Knygą leidžia “Į Laisvę 
fondas", kuriam vadovauja dr. 
Kazys Ambrazaitis.

—A. a. dr. Kazio Martinkaus 
prisiminimui jo tėvų, sesers ir 
artimųjų draugų 1985 m. yra į- 
steigtas stipendijos fondas, ku- - 
riuo gai pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, stu
dijuotą vėžio tyrinėjimo srityse. 
Stipendijai prašymus. rašytus 
lietuviškai ar angliškai, siųsti iki 
rugsėjo 1 adresu: Dr. Kazys 
Martiniais Memorial Scholar- 
ship Fund, 7120 S. Richmond. 
Cbicago, III. 60629. .

Nauji Darbininko skaitytojai: 
V. Vambutas, Douglaston. 
N.Y., R. Vainauskas, Laveen. 
AZ, Ph. W. O Neill, Philadel- 
phia. Pa., A. Bortkevičienė. 
Thompson, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkokjam 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 12 dol At
naujinant — visiems 15 dol, me
tams.
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LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Skyriai: Chlcagoje,. Cicero, St Petersburge, Detroito

Aktyvas: 55 milijonai dolerių.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 8 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

Centras: 88 - 01 114th St, Richmond HHI, N.Y. 11418 
' Tol. (718) 441-8799

" Darbininko redakcijos padėkos pobūvyje plaunamas Marytės Šalinskienės dovanotas tortas. 
Kairėje — Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM, Darbininko redaktorius; dešinėje — Romas 
Kezys, vakaro programos vedėjas. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVAITĖ — GIMNASTIKOS 
SPORTO ŽVAIGŽDĖ

Naujų lietuvaitę žvaigždę tu
rime gimnastikos sporte. Tai 
Dalia Kutkaitė.

Plačiai skaitomas žurnalas 
Examiner sausio 21 laidoje Įsi
dėjo didelę Kutkaitės nuotrauką 
ir trumpą straipsnelį su tokiu 
užrašu — Champion of Grace 
— Dalia Kutkaitė — Lithua- 
nias Gymnastic Star.

Štai pora citatų iš to straips
nio. Dalios Kutkaitės liemuo, 

miklaus kūno judesiai padaro ją 
Europos moderniosios gimnasti
kos čempione — tai grožio ir 
gracijos paveikslas, kuris džiu
gina gimnastikos mėgėjus visa
me pasaulyje.

Keliolikos metu Dalia yra jos 
gimtinės Lietuvos pasididžiavi
mas. Ji yra sunkiai dirbanti 
atletė, nors jos karjeros pradžio
je buvo kiek kitaip. Čia straips
nis cituoja Dalios pasisakymą: 
"Aš pradėjau gimnastikuotis 
būdama 7 mėtų. Pradžioje pra
leisdavau pamokų kiek tik galė
dama. kad tik nereikėtu gimnas
tikuotis. Bet tos dienos jau pra
eityje. Man patinka būti čem
pione.

Įdomu, kad šiame straipsnyje 
nė vienu žodžiu neužsiminta, 
kad Dalia yra iš Sovietinės Lie
tuvos, ar Sovietų Sąjungos, ar 
iš Rusijos. Panašiai didžiojoje 
spaudoje y ra daroma.

Atrodo, kad šiuo atveju sovie
tiniai politikai neapsižiūrėjo, ir 
lietuvaitė žvaigždė gavo deramą 
kreditą sau ir savo gimtajam 
kraštui — Lietuvai.

Jeigu kada Dalia Kutkaitė pa
sirodys olimpiadoje, tikriausiai 
ji kaip lietuvaitė neegzistuos.

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,

Pranešant adreso pasikeiti* 
mą, neužm irškit pridėti ir senąjį 
adresą.

Atvirute ir bi/kom popierir įvairiom progom.
I JI /"\| |^| III™ 385 E*ot Street Echo Bndge Office Parfc 

I Ii NewtonUpperFėte'M*02164 į
□ ESI G N S Z PLEASESEKOMEORDERIO NFORMADON

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimaa- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatve

Miestas-, valstija, Zip ...

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A Budrocklo Ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Soaloy. šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Bivd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau "Lithuania 700 Years” už 18 dol- Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

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

Mieštas. valsti|a, Zlp-------------------------------------------------- -------------

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certlflkatai.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus Ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELTVER 

296-4130

Šventojo Kazimiero Penk- 
šimtis” — jubiliejinis leidinys 
su daugybe iliustracijų iš minė
jimų Vatikane, Amerikoje ir kito
se lietuvių kolonijose, 478 psl. 
Įrišta Į kietus viršelius. Redaga
vo B. Raugas. Kaina 15 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis- žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie- 
tu\ oje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 7 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.

progoms lietuviškai neskaitan- 
tirin draugams ir pažįsta
miems.

