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Popiežius Jonas Paulius II 
balandžio 24 paskelbė paskiriąs 
28 naujus kardinolus iš 19 kraš
tų. Amerikai teko du kardinolai: 
New Yorko arkivyskupas John 
J. O’Connor ir Bostono arki
vyskupas Bernard F. Law. Iš 
viso kardinolų dabar bus 152, iš 
kurių 120 yra jaunesni negu 80 
metų amžiaus ir tuo pačiu galį 
balsuoti naujo popiežiaus rin
kimuose. Naujų kardinolų įves
dinimo ceremonijos Vatikane 
vyks gegužės 25.

Libano šiitų Amai ir druzų 
milicijom, nugalėjus sunni ma
hometonų Mourabitoun miliciją 
ir paėmus į savo kontrolę va
karinį Beirutą, krašto min. pir
mininkas Rashid Kąrami ir visas 
ministerių kabinetas atsistatydi
no, bet sutiko laikinai vykdyti 
savo pareigas.

Sov. S-gos vadovas Michail 
Gorbačiovas aplankė Mask
vos fabriką, mokyklą, ligoninę 
ir privatų butą ir, kalbėdamasis 
su žmonėm, Įtikinėjo, kad reikia 
padidinti gamybą, darbo 
drausmę ir rodyti daugiau ini
ciatyvos.

Kinijos komunistų partijos 
gen. sekr. Hu Yaobing pareiš
kė. kad dar šiais metais Kini
jos armija bus sumažinta 1 
mil. vyrų.

Pietų Afrikos prezidentas Pie- 
ter \V. Botha pažadėjo Pietva
karių'Afrikai suteikti ribotą au
tonomiją. P. Afrika pasiliks kraš
to gynybą, užsienio reikalus ir 
pasitarimus dėl nepriklausomy
bės.

Lenkijos organai apkaltino 
Solidarumo unijos aktyvistus 
Bogdan Lis. Adam Michnik ir 
Wladyslavv Frasyniuk nelegalia 
unijos veikla ir raginimu kelti 
riaušes.

JAV specialus įgaliotinis Art. 
Rvt^ taikos reikalam Murphy 
pareiškė, kad JAV yra nusista- 
čiusios taikos reikalais tartis ir 
su palestiniečiais, kurių delega
cijos tarpe galės būti ir PLO 
priklausančių arabų. JAV neža
da tartis su PLO tol. kol orga
nizacija pripažins ir Izraeliui 
teisę egzistuoti.

Blokam nepriklausančios 29 
Azijos ir Afrikos valstybės ruo
šiasi paminėti 1955 m. sušauk
tos konferencijos, davusios pra
džią nepriklausomų valstybių 
sąjūdžiui. 30 m. sukaktį.

Prezidentas Reagan paskelbė, 
kad Sov. S-ga laiko Nikaragvos 
kovų srityse nedidelį skaičių 
savo karių.

Varšuvos pakto valstybės savo 
konferencijoj nutarė pakto galio
jimo laiką pratęsti dar 20 metų.

Ispanijos komunistų partijos 
centro komitetas pašalino iš 
savo tarpo partijos vadą ir Euro
komunizmo idėjos skelbėją San
tjago Carrillo.

Argentinoj prasidėjo 9 buv. 
karinės juntos vadų teismo byla. 
Jie yra kaltinami, kad jų valdy
mo metu žmonės buvo pagrobia
mi, kankinami ir žudomi.

Valst departamentui paskel
bus, kad Sov. S-ga yra pasiža
dėjusi įsakyti savo kariam ne
naudoti jėgos ir ginklų prieš Ry
tų Vokietijoj veikiančios JAV 
karinės misijos narius, Sov. S-ga 
nelauktai paskelbė, kad tokio 
susitarimo nebuvo ir kad ginklai 
ir toliau bus naudojami prieš 
“įsiveržėlius”. JAV’ pareiškė, kad 
toks teigimas yra nepriimtinas.

Nusiginklavimo ir ginklų 
kontrolės dery bų Ženevoje pir
moji fazė su Sov. S-ga pasibai
gė ir išsiskirstė iki gegužės 30. 
Spėliojama, kad derybose jokių 
konkrečių susitarimų nebuvo 
pasiekta.

KUN. A. SVARINSKO 
PAMOKSLAS, PASAKYTAS 

ŠILUVOJE
“Garbė Tau, Viešpatie, už 

amžinąjį taką nuo žemės dul
kių lig dangaus žvaigždžių, gar
bė už saulę, kur kas ryta teka, 
ir už didybę mūs mažų šir
džių ...”

Broliai ir seserys Kristuje, ma
nau, kad šie poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiai geriausiai 
išreiškia mūsų nuotaikas, atvy
kus į Šiluvą. Per šias aštuonias 
dienas visa Lietuva plaukia Į 
Šiluvą, Šiluvos garsas jau per
žengė Lietuvos ribas.

Tikintieji iš Kazachstano, Lat
vijos, Estijos, Gudijos vyksta pas 
Šiluvos Mariją, ir neveltui. Prie
varta į Šiluvą juos niekas ne
varo, ir jei žmonės vyksta, reiš
kia jie jaučia dvasinę naudą 
ir gauna daug malonių. Šian
dien į Šiluvą atvyko daug kuni
gų. vyskupas, kurį greitai susi
tiksime. minia tikinčiųjų.

Susirinkome čia ne kapituliuoti
Prie Marijos kojų mes atne

šėme Lietuvos Katalikų Bažny
čios vargus skundus ir negalią; 
mes susirinkome čia ne kapitu
liuoti, ne verkti, bet priešingai 
— prašyti, kad Šiluvos Marija 
palaimintų mūsų darbą ir, su
stiprėjus dvasia, grįžti Į didžią 
kovą_ už Dievo Bažnyčios
ir tikėjimo teises mūsų krašte.

Tikiuos, kad visi — kunigai ir 
tikintieji — drauge su šv. Ber
nardu kreipsimės; “O malonin
goji Mergele Marija, per amžius 
nėra girdėti, kad kas būtų Į Tave 
kreipęsis ir likęs neišklausytas". 
Taigi, turėkime viltį, kad Mari
ja ir mus išklausys, supras, kiek-, 
vieną mūsų rūpestį užtars pas 
savo Sūnų ir padės.

Bažnyčios kelias nebuvo 
lengvas

Žvelgdami į 600 metų Lietu
vos Katalikų Bažnyčios istoriją 
matome, kad Bažnyčios kelias 
mūsų Tėvynėje nebuvo lygus, 
jame buvo ir skaudžių, didelių 
sunkumų. Vienas iš jų reformaci
jos prievarta, kai kunigai anks
čiau užsikrėtė reformacija, ban
dė prievarta ją brukti ir mūsų 
liaudžiai ir tik Šiluvos stebuk
las, Šiluvos Marija išgelbėjo 
Lietuvą nuo reformacijos.

Valdiška bedievybė 
naikina Bažnyčią

Panašius didelius sunkumus 
Bažny’čia pergyvena ir dabar, 
nuo pokario metų, kai taip vadi
nama valdiška bedievybė prie
varta stengiasi sunaikinti Baž
nyčią ir tikėjimą mūsų krašte.

Daug kas šia linkme jau yra 
padaryta; daugybė bažnyčių 
paversta sandėliais, nupjauti 
kryžiai, iš daug žmonių ypa
tingai jaunimo, išplėštas tikėji
mas, bet ačiū Dievui, kad dar 
ne viską bedieviai pajėgė pada
ryti — tauta dar gyva ir ji at
gis naujam šviesesniam gy veni
mui.

Blaivybės metai
šio atgimimo paskatinti, ryž

kimės tolimesnei dvasinei kovai. 
Pernai rugpjūčio 15 TTGKK pa
rašė atsišaukimą į visus Lietu
vos vyskupus, kunigus, geros 
valios lietuvius, brolius, išeivius, 
Vatikano radiją, prašydamas 
šiuos metus paskelbti blaivybės 
metais. Lietuvos Ordinarai, o 
Telšių vyskupijos valdytojas 
dar žymiai anksčiau, savo laiš
kais paskelbė šiuos metus blai
vybės metais. Ir štai dabar 
vyksta įvairios pamaldumo pra
tybos, susikaupimai, kad galė-

tume šią misiją geriau apsvars
tyti ir sėkmingai vykdyti.

Bažnyčios auditorija 
pasinaudosime

Ir manau, kad ateityje metuo
se vieną kartą, kaip pernai Auš
ros Vartuose, Kalvarijoje, o da
bar Šiluvoje, vyskupijų kunigai 
suvažiuosime bendrai pasimelsti 
ir apsvarstyti aktualias proble
mas. Reikia rinktis, nes mes ne
turime spaudos, neturime žodžio 
laisvės, mums beliko viena baž
nyčia ir šią auditoriją mes tin
kamai išnaudosime. Jau yra 
įprasta, kad kiekvieną Žemai
čių Kalvarijos ir Šiluvos atlai
dų trečiadienį visi Lietuvos ku
nigai susirenka Marijos švento
vėse ( . . .)

Pasiruošimas jubiliejams

Mes norime ir siekiame, kad 
šie blaivybės metai nebūtų 
mums tikslas, nebūtų viena 
trumpalaikė programa, bet kad 
būtų pasiruošimas dviems dide- 
liem^jubiliejams, kuriuos greitu 
laiku švęsime, būtent— 1984 m. 
švęsime 500 m. jubiliejų nuo 
Tautos Globėjo šv. Kazimiero 
mirties ir 1987 m. 600 nuo krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje.

Šv. Kazimiero jubiliejų švęs 
lenkai, švęs popiežius, manau, 
kad ir mes lietuviai, neatsilik-
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Lietuvių Fondo narių suvažiavime kalba LF tarybos pirmininkas Povilas Kilius, prezi
diume dr. Jonas Valaitis, dr. Jonas Račkauskas. Prezidiume dar yra Vytautas Kutkus, kuris 
sėdi už diagramos lentos. j. Tamulaiiio

NAUJI DIJAKONAI LIETUVOJE
Lietuvos Bažnyčia balandžio 

13 praturtėjo keturiolika naujų 
diakonų. Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštalinis administ
ratorius arkivyskupas Liudvikas 
Povilonis Kauno arkikatedroje- 
bazilikoje diakonato šventimus 
suteikė keturiolikai jaunų vyrų, 
šiemet bebaigiančių ketvirtąjį 
tarpdiecezinės Kauno Kunigų 
seminarijos kursą. Kitiem sep- 
tyniem to paties kurso auklėti
niam diakonato šventimai bus 
suteikti rudenį.

Diakonatas yra svarbus žings
nis i kunigystę, šių metų diako
nai už vienerių metų. 1986 pava
sarį gaJės priimti kunigystės 
šventimus.

Susipažinkime su naujaisiais 
Lietuvos vyskupijom pašven
tintais diakonais:

Jonas Bagdonas. A itas Kakne
vičius ir Romualdas Ramašaus- 
kas — paskirti Kauno arkivys

Prašo grąžinti 
šv. Kazimiero bažnyčią

Prašėme Lietuvos Ordinarus, 
kad jie kreiptųsi į tarybinę 
valdžią, reikalaudami grąžinti 
išniekintą, paverstą ateizmo 
muziejumi, šv. Kazimiero baž
nyčią. 1604 metais, kai Kazimie
rą paskelbė šventuoju, buvo 
pradėta šios bažnyčios statyba, 
ir už 4 meti} šv. Kazimiero ju
biliejų mes norime švęsti šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Tikiu, kad 
Ordinarai mūsų pageidavimus 
perduos tarybinei valdžiai.

Taigi į Šiluvą susirinkome ir 
pasimelsti, ir pagalvoti, kokiu 
būdu iki minėtų jubiliejų atnau
jinti tautos dvasinį veidą, savo 
gyvenimą, darbus, mintis ir žo
džius — visą Lietuvos vaizdą.

Kad nebūtų girtų
Iki to laiko mes norime už

daryti visas karčiamas, norime, 
kad gatvėse nebūti} šlitinėjančių 
ir girtų, norime, kad sumažėtų 
motęrų ir vaikų ašarų, vėl skam
bėtų graži sutartinė, o mūsų bro
liai surastų kelią į Bažnyčią, 
ypač tie, kurie dėl baimės, dėl 
karjeros, “dėl trupinio aukso, 
gardaus valgio šaukšto . . .” nu
sigręžė nuo Dievo — amžinos 
laimės šaltinio. Šv. Pau
liaus žodžiais, mums reikia: “Vi
sa atnaujinti Kristuje!” Šiuos 
žodžius stenkimės gerai apgal-

kupijai; Deimantas Brogys — 
Vilkaviškio vyskupijai; Stanislo
vas Idzelis, Henrikas Naumovi- 
čius ir Gintaras Petronis — 
Vilniaus arkivyskupijai; Edmun-

SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI KITATAUČIAM

Nijolės Sadūnaitės prisimini
mai "Kaip aš patekau į KGB 
objektyvą” visoje Italijoje buvo 
išplatinti su dideliu pasisekimu. 
Pirmasis knygos leidimas jau 
prieš gerą pusmetį yra išsisėmęs. 
Artimiausioje ateityje padidintu 
tiražu išeis antrasis prisiminimų 
leidimas.

Knyga jau yra išversta į anglų, 
prancūzų, lenkų ir vokiečių kal
bas.