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti, dabar 
muitą turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus 
mažus siuntinius, kurie siunčiami oro paštu ir pasiekia 
Lietuvą per labai trumpą laiką.

1986 — 3.
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas” 

firmos, vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai- pa
geidaujami Lietuvoje, puiki bliuskutė arba išeiginiai marški
niai, gėlėta vilnonė skarelė. $150.00.

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, bliusonas-striukė. $143.00.

1986 — 5.
Anorakas-striukė, vyriška arba moteriška, 1 p. velvetinių 

džinsinių kelnių, vyriškas arba moteriškas megztukas, nailo
no skarelė. $150.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu Paveldėjimo būdu.

Z. JURAS
11 London Lene, Bromley, Kent, 

BR1 4HB, England.
Telef. 01 460.2592.

FAVORITE LITHUANIAN RECIPES - Video kasetė su 
lietuviškų valgių receptais. Graži dovana draugėm ame
rikietėm. Kasetė spalvuota ir angliškai padaryta 
1 1/2 - 2 vai. ilgio. $24.95 viena kasetė. Persiunti- 
nimas (postage and handling) 2 dol. Siųskite čekius 
arba money orders “American Dream Video’' vardu.

AMERICAN DREAM VIDEO
P. O. Boa 82 DEPT. LR
JACKSONVILLE, AR 72076

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratų deda

mas Šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adrrsu: 
DARBININKAS. 341 Highland Blvd., Brooktyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas ir pavardė

Adresas -------------

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumerata $.. 
Už kalendorių $.
Spardai paremti 1-

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSU A
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26- sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2V Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA

Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669.
Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 

iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 
2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
Iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 
iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftanea 
iš JFK IR Bostono.

13 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia Iš 
JFK Ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene*3, Lufthansa 
iš JFK Ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klljentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreipto:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:

nupertom automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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Ligija Bezumavičiūtė - Bieliuldenė
(1823.Vm.21 - 1966.VI.28)

LIGIJĄ BIELIUKIENĘ PRISIMENANT

Prieš 20 metų iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė Lig^a Bezumavičiū- 
tė-Bieliukienė, ilgametė Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė, atmintina kovotoja 
už pavergtos Lietuvos tautos tei
ses, už valstybinę Lietuvos ne
priklausomybę.

Jos gyvenimo siūlas nutrūko 
1966 birželio 28, pačiame 
amžiaus pajėgume, netikėtai, 
nelauktai. Ligijos žemiškoji ke
lionė tetruko 42 metus. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija nete
ko sumanios, energingos 
pirmūnės.

1950 Ligija pirmą kartą išėjo į 
tarptautinę viešuma General 
Federatibn of VVomen’s Clubs 
pasaulinės moterų organizacijos 
konvencijoje Bostone, kaip Pa
baltijo moterų reprezentante, 
skelbdama laisvajam pasauliui 
neteisėtą Lietuvos, Latvijos, 
Estijos okupaciją, sovietų įvyk
dytą 1940.

Tais laikais išeivijoje moterų 
atstovių išėjimas į kitataučių po
litinę plotmę dar buvo retu įvy
kiu. Moterų judėjimas buvo tik 
vos beprasidedąs. Ligija nuo 
tada kasmet dalyvaudavo pasau
linės moterų organizacijos — 
GFWC konvencijose.

Būdama gabi kalbėtoja, ji 
mokėjo vaizdžiai nusakyti lietu
vių tautos genocidą, brutaliomis 
priemonėmis vykdomą žmogaus 
teisių niekinimą. Vizitais, petici
jomis, memorandumais ji beldė 
į laisvojo pasaulio aukštų pa
reigūnų, politikų kabinetų du
ris, prašydama paramos ir prita
rimo lietuvių ir kitų Pabaltijo 
kraštų kovai už išsilaisvinimą iš 
okupanto priespaudos.

Ligija buvo toji, kuriai netei

ARIANEI BORTKEVIČIENEI, 
mylimai motinai minia, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

sėta Lietuvos okupacija nedavė , 
ramybės — skatino veikti, 
kalbėti pasauliui pavergtųjų se
sių, brolių lūpomis.

1953 - 1966 Ligija būdavo vis 
perrenkama Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkės 
pareigoms.