Tuo tarpu knygos "Kaip aš 
patekau į KGB objektyvą" iš
traukos yra spausdinamos pė

riodinėje spaudoje. Regensbur- 
ge leidžiamas įtakingas Vokieti
jos katalikų mėnesinis žurnalas 
“Der Fels”. pavyzdžiui, Nijolės 
Sadūnaitės prisiminimam skiria 
ištisus šešis didelio formato 
puslapius, trumpai pristaty
damas Federacinėje Vokietijoje 
jau gerai pažįstamą jų autorę.

Prisiminimus žurnalas 
spausdina po antrašte; "Mes 
nieko neturime bijoti”. Jie yra 
iliustruoti didele Sadūnaitės 
nuotrauka Bogučanuose. Sibiro 
tremtyje.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto valdyba pritarė 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
ryžto žygiui Skandinavijoje pra
ėjusių metų vasario mėnesį ir 
pradėjo energingai šiam įvykiui
ruoštis.

1984 m. birželio mėnesį 
VLIKAS paragino Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirnąi- 
ninjcą jungtis prie jaunimo 
iškylos Baltijos jūra. PLJS valdy
ba liepos 17 nutarė iškylą remti: 

“ . . .esame pasiruošę dirbti 
kartu su visomis organizacijo
mis, kurios remia šį projektą. 
Norėtume, kad visos lietuviškos 
organizacijos vieningai stotų 
įgyvendinti šį įvykį.”

Žygio informacijai platinti ir 
dalyviam registruoti Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Jaunimo Są
junga paskyrė Ingridą Petraus
kaitę. D.B. Lietuvių Sąjunga žy
gį remia nuo praėjusių metų 
pabaigos ir renka aukas per 
TAUTOS FONDO atstovybę 
Anglijoje.

Amerikos Lietuvių Taryba va
sario pradžioje išplatino tūks
tantį VLIKO paruoštų praneši
mų apie Kopenhagoje įvyksiantį 
Sovietų Sąjungos teismą ir Pa
baltiečių Taikos ir Laisvės iš
vyką Skandinavijoje.

Prie išvykos Baltijos jūra pri
sidėjo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kuri 
š.m. kovo 25* taip atsakė išvy
kos organizatorių latvių atstovui 
Chicagoje:

“PLB valdyba sveikina pabal
tiečių jaunimo iniciatyvą ke
liant Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės klausimą tarptau
tinėje plotmėje naujais būdais, 
kaip Taikos ir Laisvės išvyka. 
Mes pritariame šiam įvykiui ir 
ketiname padėti reklamuodami 
ją per Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą ir skatindami lietuvių 
bendruomenę*, ot-ypaė-jaimtmą, 
joje dalyvauti ir ją remti.” 

das Atkočiūnas ir Saulius By
tautas — Telšių vyskupijai; Šau

klius Filipavičius, Rimantas Let- 
kauskas ir Eugenijus Staleron- 
ka — Panevėžio vyskupijai; Bo
leslovas Jonauskas ir Juozas Ka
minskas — Kaišiadorių vyskupi
jai.

Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba kreipėsi į 
VLIKĄ prašydama piniginės pa
ramos dalyvavimui išvykoje. 
Prašymai lėšomis dalyvavimą 
paremti taip pat gauti D. Bri-
tanijoje ir Kanadoje iš Venecue- 
los.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
ryžto žygis Skandinavijoje yra 
nepaprastos svarbos įvykis. 
VLIKAS yra labai suinteresuo
tas jo pasisekimu bei gausiu 
lietuvių dalyvavimu ir jam įgy
vendinti paskyrė 60,000 dolerių. 

.Tai suma, kuri žymiai viršija 
ankstesnes VLIKO/TAUTOS 
FONDO metines sąmatas. Ižde 
ne tik nėra atliekamų lėšų, bet 
joms papildyti būtinos gausios 
aukos. Tačiau žygio svarba ir 
pramatoma politiška nauda Lie
tuvai yra didesnė, negu rizika. 
Žygis būtų neįmanomas be lie
tuvių įsipareigojimo jį remti.

Europos spauda nuo praėjusių 
metų vidurio žygiui paskyrė 
kelias dešimt straipsnių ir jie 
dažnėja. Jau vien ši propagan
da yra verta išlaidų. Žygiui pra
sidėjus, spaudos ir televizijos 
korespondentų ir politikų dė
mesys bus daug didesnis, ypač, 
jeigu jame dalyvaus ne tik vy
resnieji, bet ir jau svetur gimęs 
mūsų jaunimas.

Jaunimui, be abejo, reikalin
ga parama šiame žygyje daly
vauti. Jeigu iki šiol žygio lėšom 
užsiangažavo tik VLIKAS/ 

TAUTOS FONDAS, tai dabar 
atėjo laikas, kad prie jo vykdy
mo jungtųsi visos patriotiškos 
lietuvių organizacijos ir as
menys.

Pritarimą žygiui galima pa
rodyti aukomis TAUTOS 
FONDUI. Galima jį parodyti 
taip pat prisidedant prie atskirų 
jaunuolių ar jų grupių dalyva
vimo išlaidų. Raginame jaunimą 

** pirmiausiai ieškoti savo kelionės 
rėmėjų gyvenamoje aplinkoje, 
pas pritariančius asmenis, vie
tos organizacijose, ir siekti 
paramos ‘centrinėse organizaci- 
joee, kurios prie Žygio dar nepri
sidėjo ir kurios kolektyviai yra 
šimteriopai pajėgesnės, nei VLL 
KAS/TAUTOS FONDAS.

ŽYGIS APIMA
DU ĮVYKIUS

I. Pabaltiečių Pasaulinės San
talkos (Pasaulio Estų Tarybos, 
Pasaulio Laisvų Latvių Federa
cijos ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto) ruošiamą 
SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMĄ 
už nusikaltimus prieš taiką, Pa
baltijo valstybes ir žmogaus tei
ses, kuris įvyks liepos 25-26 
SAS Hotel Scandinavia, Kopen
hagoje. Teismui vadovaus penki 
pasaulinio masto tarptautinės 
ir žmogaus teisių specialistai iš 
Anglijos, Austrijos, Prancūzijos, 
V. Vokietijos ir Švedijos. Jie ap
klausinės kiekvienos tautos liu
dininkus, tarptautinių organiza
cijų atstovus ir įvertins Pabal
tiečių Pasaulinės Santalkos pri
statytą dokumentaciją. Daugiau 
negu dvidešimt žinių agentūrų 
ir laikraščių pasižadėjo atsiųsti 
savo korespondentus šio teismo 
eigai sekti. Apie du šimtai tarp
tautinių korespondentų, kurie 
dirba Kopenhagoje, seka įvykių 
ruošą.

II. Pabaltiečių komiteto Stock- 
holme ruošiamą IŠVYKĄ BALTI
JOS JURA ir KULTŪRINI SĄ
SKRYDĮ STOCKHOLME. lš- 
vykai pritaria ir ją lėšomis re
mia Pabaltiečių Pasaulinę San
talką sudarančios pabaltiečių 
centrinės atstovybės. Įvykis 
prasidės Kopenhagoje liepos 25 
drauge su Sovietų Sąjungos 
Teismu. Tos pačios dienos va
karą dalyviai traukiniu keliaus j 
Stockholmą. Liepos 26 ryte jie 
laive įsijungs į aktyvią kultūri
nę, politinę ir meninę progra
mą. Laivas išplauks liepos 26

.vakare pro Gotlando salą , 
pietryčius, siekdamas 56 ly gia- 
grctę (Lietuvos pakraščius), o iš
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ŪARBININkA 70 METŲ 

sukpro'gea SVEIKINA 
’l

IŠ OKUPUOTOS UETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Lerkfleld Roed., East 
>.4orthporth, N.Y. 11731. Tai. 515 368-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik išimtinai* atvejai* 515 757-2571. New Yprfce ofisas Lito patalpos*: 
56-01 114th SL Richmond HiH, N.Y. 11415. Tel. 212 441-2911.

Daivos ir Romo Kezių šeima — penki sūnūs! Visi jie sveikina 
Darbininką 70 metų sukakties proga.

Lietuviško gyvenimo kelro
džiui Darbininkui, besiartinan
čiam prie 70-tojo gimtadienio, 
linkime šviesios ateities, pa
trauklios išvaizdos ir brandaus

turinio dar daug, daug metų.
Daiva ir Romas Keziai 

ir sūnūs
Algis, Ričardas, Vytis, 

Rimas ir Edvardas

Darbininkas dėkoja už 25 dol. auką.

Izraelis nutarė pasitraukti iš 
pietinio Libano pirmoj birželio 
pusėj, bet šiauriniam Izraeliui 
apsaugoti paliks pietinio Libano 
niože tam tikrą skaičių karių.

Žvalgybos duomenys skelbia, 
kad Sov. S-ga, nepaisydama jos 
pačios paskelbto moratoriumo. 
Rytinėj Europoj statydina vie
nuolika bazių SS-20 branduoli
nėm raketom

Prieš Nikaragvos sandinistų 
vyriausybę veikią partizanai y ra 
susidarę populiarios paramos 
bazę savo veiklai, todėl mano
ma, kad ir JAV kongresui atsi
sakius skirti tam reikalui 14 
mil. dol., partizanų veikla nesu
mažės.

Sudano karinis valdovas gen. 
Sisvar al-Dahab paskyrė unijų 
streikų organizatorių dr. al-Ga- 
zouly Dafallah min. pirmininku, 
o jo pavaduotoju — pietinio Su
dano politinio susivienijimo pir
mininką Samuel Aru Bol. Mi- 
nisterių kabinetas bus atsakin
gas karinei tarybai.

‘Graikijos prezidentas Chris- 
tos Sartzetakis sutiko, kad par
lamento rinkimai įvyktų birže
lio 2.

Voice of America radijas pra
dėjo į Vakarų Europą trans
liuoti naują televizijos programą 
“VVorldnet". kurią vėliau numa
toma taip pat transliuoti į Azi
ją ir Art. Ry tus.

Sovietų S-gos agentai ir su 
jais dirbą prekybininkai bando 
sudary ti naujus kelius per To
limuosius Rytus sovietam reika
lingos aukštos technologijos 
reikmenim iš JAV į Sov. S-gą 
gabenti, nes keliai per Vakarų 
Europos valstybes pasidarė ne
saugūs.

Nors naciai yra sunaikinę 
500,000 čigonų, bet Amerikos 
čigonų organizacijos atstovui 
James Marles per JAV kongreso 
rūmuose surengtas Holocausto 
40 m. sukakčiai paminėti iškil
mes nebuvo leista uždegti žva
kės kartu su žydais.

Brazilijos prezidentas Tancra- 
do Neves, negalėjęs pradėti eiti 
savo pareigų dėl ligos, mirė ba
landžio 21.

Izraelis ir palestiniečiai per 
tarpininkus susitarė pasikeisti 
karo belaisviais: Izraeliui bus 
perduoti trys Libano invazijos 
metu į arabų rankas patekę 
Izraelio kariai, o Izraelis paža
dėjo perduoti 1000 belaisvių.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas išrinko tris 
naujus Politbiuro narius, kurių 
tarpe yra ir KGB viršininkas 
Viktor M. Cebrikov. Dabar Polit- 
biuras turės 13 pilnateisių na-

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

soti ir praktiškai kiekvienas pri
taikyti savo gyvenime.

Jei iki 600 metų krikščiony
bės Įvedimo jubiliejaus sugebė
sime tinkamai atsinaujinti, kas 
žino, gal ir popiežius pareikš 
norą atvažiuoti Į Lietuvą, gal ir 
jis galės pabučiuoti mūsų Tėvy
nės žemę. Tik reikia, kad mes to 
būtume verti prieš Dievą ir 
Apaštalų Sostą.

Bedievybė pasėjo girtuoklystę
Norint pakilti, reikia žinoti 

tuos pavojus, kurie mūsų tyko, 
mus slegia ir kankina. Pirmasis 
ir pagrindinis iš jų yra girtuo
klystė, kurią mūsų krašte pasėjo 
bedievybė.

Girtuoklystė yra bedievybės 
pasėka ir veltui kai kas tvirti
na, kad geriama dėl gero gy
venimo lygio. Amerikiečiai ge
riau gyvena, bet pas juos gir
tuoklystė penktoji problema, o 
pas mus — pirmoji. Geria vyrai, 
geria moterys, geria vaikai, ir 
baigiame pasigerti.

Šitais blaivy bės metais dauge
lis parapijų padarė blaivybės ar 
visiškos abstinencijos įžadus 
bent metus laiko susilaikyti ne
gerus arba gerti labai saikin
gai, pvz., 100 gr. alkoholio per 
vardines, krikštynas, vestuves, ir 
nedaugiau, ir, svarbiausia, nie
ko neraginti, nieko neversti 
gerti.

Pasižadėjimo kortelės
Ši praktika davė gražių re

zultatų. Šiandien per Sumą bus 
taip pat dalinamos kortelės,

— Lietuvos Aukščiausios tary
bos prezidiumas kovo 26 paskel
bė, jog iš ministerių tarylx>s pir
mininko pavaduotojo, valstybi
nio plano komiteto pirmininko 
pareigų atleistas A. Drobnys. 
Jo vieton paskirtas B. Zaikaus
kas. Atleistas paruošų ministe- 
ris L. Kareekas. Jo vietą perims 
R. Dabkevičius. Atleistas me
lioracijos ir vandens ūkio minis- 
teris J. Velička, kurį pakeis V.J. 
Normantas.

— Kauno “Žalgirio” vyrų 
krepšinio meistrų komandą Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos pre
zidiumas apdovanojo garbės 
raštu už aukštus sportinius lai
mėjimus ir krepšinio populiari
ni mą.

— Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose Vilniuje surengtas 
liaudies dainų vakaras. Dzūkų, 
žemaičių ir suvalkiečių darbo ir 
švenčių dainas atliko Eglė Buk- 
šaitytė, Daiva Cepaitytė-Zalė- 
nienė ir Rūta Vidžiūnienė. Pro
gramą komentavo folkloriste Ni
jolė Laurinkienė.

— Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklos kultūros ir sporto rū
muose surengta kino šventė 
“Gyvenimas. Žmogus. Proble
ma.” (pagal šios įmonės ir Lie
tuvos kinematografininkų sąjun
gos bendradarbiavimo sutartį). 
Darbininkų vertinimo komisija 
geriausiu lietuvišku praėjusių 
metų filmu pripažino režisie
riaus M. Giedrio vaidybinę 
juostą “Sūnus palaidūnas”, su
kurtą pagal R. Kašausko apysa
ką “Žaliuojančios kalvos”. Filmo 
kūrėjam įteikta pagrindinė įmo
nės ^premija. Apdovanoti taip 
pat aktoriai: R. Norkūnas už Vi
liaus vaidmenį filme “Sūnus 
palaidūnas” ir V. Paukštė už 
Narvilo vaidmenį R. Banionio 
filme “Mano mažytė žmona”.

— Kretingos rajone, Laukže- 
mėje, to paties pavadinimo kol
chozo gyvenvietėje, atidarytas' 
naujas prekybos centras. Jis pa
statytas pagal vrfeną iš naujau
sių projektų, turi erdvią pirkėjų 
savitarnos salę, antrame aukšte 
— 50 vietų valgykla.

— Savo gyvavimo 40-metį 
koncertu paminėjo Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto dainų ir 
šokių ansamblis. Ansamblio va
dovas — respublikos nusipelnęs 
artistas Vidas Aleksandravičius.

— Už nuopelnus lietuvių mu
zikos menui ir aktyvų dalyvavi
mą visuomeniniame gyvenime 
respublikos nusipelniusio ko
lektyvo, Respublikinių švietimo 
darbuotojų namų berniukų ir 
jaunuolių choro “Ąžuoliukas” 
meno vadovui ir vyriausiam di
li gentuųVytautui Miškiniui su
teiktas Lietuvos nusipelniusio 
artisto garbės vardas.

— Respublikinių profsąjungų 
kultūros rūmų liaudies teatras 
parodė naują premjerą — Rai
mundo Sam Ulevičiau s dramą 
“Karūna ir smėlis”, kurios pa
grindiniai veikėjai Barbora 
Radvilaitė ir Žigimantas Augus
tas. Veikalą režisavo Akademi
nio dramos teatro aktorius R. 
Riineikis.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Bivd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, {vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME. Ine., 54-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way SL), .Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
------ , —............ 1 ' - ■— .............. . - ......—
OUEENS COLLISION CENTER, INC. Exp*rt auto body work*-palnting- 
MfekMhg, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 HMtelde Avė., Richmond H5I, 
N.Y. .11418. Towlng phone Hl 1-6666.' After 8 PM — 843 - 8677.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
Į883 Madison SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Sov. S-gos gen. sekr. Michail 
Gorbačiovas apkaltino JAV, kad 
jos Ženevos derybose dėl ginklų 
kontrolės nesilaiko ankstyvesnių 
susitarimų: tuo pačiu metu tar
tis dėl strateginių, vidutinės to- 
linašos ir erdvės ginklų apribo
jimo.

Britanija paskutiniu metu įsa
kė išvykti Sov. S-gos ambasados 
karo laivyno atache pav. kpt. 
Oleg Los ir jo padėjėjui kpt. 
Viktor Zaikin, karo atache pav. 
pik. Itn. Vadim Čerkasov, 3-jam 
sekretoriui Oleg Balovincev ir 
Aerofloto linijos Londone vedė
jui Viačeslav Grigorov.

JAV ginkluotosios pajėgos pa
siekė tokį pasirengimo laipsnį, 
kad greito panaudojimo viene
to 12,500 jūrų pėstininkų per 
vieną savaitę gali būti permesti 
į Persijos įlankos sritį. Vienetas 
galėtų be jokių papildymų ka
riauti 30 dienų. Siekiama, kad 
per tą patį laiką galima būtų 
in rmesti 50,000 karių.

parvažiavę namo, užsirašykit 
ant jų savo pavardę, vardą ir 
kuriam laikui pasižadat laikytis 
padary to įžado. Prie progos su 
minėta kortele prisistatykit vie
tos klebonui, kad jis žinotų, kiek 
jo parapiečių prisidėjo prie 
blaivybės sąjūdžio ( . . .).

Šiandien savo tarpe mes ne
turime vyskupo Valančiaus, 
tokio autoriteto, kurio klausytų 
visa tauta, bet mes turime tūks
tančius valančiukų, ir jūs visi 
čia susirinkę, esate tie mažieji 
valančiukai,- todėl privalote 
blaivybės ir abstinencijos sąjū
dį nešti į mūsų tautą.

Siūlyčiau visiems, kas daly
vauja Šiluvos atlaiduose, bent 
mėnesį laiko neliesti jokio alko
holinio gėrimo, tai bus mūsų 
pasiryžimo pradžia, graži auka 
Marijai.

Reikia didelės aukos
Dabar neužtenka pusinės au

kos, reikia didelės totalinės, 
milžiniškos aukos, ir norėtųsi 
tikėti, kad sugebėsime taip au
kotis. Mes kunigai, į jus, čia 
susirinkusius žvelgiame su vilti
mi ir pasitikėjimu. Manau, kad 
jūs suprasite, jog šito reikia 
Bažnyčiai, reikia Lietuvai, šito 
reikia ir mūsų gražesniam, ge
resniam rytojui.

Sergame baimės liga
Antroji liga, kuria neretai ser

game — tai baimė. Jeigu prieš 
karą žmonės bijojo juodos ka
tės savo kieme, tai dabar bijo 
kaimyno akies, kaimyno ausies. 
Įvairiausių dalykų žmonės bijo, 
vis bijo ir bijo ... ir galop 
nebežino, ko ir bijoti, o visgi 
jaučia, kad reikia bijoti.

Baimė — žmogų žeminantis 
jausmas. Juo labiau tie, kurie 
vadovauja Dievo Tautai, kurie 
stovi Dievo Tautos prieky , netu
ri turėti baimės.

Garbingas tautos kankinys, 
arkivyskupas Teofilis Matulio
nis sakė: “Aš kunigui leidžiu 
prieš pavojus sudrebėti, bet ne
leidžiu jam bijoti”.

— Tauragės rajone įvyko Lie
tuvos valstybinės konservatori
jos dienos. Koncertai buvo su
rengti Tauragės miesto kultūros 
rūmuose, vidurinėse mokyklose, 
Zigaičiuose, Taurų paukštinin
kystės ūkyje, Skaudvilėje. Min
timis apie muziką, atlikėjų ruo
šimą dalijosi konservatorijos 
rektorius V. Laurušas, prorekto
rius K. Grybauskas, akademi
kas J. Gaudrimas, kiti šios aukš
tosios mokyklos pedagogai. 
Muzikinėje programos dalyje 
grojo smuikininkai P. Juodišius, 
J. Dvarionas, U. Jagėlaitė, vio
lončelistas R. Armonas, pianis
tas J. Karnavičius, birbyninkas 
A. Smolskus, dainavo Sovietų 
Sąjungos liaudies artistė N. 
Ambrazaity tė, Lietuvos nusipel
nęs artistas V. Prudnikovas, dai
nininkai A. Karvelis, S. Stony
tė. Jiem talkino pianistai H. 
Radvilaitė, V. Aleknaitė, E. įg
ultoms, Z. Jerelinas.

— Šiaulių ir Panevėžio mies
tų mokytojų chorinės dainos 
mylėtojai draugauja nebe pir
mus metus. Kaimynai lankosi 
vieni pas kitus, rengia meno 
saviveiklos koncertus. Neseniai 
Šiaulių švietimo darbuotojų na
muose koncertavo panevėžiečių 
mokytojų mišrus choras “Ne
vėžis”. Atsakomajam vizitui į 
Panevėžį vyko Šiaulių mokytojų 
mišrus choras “Varsa”.

S.L.K.

ŽYGIS APIMA
DU ĮVYKIUS
(atkelta iš 1 psl.)

ten šiaurėn į Helsinkį, kuriame 
sustos liepos 28. Iš Helsinkio 
bus grįžtama į Stockholmą, ku
ris bus pasiektas liepos 29 apie 
pietus. Liepos 30-31 išvykos da
lyviai praleis gyvame kultūrinia
me sąskrydyje Stockholme. Da
lyviai bus aprūpinti kelione 
traukiniu iš Kopenhagos, maistu 
ir nakvyne laive, nakvyne Stock
holme, ir dalyvaus visuose įvy
kiuose Kopenhagoje, laive, Hel
sinkyje ir Stockholme.

Dalyvių skaičius abiejuose 
Įvykiuose yra ribotas, nes jie 
vy ksta pačiame turistinio sezo
no įkarštyje. Norintieji juose da
lyvauti turėtų kuo greičiausiai 
registruotis ELTOS adresu. 
Apytikrė kelionės kaina iš Šiau
rės Amerikos yra $800. Pabal- 
tiečių Taikos ir Laisvės išvy
kos (liepos 25 - 31) kaina yra 
$300. $3.50, $400 (pagal klasę). 
Kelione į Skandinaviją ir atgal 
pasirūpinama asmeniškai; gali
mi ir grupiniai papiginimai per 
kelionių agentūrą.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
Ryžto žygio dalyviai turės pro
gą susipažinti su pagrindiniais 
atbėgėliais iš Sovietų Sąjungos 
ir juos išgirsti. Jie veiks drau
ge su pasaulinio mąsto kultūri
ninkais ir politikais, santykiaus 
su svarbiausiais estų, latvių ir 
lietuvių išeivių darbuotojais bei 
jaunimo atstovais. Žygis bus 
įspūdingas, turiningas, svarbus 
ir gilių asmeniškų išgyvenimų 
pilnas politiškas įvykis!

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VJSAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

Tasoliijo A NENORIAIS66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas

1 {ęasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

■ .....J

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MASINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAVSTA IR AKREDITVOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
i 2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229
TEL: 718 769-3300
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Fatimą prisimenant

Mieli lietuviai,

Jo Ekscelencija vyskupas Pau
lius Baltakis parašė laišką viso 
Pasaulio lietuviam Lietuvos 
pasiaukojimo Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai proga.

Nuoširdžiai kviečiu šią Lietu
vos pasiaukojimo šventę pami
nėti gegužės 12, sekmadienį.

Šiandien Lietuvos žmonės ir 
Katalikų Bažnyčia neša sunkią 
vergijos naštą, todėl Lietuvos 
vyskupų prieš 34 metus paskelb
toji Maldos Atgailos Diena už 
Lietuvą turi tikslą, darant atgai
lą ir priimant kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį Atgailos 
komuniją, išmelsti Lietuvai lais
vę ir pasauliui taiką.

Jei nuoširdžiai vykdysime Ma
rijos prašymus tikėkime, kad 
šioje gigantiškoje pasaulio ko
voje Nekalčiausiosios Marijos 
Širdies pažadėtoji Pergalės 
Diena ateis ir atneš pasauliui 
taiką, o mūsų tėvynei Lietu
vai tautinę ir religinę laisvę.

Kun. Albertas Kontautas, 
Liet. Mėlynosios Armijos
Sąjūdžio dvasios Vadas 

-o-

Mieli Broliai. Sesės Kristuje,

Lietuvių tauta nuo pat pirmų
jų krikščionybės dienų, atpa
žinusi Marijoje savo motiną, 
kreipiasi j ją visose savo asme
ninėse ir tautinėse bėdose. Ir 
dabartinėje nelaimėje Marijoje 
mūsų tauta sudėjo savo išsigel
bėjimo viltį. 1951 metais tremty
je gyveną lietuviai vyskupai iš
kilmingai paaukojo Lietuvą ir 
visą lietuvių tautą Marijos Ne
kalčiausiai Širdžiai. 1979 metais 
pavergtoje tėvynėje susiorgani
zavęs Eucharistijos bičiulių są
jūdis. kurio nariai daugumoje 
yra jaunimas, pasiskirstę į at
skiras grupes, kasdien per ištisus 
metus kalba rožančių, patikė
dami Marijai tautos likimą.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje 
šio sąjūdžio atstovai suvažiuo
davo į Šiluvą ir tą rožančiaus 
estafetę perduodavo kito miesto 
atstovams. Po vieno tokio su
važiavimo, įvykusio 1979 metų 
rugpiūčio 26 dieną, vienas iš jo 
dalyvių “Rūpintojėlio” 10 nume
ryje rašė: “Mes išsiskirstėm po 
Lietuvą nešdami didelę svajonę: 
kovoti už savo pačių dvasinę 
pažangą, kovoti prieš didįjį 
priešą — alkoholizmą. Tegu 
auga blaivi ir dora jaunoji kar
ta, ištikima Kristui ir Marijai . . . 
O kai bus sunku .. . kai ims pa
gunda pasukti lengvesniu ke
liu, geroji mūsų motina šauks

Aušros Vartų Marijos paveikslas Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne. Paveikslą nutapė dail. Jonas Subačius.