Palikai mus, Ligija, pačiame 
tavo kovos įkarštyje už Lietuvos 
išsilaisvinimą. Palikai, nes tokia 
Visagalio valia.

Gedulo mišios už a.a. Ligijos 
Bieliukienės vėlę bus aukojamos 
rugsėjo 7, sekmadienį, lietuvių 
pranciškonų koplyčioje. Brook-

Artimieji ir pažįstami prašomi 
prisiminti a. a. Ligiją mišių mal
dose.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija

Dail. Dalia Ramanauskaitė, 
gyvenanti Ivorytown, Conn, su 
savo darbais plačiai dalyvauja 
įvairiose amerikiečių parodose. 
Jos kūrybą teigiamai įvertino * 
The Kansas City Star dienraštis 
ir kitu atveju New Haven Regis- 
ter. Dalia Ramanauskaitė plunk
sna ir spalvotais tušais padaro 
nedidelio formato paveikslus, 
kur kiekviena detalė atbaigta la
bai realistiškai. Dailininkės pa
veikslai sklinda su pasisekimu. 
Jos darbų paroda buvo surengta 
ir Madride, Ispanijoje.

Dailės parodos rudenį yra nu
matomos šios: Česlovo Januso 
akvarelių paroda, Marijos Žu
kauskienės tapybos paroda ir 
Pauliaus Jurkaus — apžvalginė 
paroda, kur dominuos tapybos 
darbai.

Elena ir Kazys Šeštokai

PERKŪNO” PADĖKA

New Yorko lietuvių vyrų cho
ras “Perkūnas” nuoširdžiai 
dėkoja choro bičiuliams ir rėmė
jams, prisidėjusiems prie kon
certo ir baliaus pasisekimo.

Pirmoje vietoje choras yra la
bai dėkingas dirigentui muz. V. 
Raliui, kuris sumaniai ir kruopš
čiai paruošė jau gana išretėjusią 
vyrų grupę.

Dėkojame dail Česlovui Janu
sui už loterijai padovanotą pa
veikslą. Padėka ir šiems gerada
riams už loterijai padovanotas 
dovanas: Marytei Salinskienei, 
Vladui Kalyčiui, Juozui Stankū
nui ir kitiems.

Dėkojame Birutei Labutie- 
nei, Angelei Petraitienei, Biru
tei Malinauskienei, Vandai Kar- 
mazinienei, Ramutei Cesna- 
vičienei ir Deiviui Borg už lote
rijos bilietų pardavinėjimą.

Dėkojame aktoriui Vitaliui 
Žukauskui už atliktą programą. 
Dėkojame Edvardui Prekeriui, 
kuris koncerto programą užre- 
kordavo į magnetinę juostą. 
Dėkojame Daivai Kezienei už 
filmavimą.

Dėkojame šio vakaro šeimi
ninkėms: Eugenijai Kezienei, 
Uršulei Povilaitienei, Vitalijai 
Sližienei, Marytei Menčiūnie- 
nei, Onai Povilaitytei už skanius 
patiekalus ir viso gauto pelno pa
skyrimą chorui.

į Dėkojame atsigaivinimo stalo 
į talkininkams: Jurgiui Sližiui, 
į Edmundui Vaičiuliui ir ponams 
J Jurkuvėnams, kurie prisidėjo ne 
J tik darbu, bet ir savo dovana 

parėmė mūsų loteriją.
Dėkojame choristų ponioms: 

Gertrūdai Nakienei, Birutei ir 
Vandai Karmazinienėms, Albi
nai Ralienei ir poniai Didžiulie
nei už skanius pyragus.

Taip pat dėkojame visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
l>ei apsilankymu parėmė ir įver
tino choro darbą.

Choro valdyba

Lionginas Drangauskas, iš 
Woodhaveno, L.L, buvo išvy
kęs į Sunny Hills aplankyti savo 
bičiulių. Praleidęs 12 dienų, 
grįžo birželio 25.

Apreiškimo parapijos gegu- 
žinė-piknikas bus rugpjūčio 3 
Plattdeutsche parke. Piknike 
bus įdomi programa, šokiai, lo
terija, sportiniai žaidimai, mugė 
ir graži muzika.

Seselė Urboną ilgą laiką gyveno Brooklyne prie Maspetho 
lietuvių bažnyčios, uoliai patarnavo Angelų Karalienės 
parapijos vėliau Apreiškimo parapijos bažnyčiai, ilgą laiką 
mokytojavo Maironio lituanistinėje mokykloje. Čia ją ir 
matome tos mokyklos klasėje. Ji išvažiavo j savo vienuolijos 
centrnų namą, kuris yra Pittsburghe, Pa. Apie ją buvo rašyta 
Darbininke gegužės 23.

Ąrpber Hdidays”
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — jvalrOs meršrutal.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 -600-722-1300 (Toli Frėė)

16 Massachusetts Ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 11®
South Boston, Mas*. 02127

Liepos 16 — 1731.00 Rugsėjo 2 — 1S6SSS

Liepos 21 — $1348.00 Rugsėjo 17 
Spalio 1

- 1421.86
- ISMSS

Rugpjūčio 14 — 1555.00 Gruodžio 26 - 1<MN

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUOtlONAS
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlcos are based on double occupency and aro eubfect to 
changes.

Rašytoja Nelė Mazalaitė-Ga- I 
bienė dabar rūpinasi išleisti savo 
vyro Juozo Gabės eilėraščių rin
kinį. Jis mėgo poeziją, pats rašė 
eilėraščius, rėmė lietuvių lite- j 
ratūrą. Jos vyras staiga mirė 1981 ; 
metų rugpjūčio 31, atostogauda
mas Kennebunkporte. Jis pats 
norėjo skirti premiją vaikų lite
ratūrai ugdyti. Todėl velionio 
našlė, vykdydama jo valią, 1983 
metais buvo paskelbusi Juozo 
Gabės vardo jaunimo poezijos 
konkursų, kurį laimėjo Leonar
das Žitkevičius ir Paulius Jurkus. 
Taip pat, pagerbdama savo vyrą, 
tais pačiąis metais buvo paskel
busi Maironio vardo poezijos 
premiją, kurią laimėjo Bernar
das Brazdžionis. Tos premijos 
mecenatas ir buvo Juozas Gabė. 
Premijos įteiktos literatūros 
šventėje 1983 spalio 2 Kultūros 
Židinyje Brooklyne. Šventę
rengė Lietuvių Rašytojų Draugi
ja.

Gintė Damušytė ketvirtus 
metus iš eilės New Yorke susiti
ko su iš VVashingtono atvykusiais 
JAV Valstybės departamento pa
reigūnais, siunčiamais į tarnybas ( 
Amerikos ambasadoj Maskvoj. ’ 
Jinai ir kiti prelegentai. Appeal 
of Conscience organizacijai kvie
čiant, su dalyviais pravedė po
kalbius ir diskusijas apie vėliau
sius įvykius Sovietų Sąjungoj. 
Lietuvos reikalai buvo aktyviai 
keliami ir gvildenami. Klausyto
jus ypač sudomino gyva Lietu
vos rezistencija, pasireiškusi pe
ticijomis, pogrindžio spauda, re
liginėmis eisenomis, ir p. Vals
tybės departamento tarnautojai 
greitai išgraibstė Religinės Šal
pos leidžiamus LKB Kronikos 
sąsiuvinius anglų kalba, ypatin
gai Nr. 66, kuriame atspausdinti 
slapti sovietų valdžios protokolai 
apie religiją Lietuvoj. Prelegen
tų tarpe armėnų arkivyskupas 
Tarkom Manoogian, “America” 
žurnalo redaktorius Fr. Thoinas 
Stahel, Marymount Manhattan 
kolegijos prezidentė Sės. Colet- 
te Mahoney, Tarpbažnytinio ko
miteto pirm. Dr. Carl Tiller ir 
eilė kitų. Appeal to Conscience 
fundacijai vadovauja Rabinas 
Arthur Schneier.

Dail. Česlovas Janušas ru
denį rengia savo parodą. Rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas. Dailininkas mano šioje 
parodoje išstatyti daugiausia 
savo akvareles.

Remkime Lietuvių Fondą, nes 
jis remia lietuvių kultūrinę veik
lą.

Viktorija Garbauskaitė, 
Aušros ir inž. Anatolijaus 
Garbauskų dukra, baigė 
John F. Kennedy aukštes
niąją mokyklą. Visą laiką 
buvo garbės mokinių sąra
še. Ji yra baigusi Maironio 
lituanistinę mokyklą New 
Yorke ir šoko tautinius šo
kius. Nuo šio rudens pradės 
lankyti New York State Uni- 
versity of Binghamton. Stu
dijuos sąskaitybą.

Jungtinė dailės paroda, 
turėjusi įvykti Kultūros Židinyje 
Vasario 16-osios artumoje, dėl 
tam tikrų aplinkybių buvo 
atidėta į gegužės 24-25. Toms 
pačioms aplinkylvėms telve- 
sitęsiant, paroda atidedama ne
ribotam laikui. Greičiausiai tai 
bus derinama su 1987 m. Vasario 
16-osios minėjimu.