Lietuvių Fondo suvažiavime, 
įvykusiame kovo 30 Chicagoje, 
Jaunimo Centre, dalyvavo realy
bė ir mistika. Dalyvavo aktyvūs 
nariai, dalyvavo ir tie, kurių 
atminimui buvo uždegta žva
kutė! Joks gyvis nenori dingti, 
nepalikęs savo pėdsakų ar pali
kuonių, dėl to gamtoje vyksta 
arši kova. Mes, žmonės, irgi ne
norime išnykti, nepalikę savo 
pėdsakų, Irent savo aplinkoje! 
Lietuvių Fondas ir yra ta gali
mybė save įamžinti. Mums, jau 
išėjus į anapilį, jeigu tinkamai 
savo palikimų sutvarkysime, 
galima pratęsti savo egzistenci
ją lietuviškoje visuomenėje.

Jei būsime įdėję savo dali i 

mus iš klystkelių, teiks jėgų 
būti šio gražaus sąjūdžio 
priekyje.”

Mieli broliai-sesės, puoselė
kime patys šį mūsų tautos pa
maldumą į Mariją ir perduo
kime jį savo vaikams, o gegužės 
13 atnaujinkime savo ir tautos 
pasiaukojimą jos Nekalčiausiai 
Širdžiai. Marija prižadėjo Rusi
jos atsivertimą ir sykiu mūsų 
tautos išlaisvinimą, bet tas jos 
pažadas yra sąlyginis — mes tu
rime to melsti, pildydami jos 
prašymus.

Nuoširdžiai jūsų Kristuje,
Vyskupas Paulius A.

Baltakis, O.F.M.

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Fondą, tai mūsų pra
kaitu uždirlrtų pinigų procentai 
varvės kaip sula į lietuviškos 
kultūros aruodas. Sula, kuri gai
vins ir lietuviškas mokyklas, ir 
spaudą, ir sportą, ir kitą lietu
višką veiklą! Kiek daug yra to
kių, kurie yra aršūs antikomu- 
nistai, tačiau po jų mirties jų 
palikimas nueina į bolševikinę 
sterblę.

Nebūkime tokie!
Kažkas apskaičiavo, kad jeigu 

būtų galima tą srovę, kuri teka 
į komunistinę sterblę, pakreipti 
LF link — tai vienų metų bė
gyje susidarytų tokia suma, kad 
jau beveik visus prašančiuosius 
būtų galima patenkinti. Laiku 
sutvarkykime savo palikimą! 
Nemirkime šiandien, betbūkime 
tam pasirengę. Palikimai labai 
daug prisidėjo prie Jaunimo 
centro įsteigimo, taip pat jie ge
rokai išaugino ir Lietuvių Fon
de.

Lietuvių Fondo suvažiavimą 
atidarė Povilas Kilius, perskai- 
tydamas St. Baro žodį (jam pa
čiam negalint dalyvauti). 1984 
buvo rekordiniai metai. Invoka- 
ciją, negalint laiku dalyvauti 
kun. J. Prunskiui, perskaitė A. 
Juodvalkis.

Po to Anicetas Grigaliūnas 
buvo pakviestas uždegti žvakę 
mirusiųjų pagerbimui. Uždegus 
žvakę, Marija Remienė perskaitė, 
pavardes visų, kurie pereitais 
metais su mumis atsisveikino. 
Iš viso buvo perskaitytos 73 
pavardės.

Į suvažiavimo prezidiumą pa
kviesta: Vytautas Kutkus, Jonas 
Valaitis ir Jonas Račkauskas, 
kurie eilės tvarka sėkmingai va
dovavo suvažiavimo eigai. Suva
žiavimo sekretoriatan pakvies
ta Daina Kojelytė ir Ramunė 
Kubi liūtė.

Suvažiavimą sveikino Vy
tautas Kutkus, Vytautas Kaman
tais ir,raštu Ingrida Bublienė, Pa
siūlyta suvažiavimo darbotvarkė 
priimta be pakeitimų. Pereito 
suvažiavimo protokolą skaitė D. 
Kojelytė. Protokolas priimtas be 
pakeitimų. Buvo sudarytos šios 
suvažiavimo komisijos: registra
cijos ir mandatų, nominacijų, 
balsų skaičiavimo, nutarimų ir 
spaudos.

Lietuvių Fondo pranešimai:
Tarybos pirmininko Stasio Ba

ro pranešimą, jam pačiam ne
galint dalyvauti, perskaitė Povi
las Kilius. Lietuvių Fondo pa
grindinis kapitalas pasiekė 
3,102,297 dol. Per pereitus metus 
paaugta 420,437 dol. Į Fondą 
pereitais metais 244 nauji nariai 

įstojo ir metų gale sudarė 5,560 
narių šeimą.

Valdybos pranešimą padarė 
Ąntanas Razma. Jo pranešime 
buvo paaiškinta Fondo valdybos 
narių pareigos ir ką jie atliko. 
Visi valdybos nariai dirba rū
pestingai ir sąžiningai. Ypatin
gai iškėlė tarybos pirmininko St. 
Baro nuopelnus surandant ne
skelbiamą 100,000 dol. mece
natą, kuris pritraukė daugiau 
kaip 150,000 dol. papildomai.'

Finansų komisijos praneši
mą padarė P. Kilius. Fondo ka
pitalas yra saugiai ir pelningai 
investuotas. Pereitais metais in- 
ve stacijos davė vidutiniškai 
11.7% pajamų. Akcijų portfelio 
neša 15% su viršum metinį au
gimą. Šiais metais tikimasi tu
rėti $300,000 pajamų iš investa- 
cijų.

Pelno .skirstymo komisijos iš
samų pranešimą padarė Viktoras 
Naudžius. Pinigai buvo skirti: 
švietimui $64,500, stipendijom 
$30,000, menui $11,000, mokslui 
$25,000 ir visuomeniniam reika
lam -$34,000. Visos išlaidos 
smulkiai aptartos ir detaliai iš
vardintos.

Palikimų komisijos pranešimą 
atliko Kazys Ambrozaitis\ Iš viso 
iš palikimų (73 palikimai) gauta 
$810,843. Pereitais metais pali
kimais gauta $56,844.31. Yra dar 
realizuojamų palikimų.

Į SSSR palikimais nueina 3 
milijonai į metus.

Informacijos komisijos prane
šimą padarė spaudos sekcijos

JAUNIMO KONGRESAS VYKS AUSTRALIJOJE

Lietuvių dienose Canberroje 
buvo gautas pilnas pritarimas 
Vl-jį pasaulio Lietuvių jauni
mo kongresą rengti Australijo
je 1987-88 m. Kongresu rūpina
si jau pernai Australijos lietu
vių jaunimo sąjungos sudarytas 
rengėjų komitetas. Jo posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo ir PLJ Sąjun
gos pirm. Gintaras Grušas, įvyko 
Lietuvių dienų metu Canber
roje, buvo sudaryta ir priimta 
kongreso programa.

Jaunimo kongresas prasidės 
1987 gruodžio20 Sydnėjuje. Ten 
taipgi įvyks dalis studijų die
nų, o paskui bus persikelta į 
sostinę Canberrą. Naujųjų metų 
sutikimui ir stovyklai numatyta 
Adelaidė, kongreso uždarymui 
— Melburnas. Jaunimo kongre
sas baigsis 1988 sausio 10.

Sudaryta kongreso sąmata, 
priimtas lėšų telkimo planas ir 

vadovas Antanas Juodvalkis. 
Lietuvių Fondas per spaudą ir 
radiją stengiasi informuoti savo 
Aarius ir visuomenę. Savo kal
boje dėkojo laikraščių redakto
riam, radijo laidų vedėjam ir 
spaudos bendradarbiam už pa
rodytą šiltą dėmesį Lietuvių 
Fondo veiklai.

Vajų komisijos vadovė Marija 
Remienė painformavo apie pra
vestus vajus. Didesnėse lietuvių 
kolonijose: Chicagoje, Los An
geles, New Yorke, St. Peters- 
burge, Detroite, Clevelande, 
Bostone, Hot Springs, Grand 
Rapids ir kitur vykdyti vajai 
daug prisidėjo prie trijų milijo
nų užbaigimo.

Pranešimai iš kitų vietovių: 
A. Makaras iš Hot Springs, V. 
Kamantas — Grand Rapids, M. 
Lenkauskienė — Clevelando, 
V. Kutkus — Detroito. Visi at
stovai painformavo apie pra
vestus vajus ir savo kolonijų 
įnašus Lietuvių Fondui.

Kontrolės komisijos pirminin
kas Vaclovas Kleiza pranešė, 
kad 1985.III.21 patikrino 1984 
m. balansą, rasta tvarkoje. At
skaitomybė ir knygos vedama 
pavyzdingai!

Sekė mandatų komisijos pir
mininko Kazio Barzduko prane
šimas. Pagal sudarytą aktą suva
žiavime užsiregistravo 143 daly
viai su 9298 balsais. Po to buvo 
pravesti balsavimai. Kol balsa
vimų komisija balsus skaitė, Ge
diminas Balukas padarė Lietu-

(nukelta į 3 psl.)

metodai. Jaunimo kongreso iž
das Lietuvių dienų metu žen
gė $10,000. PLB valdyba paža
dėjo $30,000. Kanberos lietuvių 
klubas paskyrė $3,000. Finansi
nę paramą teks-parūpinti atsto
vams iš P. Amerikos šalių, nes 
jiems kelionė Australijon yra 
per brangi.

Studijų dienose pasiūlyta 
svarstyti įvairius klausimus — 
santykius su okupuota Lietuva, 
keliones Lietuvon, dvikalbišku- 
mą, jaunimo santykius su Lietu
vių Bendruomenėmis. Nutarta 
peržiūrėti visų ligšiolinių jauni
mo kongresų rezoliucijas, nu
statyti kurios buvo įvykdytos ir 
kurios tebėra neįvykdytos, rasti 
nesėkmės priežastis. Tokiai min
čiai pritarė PLJ Sąjungos pirm. 
G. Grušas. Pasak jo, reikia ne 
gausių rezoliucijų, bet konkre
čios veiklos planų.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo

“Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto,—
Giedu senųjų žodelius . ..’

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

PAULIUS jVRKUS ——

13.—

Darbai kurijoje
Kurijos tarnautojai buvo lie

tuviai kunigai. Jie gerai pažino 
savo vyskupą ir jo būdo savy
bes. Nuo pat šventinimo į vys
kupus visi žinojo, kad vysku
pas Baranauskas yra užsispyręs 
ir savarankus. Jo nepastumdysi.

Kurijos žmonės greitai paste
bėjoje vieną savybę. Jeigu kanc
leris patars tą ar kitą kunigą 
perkelti į kokią parapiją, tai 
vyskupas pasielgs priešingai, to 
kunigo ten tikrai nenukels.

Kancleris tada kalbėdavo 
priešingai — kad tokio ir ano
kio ten perkelti tikrai neverta ir 
net negalima. Vyskupas, pabrėž
damas savo neįtaigų būdą ir sa
vo savarankiškumą, tą kunigą 

kaip tik ir nukeldavo į aną 
parapiją.

Tokiu būdu buvo sugrupuota 
eilė kunigų lietuviškai sėkmin
gai veiklai. Veiklieji lietuviai 
kunigai nebuvo nublokšti kur į 
periferijas, į mišrias ar lenkiš
kas parapijas, kur būtų reikėję 
savo energiją ir jaunatvę atiduo
ti svetimiem.

Prierašas prie laidotuvių
Praėjome pro vysk. Baranaus

ko laidotuves. Bet štai netikėtai 
atsirado naujos, tikrai įdomios 
medžiagos. Jei jos čia nepami
nėsime, tai ir liks paskui nu
blokšta į šalį, o gal net į neži
nią.

Kaip tik dabar gautas Angli

joje leidžiamas “Šaltinis". Ten 
yra išspausdintas dr. Barboros 
Vileišytės straipsnis apie pasku
tines vysk. A. Baranausko die
nas. Ta medžiaga ir pasinaudo
sime. prisimindami jo laidotu
ves.

Jau 1893 metais vyskupas nu
siskundė galvos nuovargiu, rašy
damas laišką kun. Aleksandrui 
Dambrausku i-Adomui Jakštui. 
Su Dambrausku jis susirašinė
jo matematikos reikalais. Vys
kupas laiške ir sako, kad turi 
tramdyti savo matematikos pa
linkimus, nes aplink galvą suka
si kažkokia liga.

O kai vertė Šv. Raštą, tai 
jam teko labai ilgai dirbti prie 
rašomojo stalo. Laiške savo bro
liui Anuprai rašė, kad nuolati
nis įtemptas darbas sukėlė gal
vos ir krūtinės atakas. Ataka pa
lietusi ir akis. Paskui viskas 
praėję. Ant smilkinų buvo iš
brinkusios gy slos. Spėjo jis, kad 
tai sukalkėjimo ženklas. Per 
naktį dėjo kompresus ir viskas 
praėjo.

Jau 1902 metais sklido gan
dai, kad vyskupas Baranauskas 
sirguliuoja, kad lengvi priepuo
liai pasikartoja. Pats vyskupas 
kartais užsimindavo apie artimą 
mirtį. Bet vis dar tikėjosi, kad 
tvirtas organizmas viską 
nugalės.

Mirties nuojauta
Bet vyskupas lyg ir nujautė 

mirtį. Atlaikė trijų dienų reko
lekcijas. kurios kaip tik ir bai

gėsi lapkričio 26, jo mirties die
ną. Tuo metu jautėsi visai svei
kas. Po pietų, kaip buvo įpras
ta, išvažiavo pasivažinėti. Va
karienės metu linksmai kalbė
josi su savo kapelionu kun. Juo
zu Laukaičiu. Vakarienės metu 
jis suabejojo, ar užteksią jėgų 
jam išversti visą Sv. Raštą. Kun. 
Laukaitis pastebėjo, kad tuome
tinis popiežius Leonas XIII, žy
miai vyresnis, vis dar tebėra 
veiklus ir vis teberašo. Vysku
pas juokais lotyniškai atsakė — 
Kas leista Jupiteriui, tas neleis
ta jaučiui.