Jono Aisčio, įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psL, 
išleista 1961 metais, išleido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 Highlam’ 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

BnnK-BY-IMIIL
Pastoge poid both unys

įtart uitat BflnKinG-nHniMii^^
G ra lt* i, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka* • j
mal. Tai taupymas paiki So. Boston Savlngs

kų ar Juos atsiimti, tai genis adikli namie bet - 
kuriuo laiku. JOsų skietų gavus, bankas tuoj h

7 7 procentu*, -----/
' IHHF leldžiemus {statymų. \■» 

pF lengvo taupymo bė< .• 
do por paštų skambinkit Mr.

Donahue 264-2600 fJ 

arba rašykit paduotais adresais. "

-.MUI

NAUJAUSIA KNYGA

Antanas Maceina, “Išlaisvini
mo teologija”. Visuomeninio 
Bažnyčios įsipareigojimo pavo-

vaitraštyje. 119 psL Kaina 5 dol. 
Gaunama ir Darbininko admini
stracijoje.

RENGINIAI

Spalio 5, sekmadienį, 3 vai. 
popiet su etnografiniu ansamb
liu “Sodauto”. Rengia LTI Bos
tono skyriaus valdyba

Spalio 19 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston, MA. 
įvyks Laisvės Varpo rudens kon
certas. Tai'bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys.

Lapkričio 8, 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St., Brockton, Mass., Balfb 72 
skyriaus metinis pobūvis.

Lapkričio 16, sekmadienį, 3 
vai. popiet audinių paroda. Ren
gia LTI Bostono skyriaus valdy
ba.

BOSTON MASS —'WLYN 1366
M bangos sekm. nuo 6 iki 8:45

• yto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Tetof; 268 - 2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vaL ryto i* WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.
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New York o žinių dar yra sep
tintame puslapyje.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvė, Brooklyn, N. Y., metinių 
vasaros atostogų metu bus užda
ryta nuo liepos 4 iki liepos 27. 
Jokie spaustuvės darbai tuo laiku 
nebus priimami. Spaustuvė atsi
daro liepos 28, pirmadienį.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvei atostogaujant liepos 4 - 27, 
Darbininkas tuo laikotarpiu iš
leis dar vienų numerį liepos 11 
d. data iš anksčiau paruoštos me
džiagos. Darbininkas dvi savai
tes irgi atostogaus, neišleidžiant 
numerių, kurie būtų datuoti lie
pos 18 ir 25 d. datomis.

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga organizuojamas viešas su
sirinkimas šeštadienį, liepos 12 
d., 12:30 p.p. aikštėje prie Jung
tinių Tautų. Kalbės senatorius 
D’Amato ir įvairių tautinių gru
pių atstovai. Po susirinkimo bus 
eisena-demonstracija prie So
vietų misijos. Laisvės statulos 
šimtmetis, kuriame tautinės 
grupės buvo menkai atstovauja
mos, Cemobilio katastrofa, uk
rainiečio jūrininko grąžinimas 
sovietams ir kiti įvykiai, mano
ma, sutrauks daug žmonių į de
monstracijų. Lietuvių grupė da
lyvaus su vėliavom ir plakatais. 
Altas kviečia visu*

Putnamo seselių rengiama 
lietuvių diena — gegužinė bus 
liepos 27, sekmadienį. Iš Nevv 
Yorko vyksta autobusas, kuri or
ganizuoja Darbininko adminis
tracija.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 doL, persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Nemokamai duodamas 5 
kambarių butas gražiame Flem- 
ingtono. N.J., miestely, netoli 
Nevv Yorko. moteriai arba vy res
nio amžiaus porai už sveikos vy
resnio amžiaus moters ir namo 
priežiūrų. D ė 1 smulkmenų 
skambinti Danai Svetakienei 
dienos metu 718 642 - 2100. o 
vakare 718 779 - 4464.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Gegužinė — Piknikas
1986 rugpjūčio 3 d., sekmadienį 

Plattdeutsche Park,
1132 Hempstead Tpk., Franklin Sęiare, L.I.