Pavakarieniavęs nuėjo 
savo miegamąjį. Atsiklaupė pa
simelsti. Apgalvojęs ryt dienos 
meditaciją, jis įrašė į savo pa
stabų knygutę šiuos žodžius: 
Pasižadu visu kuo ir visame 
kame pavesti savo likusį gy
venimą Dievo valiai, kad jis bū
tų su manim, kad būčiau ap
kuoptas iš visų mano gyvenimo 
nuodėmių. Neieškoti jokios vie
tos, jokio užsiėmimo, nieko ne
trokšti ir nieko nesibijoti. Kad 
tik Dievą ištikimai ir amžinai 
mylėčiau .. .”

Po to jis sėdosi prie savo ver
timų. Ūmai pasijuto negerai. 
Paprašė stiklą šilto vandens, bet 
niekas nepagerėjo. Tada pa
prašė, kad kuo greičiau ateitų 
kapelionas. Kol kapelionas atėjo, 
vyskupas jau buvo be žado. Šir
dis tačiau dar veikė 20 minu
čių. Po to jis greitai ir leng
vai numirė. Mirė 9 vai. ir 10 mi
nučių vakare.

Iškilmingos laidotuvės

Žinia apie staigią vyskupo 
mirtį greitai pasklido ne tik po 
visą Dzūkiją, Lietuvą, bet pasie
kė ir užsienį.

Du vietos gydytojai mirusio 
kūną išbalzamavo. Kapitulos 
įsakymu jis buvo pašarv otas vys
kupo rūmuose ir atvirame karste 
laikomas keturias dienas, kad 
žmonės galėtų lankyti ir atsisvei
kinti su vyskupu.

Gniodžio 1, pirmadienį, 5 v. 
popiet karstas buvo palydėtas į 
katedrą. Šventorius buvo ap
šviestas didžiuliais dervos lau
žais.

Katedroje po gedulingų pa
maldų prel. Juozas Antanavi
čius pasakė pamokslą iškelda
mas vyskupo nuopelnus Bažny
čiai ir lietuvių tautai.

Gniodžio 2, antradieftį, suva
žiavo apie 200 kunigų, susirin
ko ir didžiulė minia žmonių.

Kardinolas Mariano Rampola 
dėl Tindaro (1843 - 1913) po
piežiaus Leono XIII vardu at
siuntė telegramą Seinų kapitu
lai. Telegramoje buvo parašy
ta; “šventasis Tėvas žinią apie 
vyskupo mirtį priėmė dideliu 
gailesčiu ir karštai meldžia Die
vą už Ganytojo vėlę."

Užuojautos telegramos Seinų 
kapitulai atėjo ir iš tuo metu 
rusų imperijai priklausančių 
kraštų.

J laidotus es ari. yko try * 
vyskupai: vysk. Kazimiera* R»i*- 
kys (Ruškevičius. 1836 - 1925) 

Varšuvos vyskupas pagelbinin- 
kas, lietuvis; Jurgis Juozas Eli
ziejus Szembek (1851 - 1905), 
Mogiliavo arkivyskupas, palan
kus lietuviams, buvo Petrapilio 
Lietuvių ir Žemaičių labdaros 
draugijos garbės narys; vysk. 
Pranciškus Jaczewski (1852 - 
1914). Taip pat atvyko atstovai 
beveik iš visų vyskupijų.

Laidotuvių dieną buvo atlai
kytos trejos pontifikai i nės mišios 
ir pasakyti trys pamokslai — du 
lietuvių ir vienas lenkų kalba? 
Lietuviškai pamokslą pasakė po 
pirmųjų pontifikalinių mišių 
Punsko dekanas kun. Motiejus 
Simonaitis ir pabaigoje kun. To
mas Žilinskas (1866 - 1934). 
Lenkiškai pamokslą pasakė kun. 
Antanas Staniulis (1857 - 1927).

Čia reikia pažymėti tai. kad 
kun. Staniulis buvo tikras lietu
vis patriotas. Lenkiškai pamoks
lo reikėjo, tai geriau tą pamoks
lą pasakė jis, o ne koks lenkas ar 
sulenkėjęs lietuvis. Tas kun. Sta
niulis norėjo studijuoti Petra
pilio dvasinėje akademijoje, bet 
rusų caro valdžia nedavė leidi
mo. Tada jis išvyko į Romą ir 
1892 gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Vatikane bus o kilęs 
klausimas, koks yra skirtumą* 
tarp lietuvių ir lenkų kalbos. 
Buvo manyta, kad lietuvių kalba 
yra tik siena iš lenkų kallso* 
tarmių.

(Bus daugiau-

i
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Toronte kovo 31 įvyko koncertas, kurio programą atliko iš k. muz. Alvydas Vasaitis, solistė 
Dana Stankaitytė ir solistas Algis Grigas. Koncertą rengė Kankinių parapijos kultūri
nė sekcija. N'uotr. St. Dabkaus

AMERICANS FOR DUE PROCESS 
ATSAKO PASAULIO ŽYDŲ KONGRESUI

STANKAITYTĖ IR GRIGAS TORONTE

Per langą pažvelgus į aple
dėjusias medžių šakas, norėjosi 
pasilikti namie. Tačiau sąžinė ir 
pagarba menininkam iš Chiea- 
gos privertė važiuoti į koncertą, 
kuris kovo 31 įvy ko Anapilyje, 
Mississaugoje.

Toronte turime įvairių suėji
mų ir pagal savo norus ir inte
resus galime pasirinkti kuriame 
lietuviškame renginy praleisim 
laisvas valandas. Vokalistų kon
certai ir kanadiečių tarpe nėra 
populiarus žanras, kuris su
trauktų daug klausytojų. Tad 
visai nestebino ir šio koncerto 
klausytojų palyginti nedidelis 
skaičius. Tie, kurie tokiame blo
game ore pasiryžo koncerte da
lyvauti, tikrai su dideliu dėme
siu ir pakilia nuotaika sutiko 
tolimuosius svečius — solistus 
Dana Stankaitytę ir Algi Gri
gą.

Solistą A. Grigą rečitalyje te
ko girdėti pirmą kartą. Nors 
Šimkaus dainos iš paviršiaus 
atrodo labai nesudėtingos, jautė
si, kad tiek solistas tiek akom
paniatorius Alvy das Vasaitis ati
džiai stengėsi perduoti kiekvie
nos dainos savitą nuotaiką. Daž
nai, dainuojant “paprastas” dai
nas, reikia daugiau susikaupti ir 
įdėti vokalinės kontrolės, negu 
drąsiai ir dramatiškai pasiro
dant su arijomis.

Šimkaus “Tamsiojoj naktelėj” 
supratau dainininko minti ir 
klausiau su malonumu. “Augo 
putinas" dainoje norėjosi trupu
tį didesnio'kontrasto tarp visų 
trijų posmelių. “Oi, augin, au- 
gin solistas (o gal salės akusti
ka) atrodė, kad neišnaudojo savo 
gražaus balso aukštesnėse gai
dose. Aišku, svečių atėjimas į

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
(atkelta iš 3 p.si.)

vių Dailiojo Meno Instituto pra
nešimą.

Po to — klausimai, sumany
mai ir diskusijos.

J. Masilionis pasisakė švieti
mo reikalu. Mokinių skaičiui 
mažėjant, mokyklų išlaikymas 
sunkėja, tad Fondas neturi ma
žinti paramos. Taip pat ir vado
vėlių sandėlys nesudaro proble
mos, vadovėlių negalima pa
rengti per keletą dienų, tad 
reikia jų turėti atsargoje. A. 
Šimkus iškėlė klausimą, kad Va
sario 16 gimnazija reikalinga 
žymiai didesnės paramos, o ne 
tik simbolinės. Z. Juškevičienė 
(atstovaudama 40 narių nuomo
nei), pasisakė prieš pinigų skyri
mą katedrai, kuri prijungta prie 
slavų fakulteto. Į tai paaiškino 
B. Vaškelis, Lituanistikos ka
tedros vedėjas, ir M. Drunga. 
kad tie slavai nėra kokie mūsų 
priešai, o serbai, kroatai, čekai 
ir ukrainiečiai.

Buvo ir daugiau pasisakymų 
ir nuomonių, kai kurių pasisa
kymai išėjo iš Fondo veiklos 
apimties ar buvo daugiau politi
niai. J. Žemaitis siūlė paremti 
kovą prieš OSI. 

priekines vietas dainos vidury 
trukdė ir solisto susikaupimą.

“Oi, kas?” dainoj tempas pra
džioj buvo pergreitas, bet daina 
pasižymėjo dramatišku jausmu. 
Tikrai su malonumu išklausiau 
šitas dainas. Pridėjus truputį 
daugiau spontaniškumo ir žais
mingumo, solistas A. Grigas jas 
turėtų laikyti savo pastoviame 
repertuare.

Solistė D. Stankaitytė pirma
me išėjime pasirinko lietuviš
kas liaudies motyvais pagristas 
dainas, kuriose ji jautėsi pato
giai ir turėjo daug progos pa
rodyti savo balsą ir interpre
tacijos meną. Klovos dainose, 
kurias pirmą kartą girdėjau, sol. 
D. Stankaitytė su dideliu pasi
tikėjimu atvėrė klausytojam 
savo gražų, išlygintą, skambanti 
balsą. Ypatingai jautėsi balso ir 
pianino susijungimas į vienumą, 
spalvingai pateikiant niuansus. 
Tai buvo tiek kompozitoriaus, 
tiek solistės ir akompaniatoriaus 
išbaigtos, meniškai atliktos dai
nos, kurios bei kokiame koncer
te sudarytų pasigėrėtiną įspūdį.

Sol. A. Grigas grįžo scenon 
su dažnai (bent Toronte) girdė
tom arijom. Nuo pirmos gai
dos buvo pastebimas didelis pa
sitikėjimas ne tik balso valdy me, 
bet ir energijoj bei dramatiš
koj interpretacijoj. Nors kai ku
riose aukštose gaidose girdėjosi 
beveik forsavimas ir dėl to pasi
juto nepastovus balso tembras, 
įsijautimas tekste tą minusą 
vertė mus atleisti.

Gražus buvo gestas Udrio dai
na dedikuoti Vaclovui Veri- 
kaičiui. švenčiančiam 60-ąjį gim
tadienį ir žinomam kaip Udrio 

Kol suvažiavimas įvairius 
klausinius diskutavo, rinkimų 
komisija patikrino balsavi
mo rezultatus.

J Fondo Tarybą išrinkta (al
fabeto tvarka): G. Balukas, 
D. Kojelytė. V. Kutkus. J. Rač
kauskas, A. Razma, J. Valaitis. 
Kandidatais liko: B. Jasaitienė 
ir V. Naudžius. Į Fondo kontro
lės komisiją išrinkta: V. Kleiza, 
A. Merkelis ir J. Rimkevičius, 
kandidatu liko — Z. Juškevi
čienė.

M. Reinienei davus ženklą, 
kad šeimininkės laukia, nuo to- 
liinė^nių diskusijų buvo susilai
kyta lt privažiavimas baigtas 
tautos hm*nu.

Su važiavim u i pasi bai gus.
Jaunimo Centro kavinėje visi 
dalyviai buvo skaniai ir sočiai 
pavaišinti. Prie stalų užsimezgė 
kalbos ir pažintys.

Reikia pasakyti, kad šis suva
žiavimas buvo kiek skirtingas 
nuo mum įprastų šia prasme: ja
me nebuvo naudojami titulai 
(amerikietišku pavyzdžiu), spau
dos bendradarbiai buvo aprū
pinti darbotvarkės ir visų pra
nešimų kopijomis.

J. Žygas

dainos interpretatoriui “cum 
Įaudė .

Sol. D. Stankaitytė vėl grįžo 
su mum rečiau girdėtom lietu
viškom arijom. Veronikos rauda 
iš operos “Paskenduolė” buvo 
persunkta liūdesiu. Gaila, kad 
aukštų gaidų pianissimo skam
bėjo nenatūraliai. Pirmoj 
“Gražinos" arijoj pianissimo vėl 
neskambėjo natūraliai, o dau
giau kaip išmoktas techniškas 
efektas. Antroji arija iš tos pa
čios “Gražinos’ parodė didelį 
balsT) pajėgumą ir išlygintą to
ną per visą tesitūrą ir taisyk
lingą tonaciją. Grožėjausi jos 
kontroliuotu didingu forte už
baigime.

Pirmos dalies paskutinis due
tas iš B. Budriūno operetės “Si
dabrinė didna” nuvylė. Gal dai
nos vidutiniškumas ir Grigo 
intonacijos problemos nebūtų 
taip aiškiai pabrėžtos, jei solis
tai tikrai būtų dainavę duetą, o 
ne stovėję ly g vienas su kitu 
nebendraudami. Trūko džiaugs
mo ir šilumos.

Antra dalis pradėta duetu iš 
operos “Cavalleria Rusticana”, 
kuris praskambėjo gražiai, nes 
solistai dainavo su pasitikėjimu 
ir vienas su kitu vedė dialogą. 
Deja. sol. A. Grigas neišlaikė 
tos pakilios nuotaikos savo kitose 
arijose “Eri tu” ir “Di Provenza”. 
Pianissimo buvo be kontrolės 
ir rezonanso. Jausdamas nuo
vargį balse, stengėsi jėga išgauti 
reikalingus efektus ir tuo pa
kenkė intonacijai. Muzikinė li
nija nebuvo išlaikyti gal ir dėl 
to. kad balsių tarimas buvo ne
vienodas.