1:00 — parko atidarymas gegužinei
2:00 — vėliavų pakėlimas, himnai
3:00 — dainos, tautiški, sportiškižaidimai

prekymetis
4:00 — šokiai, grojant BROLIŲ KEZIŲ 

orkestrui
6:00 — laimėjmai — loterijos

Visai pramogai auka $3.00, studentam
$2.00,
jauniausiems — nemokamai

Nuoširdžiai visus kviečiame.
Visas šios gegužinės pelnas — bažnyčios
atnaujinimui

Apreiškimo parapijos tradici
nis piknikas — gegužinė bus 
rugpjūčio 3 įprastinėje vietoje — 
Plattdeutsche Parlc, Franklin 
Sųuare. Šokiam gros brolių Ke- 
zių orkestras.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
šiuo metu lanko Prancūzijos ir 
Belgijos lietuvius- Prieš tai 
lankėsi A n glijoje, Š kotijoje, 
Šveicarijoje, Romoje, kur daly
vavo latvių krikšto 800 metų su
kakties minėjime. J Nevv A orkų 
grįžta liepos lo.giliepos 27 vyk
sta į Putnamo seselių rengiamų 
lietuvių dienų.

Aidų žurnalas, prieš vasa
ros atostogas išleidęs didelį šių 
metų antrų numerį. jau projek
tuoja numerius po atostogų, 
svarbiausia jau rengiasi ateinan
tiems Lietuvos Irikšto sukakties 
metams. Redaktorius Tėv. Leo
nardas Andriekns. OFM jau yra 
užsakęs eilę straipsnių Lietuvos 
krikšto tema. Dar vis ieško naujų 
temų ir naujų bendradarbių.

Kun. prof. Antanas L. Rubšys 
daugelį metų dėstus Šv. Raštų 
Manhattan kolegijoje. Bronx, 
N. Y., taip pat puoselėdamas 
dėmesį Šv. Raštuil ietuvių tarpe, 
parašęs lietuvių kalba eilę 
straipsnių Aiduose irkitoje lietu
viškoje spaudoje, o taip pat iš
leidęs eilę knygų lietuviams, 
trokšdamas juos sudominti Sv.
Raštu, vėl ruošia naujų knygų 
apie šv. Povilo m isiji nes kelio
nes. Norėdamas arčiau susipa
žinti su vietovėmis, jis šių vasarų 
praleido artimuosiuose Rytuose. 
Paskutiniu laiku Darbininko re
dakcijai atsiuntė sveikinimus iš 
Romos ir Malte, kur šv. Povilas 
lankėsi skelbdamas Evangelijų.

Lietuvos sužino 1941 me
tais minėjimasvv Yorke ren
giamas rugsėjo 28.

VVelder wanted.E nglish speak- 
ing, tvvo years ecperience for 
ambitious man J imrny Puma 
General Iron Work. 326 Butler 
St.. Brooklyn. \Y. 11217. Tel. 
718 643-1338.

Two bedroom apartment for 
rent by ovvner. eat-ir> kitchen. 
private house. call 277-2811. 
Couple or single, no children, 
no pets.

Gintė Damušytė, Lietuvių 
Informacijos Centro vedėja, ge
gužės mėn. kalbėjo kitataučiams 
apie dabartinę Lietuvą South- 
field Hilton viešbuty. Detroito 
LB-nės valdybos pakviesta, ji 
trumpai nušvietė vėliausius Lie
tuvos įvy kius Detroito katalikų 
ir kardinolo Mindszenty funda
cijos suruoštoje konferencijoje, 
kurioje dalyvavo keli šimtai klau
sytojų. Konferencijos metu buvo 
išstatyta Algirdo Vaitiekaičio su
ruošta paroda apie kenčiančių 
Lietuvų. Jam ir jo kolektyvui tal
kinant, išdalinta keli šimtai Reli
ginės Šalpos išleistų LKB Kroni
kos numerių anglų kalba, spaus- 
dinių ir brošiūrų. Surinkta ir keli 
šimtai parašų po peticijom reika
laujant laisvės įkalintiems Lietu
vos kunigams bei Klaipėdos baž
nyčios sugrąžinimo Lietuvos ti
kintiesiems.

Protestai dėl K. Žoromskio 
darbų, kurie kabo Kultūros Židi
nio vestibiulyje prie laiptų. Dail. 
K. Žoromskis jau keletu kartų 
lankėsi Lietuvoje, ten pirma
nuvežė per 160 savo geriausių 
paveikslų, padarė spaudoje įvai
rius pareiškimus, palankius oku
pantui, o dabar išvyko nuolati
niam apsigyvenimui. Žmonės tai 
jautriai pergyvena ir jau skambi
na į redakcijų, kada bus nuimti 
tie Žoromskio darbai, kurie kabo 
K. Židinio vestibiulyje. Darbai 
tokio žmogaus, kuris išėjo su 
okupantu drauge “obuoliauti . 
čia neturėtų kabėti, nes tai erzi
na K. Židinio lankytojus. Reikia 
tikėtis kad K. Židinio admistraci- 
ja tų reikalų sutvarkys.