Sol. D. Stankaitytės “Voi lo 
sapete” ir “O, mio babbino 
caro” arijos iš “Cavalleria Rus
ticana” ir “Gianni Schicchi” 
ne pirmą kartą solistės dainuo
tos. Nors dainavo su pasitikė
jimu. arijos praskambėjo toj pa
čioj nuotaikoj ir tame pačiame 
stiliuje.

Koncertas baigtas duetu iš 
operos “La Traviata”. Atrodo, 
kad dėl laiko stokos duetas dar 
nebuvo “jų”. Kad jie iš vis, 
kasdien dirbdami ne muzikoj, 
bet kitose srity se, sugeba laisva
laikiu dainuoti ir paruošti kon
certą, yra didelis atsiekimas, 
kuris parodo jų talentų pajėgu
mą ir ryžtą siekti meno aukšty
bių.
x Sol. A. Grigas šiame duete 
nustebino savo pasitikėjimu ir 
muzikaliu atlikimu. Balsas 
skambėjo y patingai sodriai ir 
valdy mas buvo laisvas. Visi turi
me “mental image” kaip mes no
rėtume skambėti ir dainuojant 
kartais siekdami to įsivaizduo
jamo balso, vietoj gražaus, lais
vo, rezonuojančio garso, išgau- 
nam forsuotą, dirbtiną balsą.

Sol. A. Grigo balsas nėra ypa
tingai didelis, l>et gražaus temb
ro instrumentas, su kuriuo jis 
dar ilgai galės mūsų koncertuo
se pasirodyti. Duetas ypatingai 
tinka šitiem solistam ir ateityje 
siūlyčiau jiem ne vieną kartą 
prabilti publikai.

Alvydas Vasaitis, jau gerai

Americans for Due Process 
balandžio 13 išsiuntė Amerikos 
spaudai pranešimus atsakant į 
VVorld Jewish Congress (WJC) 
kaltinimus, primestus trisdešim
čiai etninių organizacijų, tarp jų 
ir Americans for Due Process, 
dėl antisemitizmo ir siekimo už
daryti Teisingumo Departa
mento Office of Special Investi- 
gations (OSI).

Americans for Due Process 
(ADP) nuomone, atrodo, kad 
\VJC savo apkaltinimus primetė 
visiemsX)SI kritikam — ir atsa- 
komingiem ir neatsakomingiem. 
ADP teigė, kad antisemitizmo 
kaltinimai ir veik visos tautos 
šmeižtas skatina tik skilimą ir 
nukreipia dėmesį nuo tikrosios 
problemos su OSI bylom, bū
tent, Teisingumo Departamento 
kolaboracijos su KGB.

ADP apgailestavo, kad negali 
detaliau atsakyti į WJC kaltini
mus, tačiau, \VJC lig šiol nėra 
suteikusi konkrečių duomenų, 
kuriais jų sensacingi teigimai 
buvo pagrįsti. ADP eilę kartų
kreipęsį į \VJC prašy dami pama
tyti jų dokumentaciją.

Siekiant dialogo šiuo reikalu, 
ADP tęsia pasikalbėjimus su at
sakingom organizacijom išspręs
ti šią aštrią problemą su OSI 
metodais. ADP seka OSI veiklą 
ir tęs savo darbą iškeliant visus 
nepageidautinus reiškinius jų 
naudojamose procedūrose val
džios atstovam, teisinėm ir žmo
gaus teisių organizacijom.

Prie pranešimo spaudai buvo 
pridėtas dviejų puslapių ADP 
pareiškimas, kuriame išaiškina
ma ADP nusistatymai ryšium su 
OSI vedamom bylom. Pareiški
mas iškelia ryškesnes proble
mas su OSI procedūrom. Pavyz
džiais pateikiami šie faktai. Pir
ma, sovietų liudininkai yra pa
reiškę savo sutikimą atvykti į 
JAV-es paliudyti OSI teismuose. 
Tačiau, OSI juos apklausinėja 
Sovietų Sąjungoje pagal sovietų 
procedūrą. Antra, depozicijos 
y ra kontroliuojamos prokuroro, 
kuris nutaria kada nutraukti 
kryžminę apklausą. Trečia, šių 
prokurorų tarpe yra Jurgis Ba- 

pažįstamas kaip puikus akom
paniatorius ir operų dirigen
tas, jautriai prisitaikė prie kiek
vieno menininko, išvystė dainos 
ir pianino visumą. Reikalui 
esant, subtyliai vedė muzikinę 
mintį.

Paruošti rečitalį užtrunką 
daug laiko. Reikėtų Kultūros 
komisijom sudaryti sąlygas to
kį koncertą ne tik vieną ar du 
kartus atlikti, bet ir daugiau. 
Solistam D. Stankaitytei ir A. 
Grigui, dirbant su A. Vasaičiu, 
linkiu ir toliau darniai darbuo
tis ir ateityje vėl aplankyti To
rontą.

Reikia tikėtis, kad mažas 
klausytojų skaičius nesumažino 
Kankinių parapijos Kultūros 
sekcijos ir sol. Slavos Žiemely- 
tės ūpo ir ryžto tokius koncer
tus rengti ir ateityje.

Dalia Viskontienė 

1985 METŲ GEGUŽĖS 11-tą DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
Clevelando Lietuvių Namuose Čiurlionio Ansamblio patalpose, 877 E. 185th Street, 

Cleveland, Ohio44119, telef. (216) 531-2131

ŠAUKIAMAS

LIETUVIŲ MUZIKŲ IR MUZIKOS DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Šiame suvažiavime kviečiami dalyvauti visi chorvedžiai, solistai, instrumentalistai ir 

muzikos darbuotojai.

DARBOTVARKĖJE:

Lietuvių Muzikų Sąjungos kūrimas ir

Vll-sios JAV ir Kanados Lietuvių Dainų Šventės reikalai

Pradžia 9:30 vai. ryto

Smulkesnių informacijų norintieji ir apie savo dalyvavimą pranešti skambinkite Ritai 
Kliorienel telefonu (216) 531 * 6459

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBOS ĮGALIOTI INICIATORIAI

kučionis, kuris beveik visus pa
grindinius Lietuvos disidentus 
yra pasiuntęs į gulagus už jų 
politinius ar religinius įsitikini
mus. Ketvirta, šiuose teismuose 
OSI visuomet užprotestuoja gy
nybos prašymus, kad būtų lei
džiama turėti ‘ jury trial”, nors 
OSI galėtų tam pritarti, jei no
rėtų.

Tol iau, cituojamos ištraukos 
iš Memorandumo, kurį paruošė 
adv. Henry’ Mason III ir kurį 
American Bar Assoc. prezidentui 
VVallace D. Riley pristatė adv. 
Morris Leibman (abu advokatai 
priklauso prie žymios advokatų 
firmos Sidleyand Austin) ryšium 
su dokumentacija, kurią at
spausdino adv. Povilas Žum- 
bakis, įrodant OSI kolaboravi
mą su KGB. Memorandume iš
keliama galimybė, kad sovietam 
yra pasisekę įeiti ir pasinaudoti 
Amerikos teismais savo politi
niam interesam.

ADP primena, kad Amnesty 
International, tarptautinė žmo
gaus teisių organizacija, protes

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS

SUVAŽIAVIMAS
įvyks gegužės 25 * 26 dienomis “Hafley” Notei of 
Cleveland South. Adresas: 5300 Rockside Road, Inde* 
pendence, Ohio 44131. Tel. 800 321-2323.

Registracijos reikalu kreiptis: p. Maurutienė, 216 
256- 1383.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS
PENKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ
1985 GEGUŽĖS 11, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V.
DIEVO MOTINOS AUDITORIJOJE, 
18022 MEFF ROAD, CLEVELAND, OHIO 44119

Supažindinimas su laureatais 
ir premijų Įteikimas.

Meninę programą atlieka 
sol. ANITA PAKALNIŠKYTĖ, 
akomp. muz. JONUI GOVĖDUI.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais 
ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą.

GLOBOJA LB CLEVELANDO
APYLINKĖS VALDYBA

DENGIA JAV LB KULTŪROS TARYBA

tavo prieš vieno OSI apkaitinto 
deportaciją į Sovietų Sąjungą, 
nes grėsė galimybė, kad jis ten 
bus sovietų nuteistas mirčiai.

ADP teigia pareiškime, kad 
OSI naivumas dėl sovietinių 
įkalčių juos veda kolaboracijos 
su KGB keliu. O tokia kolabo- 
racija yra moraliai tolygi kola- 
boracijai su geštapu.

Toliau rašoma, kad nors ADP 
keliami faktai apie OSI vedamą 
darbą yra kritiški jų metodų, 
tai nereiškia, kad ADP nepripa
žįsta Kongreso mandato reika
lingumo. ADP pilnai remia 
įdėją, kad kariniai nusikaltėliai 
turėtų būti patraukti atsakomy
bėn. .Tačiau yra galimybė, kad, 
naudojantis neteisingumo pil
nais metodais, tas teisingumas, 
nebus tyras.

šis pareiškimas buvo taip pat 
išsiųstas visiem JAV-ių kongres- 
manam ir senatoriam kartu su 
laišku, kuris pakartotinai krei
piasi į Kongreso atstovus ištirti 
tikrąjį OSI veidą.

ADP Informacija
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IŠ AFRIKOS ATNEŠĖ 
LIETUVOS PRISIMINIMUS
Pasakoja naujas lietuvis bėglys

istorikas ir drauge vertėjas iš 
rusų į prancūzų kallią ir atvirkš
čiai. Specialyl>ės studijos tęsiasi 
dar penkerius metus.

Kodėl išsiuntė į Kongą?
Taip parengti yra siunčiami į 

tuos kraštus, kur sovietai skver
biasi jėga, kur kraštą jau turi 
savo veiklos orbitoje. Toks yra 
Kongas. Kadaise Kongas buvo 
belgų kolonija, kalbėjo prancū
ziškai, tai ir dab<fr vartojama 
prancūzų kalba. Visi, kurie vyks
ta iš Sovietų Sąjungos, išmoks
ta gerai prancūziškai.

Ten nuvykę įsijungia į darbą 
pagal savo specialybę. Inžinie
riai dirba prie kelių, įvairių 
statybų. Jam teko mokyto
jauti mokykloje, dėstyti istoriją 
ir visų laiką būti vertėju.

Svarbiausias tų išsiųsti} žmo
nių uždavinys yra skleisti pro
pagandą. kaip gerai yra socializ
mas, o komunizmas geriausias, 
kad Sovietų Sąjunga tai laimin
giausias kraštas. Gali būti ir 
blogas inžinierius, o jei gerai 
skleisi propaganda, būsi labai 
geras tarnautojas.

Labai geras atlyginimas
Kas išvyksta į užsienį, tam 

moka gerą atlyginimą, 20 kartu 
daugiau nei Sovietų Sąjungoje. 
Ten jo atlyginimas būti} buvęs 
apie 150 rublių per mėnesį, o 
Konge jis pragyveno ir kas mėne
sį j banką įdėdavo per 1500 
rublių. Dalį tų pinigų duoda 
tam tikrais čekiais, už kuriuos 
specialiose krautuvėse gali gauti 
visko pirkti. Tos krautuvės į- 
rengtos partijos žmonėms, ten 
pilna užsienietiškų prekių.

Pabėgimas
Svečias kalbėjo apie dvigubą 

sovietinį žmogų. Vienas turi bū
ti oficialus, toks, kaip įsako ir 
nurodo partija.Kitas žmogus yra 
tikrasis. Jis tegali-• "pasirodyti 
tik siauram draugų ratelyje, nes 
tas antrasis žmogus visada yra 
konflikte su pirmuoju žmogumi.

Reikia tani tikros žmogaus 
asmenybės, kad galėtum tai pa
kelti ir suderinti. Dauguma pri
sitaiko prie padėties, užgniaužia 
savo asmenybę, įpranta nuolat 
meluoti, nes kitaip ten negali 
gyventi. Reikia ištisai veid
mainiauti.
Tas veidmainiavimas kai kam 

pasidaro nepakeliamas. Ir Bro
nius Venclova jau senokai ugdė

Buvo Darbininke paminėta, 
kad į New Yorką atvyko naujas 
lietuvis bėglys. Jis pabėgo iš 
Kongo valsty bės, pabėgo j Zai
ro valstybę, kur paprašė azilio 
globos. Greit per Romą atvyko 
Amerikon. Balandžio 12 Kultū
ros Židinyje buvo sukviesta lie
tuviška spaudos konferencija. Ją 
sukvietė Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis ir pristatė sve
čią, apibūdindamas, kas jis toks, 
kaip čia atsirado.

Toliau buvo tik klausimai, i 
kuriuos svečias atsakinėjo. Visa 
tai čia sutraukiame ir laisvai at- 
pasakojame.

"Kas jis toks?
Jis yra Bronius Venslova, gi

męs 1955 metais. Jo šeimoje yra 
11 vaikų, 10 brolių ir viena 
sesuo. Suvalkietis.

Vidurinę mokyklą baigęs, 
norėjo įstoti į Pedagoginį insti
tutą, bet jo nepriėmė, nes nebu
vo komjaunuolis.