Muzikė Nijolė Ulėnienė lie
pos 21 išvyksta į Europų. Pirmų 
savaitę bus Salzburge ir dalyvaus 
Mozarteume, po to keliaus į Bol- 
zano. šiaurės Italijų. kur bus mu
zikų darbo ir pasitobulinimo se
minaras. Ten išbus tris savaites. 
Iš viso Europoje praleis mėnesį.

Juozas Tamsevičius, gyvenęs 
Chicagoje, staiga mirė. Jis buvo 
brolis Vandos Vebeliūnienės. Į 
laidotuves buvo išvykę Vytautas 
ir Vanda Vebeliūnai.

AUTOBUSAS J SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių piknikų Putnam. Conn..
1 i e pos 27. Autobusas išvyksta 
sekmadienį 6 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo. Pakely 
autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home. 84-02 Jamaica 
Avė.. \Voodhaven, N.Y.. Kaina 
asmeniui 25 dol.. įskaitant įėji
mų į piknikų. Registruotis pas 
Marytę Šalinskienę — tel. 296- 
2244 arba Darbininko administ
racijoje tel. 827-1351.

Remontuojama Apreiškimo parapijos bažnyčia.

PASIRUOŠIMAS LIETUVOS ĮOUKSTO SUKAKČIAI

Maironio lituanistinės mokyklos baigimo iškilmės Kultūros Židinyje. Prie garbės stalo iš k. 
sėdi mokyklos kapelionas Tėv. Antanas Prakapas, OFM, tėvų komiteto pirmininkas Gintas 
Žemaitaitis, LB NY apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis, kalba prie mikrofono 
mokyklos vedėja Vida Penikienė, prie sienos sėdi 10 skyriaus mokytojas Alfonsas Samušis. 
Dešinėje sėdi šių metų abiturientai. Nuotr. P. Biveinio

Katalikų spaudos draugijos 
75-mety dalyvavo dvi lietuvių 
spaudos atstovės — Gintė Da
mušytė iš Lietuvių Informacijos 
Centro ir Vida Kuprytė iš Obser- 
ver. į katalikų spaudos kongresų, 
kuris įvyko Columbus, Ohio, 
birželio 4-7, suvažiavo 400 su 
viršum katalikų spaudos darbuo
tojų iš JAV-bių. Ten Damušytė 
ir Kuprytė užmezgė naujų 
pažinčių Amerikos katalikų 
spaudos sluoksniuose ir juos in
formavo apie Lietuvos po
grindžio spaudų, 1987 m. įvyk
siantį 600 m. krikščionybės jubi
liejų bei lietuvių spaudos vaid
menį išeivijoj. Ne vienas redak
torius bei korespondentas užgy- 
rė Religinės Šaipos leidžiamus 
Kronikos sąsiuvinius anglų kalba 
ir Lietuvių Informacijos Centro 
siunčiamas žinias spaudai. Buvo 
ir tokių,-kurie mažai kų žinojo 
apie Lietuvų. Dalyvių tarpe pa
rodyti! ir nemažai dėmesio “Ob- 
server laikraščiui.

Apreiškimo parapijos bažny
čia jau remontuojama. Iš lauko 
darbai varomi visu tempu. Jau 
atremontuota vienas šonas, pra
dėtas kitas. Po to meisteriai per
sikels į vidų. Atnaujinimo dar
bams yra sudarytas specialus 
fondas. To fondo “termometras 
rodąs. kiek yra surinkta aukų, 
kiek dar trūksta, buvo įdėtas 
praeitame Darbininko numeryje 
ir dabar dedamas. Lėšų telkimas 
yra persiritęs per pusę. Atnauji
nimo darbams reikia 140.000 
dol. Darbams vadovauja parapi
jos klebonas kun. Jonas Pakalniš
kis ir parapijos komiteto pirmi
ninkas Alfonsas Samušis.

MOKSLĄ BAIGUS

Nevv Yorko lietuvių Maironio 
vardo lituanistinė mokykla, išlai
kydama savo tradicijas, gegužės 
31 surengė abiturientų išleistu
ves ir mokslo metų pabaigtuves.

Iškilmes pradėjo mokyklos ve
dėja Vida Penikienė. Mokytojų 
tarybos nutarimus perskaitė 
Giedrė Stankūnienė. Ji taip pat 
pakvietė abiturientus iš salės į 
priekį užimti jiems skirtas 
garbės vietas.