Kaip pateko į Kongą?
Maskvoje veikia Lamumbos 

universitetas, skirtas tik užsie
niui. Čia parengiami žmonės, 
kurie turi tarnauti sovietinei 
ekspansijai, komunizmo plėti
mui, arba naujam rusų kolonia
lizmui. Čia studijuoja apie 
11,000 studentų. Iš jų apie 1000 
yra rusų, o kiti iš Afrikos. Azi
jos ir kitų kraštų. Čia besimo
kydami, išmoksta gerai rusiškai. 
Įgyja kokią specialybę, paren
giami komunistinei propagandai 
svetimuose kraštuose.

Svečias pabrėžė, kad i šį uni
versitetą nieko nepriima iš Lie
tuvos. Latvijos, Estijos. Jis pa
teko laimingu būdu. Jis Lenin- 
grade baigė specialią puskari
ninkių mokyklą ir iš ten pada
vė prašymą į šį universitetą. 
Jau buvo įstojęs ir į partiją, nes 
kitaip būtų negalėjęs išsjmoks'- 
linti.

Kaip žmogų iš Leningrado jį 
ir priėmė Į tą universitetą. Pats 
gali pasirinkti, ką nori studijuo
ti. o svetimą kalbą jie paren
ka. Jam paskyrė išmokti pran
cūziškai. Pirmieji metai ir yra 
skiriami svetimai kalbai išmokti. 
Per dieną net 8 valandas pra
leidžia besimokydami svetimos 
kalbos. Dirba nedidelėm grupe
lėm.

Po metų jau prasideda specia
lybės studijos. Jis parengtas

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1985 METŲ KELIONĖS (LIETUVĄ:
KELIONĖS NR. 007 OCTOBERFEST. Rugsėjo mėn. 21 d. iki spalio 
mėn. 3 d. Luxembourg, Heidelberg, Rothenburg, Munchen, 
Inzell, Fussen, Lucerne, Stnsbourg, Salzburg, Insbruck, 
Oberammergau. Priedai: Laivu ekskursija Rhein’o upe, Eagles 
Nešt, Chiemsee, kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, priešpiečiai 
(lunch) Hofbrauhaus ir daug kitų priedų.
PILNA KAINA IŠ CHICAGOS -$1,289.00.

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.

11 dienų VILNIUS. 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.

11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

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

11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTT1 HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS

Spaudos konferencijoje balandžio 12 Kultūros Židinyje su nauju pabėgėliu iš Lietu
vos. Iš k. Darbininko redaktorius Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM, Dirvos atstovė Elena 
Čekienė, pabėgėlis Bronius Venclova, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, sušau
kęs konferenciją. Nuotr. L. Tamošaičio

planus, kaip geriau pasitraukti 
iš to sunkaus gyvenimo į laisves
nį gyvenimą. Toji galimybė susi
darė Konge. Iš ten jis galėjo pa
sitraukti į kaimyninę Zairo vals
tybę, kuri yra antikomunistinė.

Jo pabėgimą pagreitino įspėji
mas, kad jį jau seka, kad gali 
greitai suimti. Tuo metu jis buvo 
10 km nuo Zairo sienos. Naktį 
perėjo sieną ir pasidavė sargy
bom.

Pabėgime
Pirmosios sargybos buvo gana 

draugiškos. Tos nusiuntė toliau į 
krašto gilumą. Ten netikėjo, ką 
jis sakė. Kaltino, kad esąs at
siųstas šnipas. Jis prašė tik vie
no, kad apie' jį praneštų Ameri
kos pasiuntinybei. Pagaliau taip 
buvo padaryta, ir amerikiečiai 
jį tuoj pasiėmė, suteikė pabėgė
lio teises ir perkėlė i Romą.

Jis pabėgo i Zairą vasario 22, 
o jau kovo 28 atskrido L Nevv 
Yorką. Viskas per greitai keitėsi, 
ir jis jaučiasi lyg pasimetęs.

Istorijos mokslas ,tf,
Buvo keletas klausimų, ku

rie lietė istorijos mokslą, kokia 
ta Sovietų Sąjungos istorija, 
kaip vertina kitus pasaulinius 
įvykius.

Viskas dėstoma pagal mark
sizmo leninizmo metodus, isto
rija iškraipoma, tikrovė nutyli
ma, pagražinima. jei tai naudin
ga partijai. Apie Lietuvos nepri
klausomą laikotarpį kalbama, 
kad tai buvo žiauri fašistinė 
diktatūra. Tokio kurso, kaip Lie
tuvos istorija, jau nebėra niekur. 
Nedėstoma nei gimnazijoje, nei 
universitete. Prisimenama tik 
bendroje Sovietų Sąjungos isto
rijoje. Ir ji iškraipoma. Prie 
šaltinių prieiti negalima. Iš už
sienio neįleidžiama jokių istori
nių knygų nei raštų, nes jie gali 
pakenkti jų režimui.

Sovietai nesitrauks
Tarpais jis paliesdavo ir po

litinę padėti Konge ir kitur. 
Kongas esąs neturtingas kraš
tas, bet sovietai iš ten nesi
trauks, stengsis dar geriau įsi
tvirtinti ir plėstis. Nesitrauks ir 
iš Afganistano. Afganistanas 
greitai bus pavadintas nauja So
vietų Sąjungos respublika.

Apie gyvenimą Lietuvoje
Lietuvoje jis buvęs prieš pus

antrų meti}. Iš Sovietų Sąjungos 
respublikų Lietuva laikosi ge
riausiai. Lietuva geriausiai susi
tvarkiusi ir ekonomiškai geriau 
stovi nei kitos respublikos.

Užaugusi karta yra labai 
patriotiškai nusiteikusi. Patrio
tizmas sustiprėjęs, sustiprėjo 
jaunimo-religingumas. Per šven
tes į bažnyčią sunku įeiti, nes 
ten labai daug žmonių. Pilna 
jaunimo. Mokytojam ir kitiems 
įsaky ta sekti jaunimą, bet jis 
nieko nepaiso. Bažnyčios šven
torius yra vieta, kur gali lais
vai pakalbėti", nereikia vaidmai- 
niaiiti. Tai ir traukia žmones į 
bažnyčią, nes bažnyčia išreiškia 
ir lietuviškumą.

Kokie ateities planai?
Dabar jį išlaiko viena pabė

gėlių organizacija. Jis uoliai mo
kosi anglų kalbą, ir už tai 
jam užmoka. Kokių planų da

bar neturi, nes viskas taip nau
ja, nepatirta. Reikia pirma iš
mokti angliškai ir paskui apsi
žvalgyti, kaip galės savo mokslą 
ir patirtį čia pritaikyti.

Baigiamosios pastabos
Teko susitikti gana daug to

kių, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pasitraukė iš Lietuvos. 
Bronius Venclova iš kitų iš
siskyrė savo kuklumu, pa
prastumu. Tai geros savybės, 
gal tai padės geriau suprasti ir 
įvertinti padėtį.

Tą patį vakarą gretimame 
kambaryje vyko vyrų choro re
peticija. Jį ten pakvietė apsilan
kyti. Ir jis nuėjęs pirmą sakinį 
pasakė tokį: “Sveiki, laisvi lie
tuviai! Pirmą kartą matau tiek 
daug susirinkusių laisvų lietu
vių!”

Šis sakinys sujaudino vy
rus ir įstrigo atmintin. Laisvi

AR KAS KREIPIA DĖMĖSI?
Jau sparčiai artėja LB rinkimų 

diena, tačiau reikia pripažinti, 
kad taip pat menkėja susidomė
jimas tais rinkimais. Spaudoje 
jau buvo pakartotinai pasisaky
ta, kad rinkimų pobūdis ir sis
tema turi būti sumodernizuoti 
ir taip suorganizuoti, kad eilinis 
lietuviškos visuomenės nary s tu
rėtų laisvą ir faktais pagrįstą 
kandidatų pasirinkimą. Buvo 
prašoma pristatyti kandidatus 
taip, kad balsuojantis asmuo 
galėtų orientuotis, ar sąraše 
esantis kandidatas atstovaus 
balsuotojo nuomonei.

Deja, atrodo, kad mūsų vi
suomenės “ratai” labai vertina 
prorinkiminę propagandą, tačiau 
neskaito to, kas spaudoje rašo
ma apie “vox populi” . . . Kitaip 
sakant, nekreipiamas joks dė
mesys į patarimus, siūlymus ar 
pageidavimus, nors jie ir būtų 
rimtai pagrįsti.

Neseniai kviečiau kiekvieną 
lietuvį balsavime dalyvauti ir 
tuo pareikšti savo nuomonę, 
išrenkant kandidatus pagal 
savo nusistatymą. Bet kaip ga
lima pasirinkti, jei ir vėl, kaip 
prieš daugelį metų, spaudoje 
skaitome tik kandidatų pavar
des, jų amžių, profesijas ir šiuo 
metu einamas pareigas. Mes ne
balsuojame nei už profesiją, nei 
už amžių . . . Kai kurios pavardės 
pažįstamos iš straipsnių ir nuo
traukų spaudoje.

Tuo pačiu metu skaitome apie 
ginčus, nesantaikas, debatus ir 
darbų pasidalinimą. Dauguma 
esame tų beprasmiškų “veiki
mų” nuvarginti. Kodėl, šalia pa
vardžių ir profesijų bei diplomų, 
nėra jokios organizacijos ar poli
tinės partijos afiliacijos? Kodėl 
yra slepiami tokie svarbūs fak
tai nuo balsuotojų?

Mes ne kiekvienas žinome, 
ką kuris profesorius, inžinierius 
ar daktaras galvoja, kuriai ideo
loginei ar politinei krypčiai at
stovauja, prie kurios organizaci
jos priklauso. Ir tai yra ypatin
gai svarbu. Vėliau, po rinkimų, 
kuriuose daugiau ar mažiau vis- 
tik dalyvaus mūsų žmonės, pra
dės aiškėti kurios nors grupės 
“dominavimas”.

Kodėl niekas nekreipia dėme

lietuviai! Niekas čia apie laisvę 
ir nepagalvojo, nes įprato taip 
laisvėje gy venti, o šis, atvykęs iš 
vergijos, pasveikino juos laisvės 
vardu ir džiaugėsi, kad mato 
viendje vietoje tiek laisvų lie
tuvių, kuriem nereikia rūpintis 
partijos linija, nereikia save pri
tempti prie partijos reikalavi
mų.

Visi jam palinkėjo kuo geriau
sio įsikūrimo toje laisvės ir viso
kių galimybių šalyje. Drauge 
pridedama ir pastaba, kad, at
vykę iš anos pavergtos Lietuvos, 
jau nepritapcj prie čia dirbančių 
ir veikiančių lietuvių. Ėjo ir nu
ėjo savais keliąis. Tegu šis nau
jasis ateivis,’ besinaudodamas 
laisve, pasilieka su lietuviška 
bendruomene ir įsijungia į mūsų 
tautos likiminę kovą dėl savo 
krašto laisvės ir tautos geresnės 
ateities, (p.j.) 

sio ir kodėl rinkimų organiza
toriai nesilaiko pačių elementa- 
riškiausių priešrinkiminės in
formacijos principų? Kodėl bal
suoti už pavardę ir profesiją, 
jei nežinau, kokiu' keliu jis 
ar ji pakreips Bendruomenės 
veiklą? Dar yra laiko ir tuos 
trūkumus galima atitaisyti. Ta
čiau jei viskas paliks, kaip buvę, 
negalima tikėtis didelio entu
ziazmo ir susidomėjimo rinki
mais. Ir kas sutiks ant savo pe
čių pasiimti tos nesėkmės naštą? 
Ir ar kas nors atkreips dėmesį į 
balsuotojų pageidavimus bei 
teisėtus jų reikalavimus?

Aurelija BalaŠaitienė

ITALAI APIE LIETUVĄ

Italų žinių agentūra ANSA 
paskelbė savo korespondento 
Francesco Bigazzi straipsni apie 
jo viešnagę Lietuvoje.

Lankydamas Vilnių Velykų 
metu, korespondentas visur 
matė tikinčiųjų perpildytas baž
nyčias. Neradę vietos bažnyčioje, 
tikintieji sekė mišias stovėdami 
šventoriuje, nors ir be garsia
kalbių.

Pateikęs statistinių duome- 
* nų apie bažnyčių, kunigų ir klie

rikų skaičių Lietuvoje, italas 
korespondentas atkreipia dėme
sį, kad dabartinė Lietuvos Baž
nyčios padėtis sunki . Jis pri
mena pogrindžio leidinį “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
niką”, kuri pasirodo reguliariai 
nuo 1972 metų.

Korespondentas taip pat pri
mena Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komitetą, kuris šian
dien yra priverstas veikti po
grindžio sąlygomis, areštavus ir 
nuteisus sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis du komiteto narius 
kun. A. Svarinską ir kun. S. 
Tamkevičių.

__ Solistės Audronės Simonai- 
tytės-Gaižiūnienės koncertas 
Gbicagos Jaunimo Centre įvyks 
gegužės 11 Rengia Gbicagos 
skautininku} drangos ė.