Šį pavasarį Maironio mokyk
los dešimties metų kursų sėk
mingai baigus, atestatai įteikti 
šiems jaunuoliams: Tomui Gied
raičiui, Jonui Jankauskui, Vikto
rui Liogiui, Mariui Marijošiui, 
Sigitai Penikaitei, Dariui Stan
kūnui, Astai Šaulytei, Rytui Ve- 
beliūnui, Rūtai Žemaitaitytei.

Prieš akademinę dalį maldų 
sukalbėjo kun. Antanas Praka
pas, OFM, Maironio mokyklos 
kapelionas.

Abiturientai, įvairiai naudo
dami lietuvių kalbų, nuoširdžiai 
atliko montažų apie lietuvių kal
inis supratimų.

Iš mokyklos išeinančius svei
kino abiturientų klasės mokytoja 
Aldona Pintsch, LB Nevv Yorko 
apygardos pirmininkas Aleks
andras Vakselis ir tėvų komiteto 
pirmininkas Gintas Žemaitaitis. 
Įteiktos premijos ir dovanos. 
Abiturientai gavo dovanų lietu
vių-anglų kalbos žodynus, Pa
saulio Lietuvio prenumeratų ir 
kt.

Abiturientus sveikino Rytinio 
pakraščio lituanistinių mokyklų 
inspektorė Danutė Bobelienė,

Aukos Apreiškimo p-jos 
bažnyčios atnaujinimo fondui 
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Alfonsas Samušis, Gintas Žemai
taitis, Aldona Marijošienė su
pažindino svečius su mokyklos 
mokytojais.

Su abiturientais atsisveikino 
devintosios klasės studentas 
Aleksandras Maldutis. Jis visus 
žavėjo savo sklandžia lietuviška 
kalba. Dešimtokų vardu atsi
sveikino Jonas Jankauskas, 
trumpai ir grakščiai išreiškęs 
savo mintis.

Meninę programos dalį atliko 
nenuilstančios Jadvygos Matu
laitienės vadovaujamas Trypti
nis. Nors pati vadovė tų savait
galį dalyvavo Toronte vyksta
nčiame Aušrokų suvažiavime, 
jos puikiai paruošti šokėjai 
žavėjo publikų lietuvišku gra
kščiu menu.

Tryptinio ansamblio atlieka
mus šokius apibūdindavo Vida 
Penikaitė ir Viktorija Garbaus- 
kaitė. Šokėjai atliko tokius šo
kius: Kepurinė, Šustas, Rugu
čiai, • Oželis, Karklai, Žiogelis, 
Sadutė, Gyvataras, Subatėlė.

Šokius palydėjo m u z i k a iš 
juostos, į kurių įgrojo A. Razgai- 
tis. Nepagailėta plojimų ir Rai
mundui Balsiui, vadovės J. Ma
tulaitienės uoliam talkininkui.

Salė buvo labai jaukiai pa
puošta Rūtos Žemaitaitytės ir Si
gitos Penikaitės dekoracijomis.

Po oficialios dalies vyko vaišės 
ir šokiai, kuriems grojo sustip
rintas brolių Kezių orkestras, su 
akordeonais energingai jiems 
talkirto Romas Kezys ir Vytautas 
Daugirdas.

(k.b.)

Lietuvių šeimos tradicijc 
kun. Stf Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAS KARYS
Praeitų savaitę skaitytojams iš

siuntinėtas naujas Kario žurnalo 
numeris. Šio numerio svarbiausi 
straipsniai: dr. Vytautas Dam- 
brava — Gyvenkime Lietuvos 
laisvės atstatymo viltimi, dr. Ka
zys Ėringis tęsia — Lietuvos ka
rių mirtis sovietų armijos gretų 
replėse. Jonas Abraitis tęsia pri
siminimus — Antrosios karo die
nos — birželio 23 — įvykiai. J 
Vaičeliūnas — Bolševikiniai 
aviatoriai, dr. Povilas Rėklaitis 
— Trys Radvilai: jų šarvai buvę 
A. Ambrazo pilyje Tirolyje, A. 
Kramilius — M-mentas mirties 
šešėlyje. J Klimas — Paskutinis 
kariūnas. Mūsų spaudoje pa
sižvalgius. Karinės Žinios, šaulių 
skyrius — Tremties trimitas.

Žurnalų redaguoja Bals s Rau
gas, administruoja Alfonsas Sa
mušis.