— Vilko tarybos posėdyje, 
įvykusiame balandžio 20 Chica- 
goje, patvirtinta nauja Vliko 
valdyba trejų metų kadencijai: 
pirmininkas dr. K. Bobelis, pir
mininko pavaduotojas dr. D. 
Krivickas, valdybos nariai dr. E. 
Armanienė, O. Baršketytė, inž. L. 
Grinius, V. Jokūbaitis, dr. K. 
Jurgėla, dr. J. Stiklorius, dr. J. 
Stukas, J. Vitėnas. Valdyba pa
reigomis pasiskirstys artimiau
siame posėdyje. Vliko-Eltos į- 
staigos vedėja ir toliau pasilie
ka Margarita Samatienė. (E)

— Premijuotas Julijos Švabai- 
tės romanas “Stikliniai ramen
tai” jau atspausdintas ir bai
giamas paruošti platinimui. 
Premijos įteikimo iškilmės bus 
New Britain, Conn., Šv. Andrie
jaus parapijos salėje gegužės 4. 
Meninę programą atliks sol. L. 
Marcinkutė iš Toronto. Premijos 
įteikimo iškilmes rengia Hart
forde sudarytas komitetas, pir
mininkaujamas Igno Budrio.

— Mergaičių “Pavasario” cho
ras, vadovaujamas muz. M. 
Rocb, veiklos penkmetį paminės 
gegužės 4 koncertu Aušros Var
tų parapijos salėje, Montrealy- 
je. Programoje taip pat dalyvaus 
sol. Gina Capkauskienė, Hamil
tono “Aidas” ir Ottavvos “Ramu
nėlės”.

— Clevelando ateitininkų me
tinė šeimos šventė įvyks gegu
žės 4 - 5.

— JAV LB Kultūros Tarybos 
premijų šventė, šiemet jau penk
toji, įvyks gegužės 11, šeštadie
nį, 7 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos salėje, Clevelande. 
Meninę programą atliks sol. Ani- 
ta Pakalniškytė.

— JAV senato daugumos va
das R. Dole paskelbė, kad nauju 
Europos.Saugumo ir Bendradar
biavimo komisijos (kitaip dar 
vadinamos Helsinkio komisijos) 
VVashingtone pirmininku išrink
tas senatorius Alpbonse M. D’ 
Amato (resp. N.Y.). Pirmininka
vimą jis perima iš kongresma- 
no Dante Fascell. Ši komisija 
savo leidiniuose kitomis progo
mis nuoširdžiai kelia Lietuvos 
ir persekiojamų lietuvių reika
lus.

— “Laiškai Lietuviams” žur
nalo metinė vakarienė Cbicagos 
Jaunimo Centre įvyks gegužės 5.

— Solistės Praurimės Ragie- 
nės ir pianisto Manigirdo Mo- 
tiekaičio koncertas įvyks gegu
žės 4 Dievo Motinos parapijos 
salėje, Clevelande. Rengia Cle
velando ateitininkai.

— Stasiui Vancevičiui, pasi
žymėjusiam Sao Paulo žurna
listui, sausio 1 suėjo 75-ri metai 
amžiaus. Jį sveikino ne tik 
lietuviai, bet ir brazilų žurna
listų sąjungos pirmininkas Pau
lo Zingg.

— New Britain, Conn., Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimas vyko vasario 24. 
Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioj ta intencija mišias aukojo 
ir patriotinį pamokslą pasakė 
kun. J. Rikteraitis. 2 vai. popiet 
parapijos salėj įvykusiame minė

jime pagrindinę paskaitą skaitė 
prof. dr. Česlovas Masaitis.

— Vokietijos LB krašto valdy
ba pagrindinį Vasario 16-osios 
minėjimą surengė vasario 23 
Hiutenfelde. Susirinko apie 
700 dalyvių. Pagrindinis kal
bėtojas buvo Europos parlamen
to nary s ir Sujungtos Europos 
pirm. dr. Otto von Habsburg. 
Meninę programą atliko Vasario 
16 gimnazijos moksleiviai: 2i\i- 
lės Grodbergienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė, choras ir 
orkestras su savo vadovu Arvy
du Kiltimi. Prieš minėjimą mi
šias katalikam aukojo vysk. A 
Deksnys. pamaldas evangelikam 
laike'1 kun. Fr. Skėrys.
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LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS 
KANDIDATAI Į JAV LB XI TARYBĄ

Skaičiai ir svoris
Vienas žvejys vilko mažne 

už save didesnę žuvį ir susiti
ko kitą žvejį su pustuziniu žu
velių ant virvelės.

— Sveikas gyvas* — tarė pir
masis, nublokšdamas didžiulę 
žuvį ir laukdamas įvertinimo.

O draugas kiek laiko nuste
bęs žiūrėjo, žiūrėjo... paskui ra
miai tarė:

— Tiktai vieną pagavai, ė.

Nepatikima teorija
— Saky k, daktare, nieko ne

slėpdamas. ar aš pasveiksiu?
— klausė sunkiai sergąs ligonis.

— Aš esu tikras, kad pasveiksi. 
Pagal mediciniškus šaltinius, ta 
liga sergą ligoniai miršta 9 iš 
dešimties. Mano devyni ligoniai, 
sirgę ta liga, jau mirė. Tu esi 
dešimtas. Taigi tu pasveiksi . . .

Nėra ko čia rūpintis
Antra valandą ryto apysakos 

rašytojas sėdi prie rašomojo sta
lo piktas ir nuvargęs. Rašymas 
jam nesiseka.

— Mielasis, — atsiliepia žmo
na iŠ miegamojo, — gal jau ei
tum gulti?

— Negaliu. — jis sumurma.
— Įleidau kaimietę merginą Į 
vieno pikto vyro butą, ir nebe
žinau. kaip ją iš ten išvesti.

— O kiek turi metu toji mer
gina?

— Dvidešimt dvejus.
— Jei taip, tai užgesink 

šviesą ir eik miegoti. Ji jau yra 
užtektinai suaugusi ir pati suras 
išeitį. . . _ i

Daug kas pasikeitė
— Prieš tai sakydavai, jog 

aš esu tau visas pasaulis. — pri
kaišioja žmona savo vyrui.

— Bet nuo to laiko aš pramo
kau daugiau geografijos. — at
sako tas.

Kam tai naudinga
Teisėjas jaunam nusikaltėliui:
— Tikėk manim, piktadary bė 

niekad neapsimoka.
— Iš tikro? O iš ko gi tams

ta gyveni?

Rimta priežastis
— Kaip tau ne gėda! Dar tik

10 valanda ryto, o tu jau esi 
girtas girtutėlis!

— Tu man. brolau, turi at
leisti . . . Aš neturiu laikrodžio.

Užuojauta
Naktį grįžtantį pilietį sustab

dė įtartinos išvaizdos tipas ir, 
grasindamas ginklu, griežtai pa
reikalavo:

— Duok čia pinigus! Ir bekal
bu. arba ... '

Užpultasis išsigando:
— Pasigailėkit, gerasis žmo

gau. Jei grįšiu namo be* cento 
kišenėj, žmona man to niekada 
neatleis.

— Aš visai užjaučiu tave ir rei
kalą suprantu. — atsakė tipas, 
— bet ir mano žmonos lygiai 
toks pat charakteris . . .

Skuba
Skotas, dažydamas namus, 

labai skuba. Priėjęs jo draugas 
klausia:

— Kodėl taip skubi? Juk joks 
kitas darbas tavęs nelaukia.

— Noriu baigti, kol dar neiš
baigiau dažų, — atsako skutas.

Pažįstami
Vienas žmogus viešbučio ves

tibiuly sutiko kitą. Jam pasiro
dė, kad sutiktasis yra iš kažkur 
pažįstamas. Tai jis pasisveikino 
ir tarė:

— Esu tikras, kati jus buvau 
kažkur sutikęs.

— Be abejonės, — atsiliepė 
sutiktasis. — Aš ten labai daž
nai Imdavau.

Adickas, Kazys — 59 m. Ūki
ninkas, LB narys.

Bagdonas, Apolinaras — 69 m. 
Rašytojas, LB apyl. vald. narys.

Baužys, Juozas — 64 m. Są
skaityba, LB narys.

Borevičius, Jonas — 75 m. Ku
nigas, LB tary bos narys.

Daulienė, Salomėja — 58 m. 
Mokytoja, LB apyl. vald. pirm.

Dirvenis Rimantas — 55 m. 
Inžinierius, PLB vald. vicepirm.

Drunga, Mykolas — 36 m. 
Redaktorius, PLB vald. vice- 
pinn.

Jasaitienė, Birutė — 54 m. 
Med. technologė, PLB vald. vice
pirm.

Juodelis, Bronius — 59 m. 
Mokytojas, buv. Švietimo tary
bos pirm.

Katiliškytė-Counsell, Agnė — 
29 m. Prekybos atstovė. LB Vid. 
Vak. apyg. sekr.

Kemežaitė, Ramutė — 26 m. 
Gailestingoji sesuo, PLJS vald. 
narė.

Kisielius, Petras — 67 m. Gy
dytojas, LB tarybos narys,

Kleiza, Vaclovas — 52 m. Ad
ministratorius, buv. PLB vice
pirm.

Kojelytė, Daina — 32 m. Stu
dentė, buv. LB tarybos narė.

Korzonienė, Danutė — 50 m. 
Raštinės tarnautoja, PLB reikalų 
vedėja

Laukaitis, Kazys — 59 m. 
Prekybininkas, LB Vid. Vak. 
apyg. pirm.

Likanderienė, Aleksandra — 
53 m. Sekretorė, LB apyl. vald. 
sekretorė.

Nainys, Bronius — 64 m. In
žinierius, Pasaulio Lietuvio re
daktorius.

Polikaitis, Juozas — 49 m. 
Inžinierius, LB nary s.

BALTK 
TOURS

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Račkauskas, Jonas A. — 43 m. 
Profesorius, LB Švietimo tarybos 
narys.

Razma, Antanas — 62 m. Gy
dytojas, LB tarybos narys.

Reineikis, Tomas — 50 m. 
Profesorius, PLB vicepirm.

Remienė, Marija — 54 m. 
tarnautoja, LB Krašto kontrolės 
kom. pirm.’

Rudaitienė, Ritonė — Biologė, 
LB narė.
Soliūnaitė - Poskočimienė, Ra
sa — 29 m. Mokytoja, LB tary
bos narė.

Šoliūnas, Vytautas — 58 m. 
Prekybininkas, buv. LB tarybos 
narys.

ValenĮinaitė, Danguolė — 48 
m. Buhalterė, LB Soc. reikalų 
tarybos pirm.

Vaznelis, Jonas — 59 m. Pre
kybininkas, buv. LB tarybos 
narys.

Vindašienė, Birutė A. — 53 m. 
Mokytoja, LB apyl. vald. pirm.

Vitas, Robertas — 22 m. Stu
dentas, LB narys.

Antrasis rajonas
Ambrozaitis, Kazys — 67 m. 

Gydytojas, JAV LB tarybos pre
zidiumo pirm.

Grybinas, Zigmas — 61 m. mo
kytojas, buv. LB apyl. vald. 
pirm.

Kavaliūnas, Jonas — 71 m. 
Mokytojas, JAV7 LB Švietimo ta
rybos pirm.

Pliūra, Ramutis — 27 m. Bu
halteris, LB tarybos narys.

Trečiasis rajonas 
Reškevičius, Albinas V. — 53

m. Tarnautojas, LB tarybos 
narys

LB Vid. Vakarų apygarda su
sideda iš trijų rajonų. Rinkimi
nių komisijų pirmininkai:

Bronius Gelažius (pirmojo ra
jono), 6412 S. Albany Avė. Chi- 
eago, III. 60629

Juozas Gramas (antrojo rajo
no), 9415 So. Kenton Avė.. Oak 
Lawn, 111. 60453.

Juozas Plačas (trečiojo rajo
no), 3206 \V. 65 PI. Chicago, 
III. 60629

Pirmas rajonas apima Auro
ros, Bridgeporto, Brighton Par
ko, Cicero, Gage Parko, Lemen
to, Marųuette Parko ir Melrose 
Parko apylinkes.

Antras rajonas apima East 
Chicago, East St. Louis, Kenos- 
hos Racine Milvvaukee, VVauke- 
gan ir Beverly Shores apylin
kes.

Trečias rajonas apima Hot 
Springs, Denver, Omaha ir visus 
lietuvius, gyvenančius minėtose 
valstijose.

Paštu balsuojant reikia turė
ti balsavimo lapelius (blankus), 
kuriuos reikia gauti iš savo ąpy- 
linkių. Plačiau išsimėčiusiems 
apylinkės turėtų išsiuntinėti. V. 
Vakarų apyg. balsuojama už 19 
kandidatų (ne daugiau!). Užpil
džius balsavimo lapelius juos 
reikia įdėti į vokelą ir užlipin
ti ant to vokelio nieko nerašo
ma. Užklijuotas vokelis įdeda
mas į didesnį voką ir siun
čiamas rajono pirm., pagal virš 
nurodytus adresus — arba savo 
apylinkės pirmininkams. Vokai 
turi būti pašte antspauduoti ne 
vėliau 1985.V.18 d.

J. Žygas
Apyg. rinkimų inform.

PLOKŠTELIŲ 

IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione“ (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ta
kučio “Yakutis“ (14 dainų ir ari
jų rinkinys), Nevv Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Spauda 
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Parem k ją savo au ka!

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, jvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

Numeris, gatvė_________ ____________ ____ _____ —...........

Miestas, valstija, Zip.—........................................... .*.____________

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
11 DIENU VILNIUJE. 3 VARŠUVOJE, 1 MAINZE 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA
No. 805: rugpjūčio 5-18 — $1,829
5 dienos Vilniuje. 2 Talline laivu. 2 Leningrade. 3 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.

14. DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

No. 609: birželio 9 - 22 — $2.089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1.869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje. 2 Maskvoje. 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA

No. 702: liepos 2 -14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13-25 — $1.729
No. 903: rugsėjo 3 - 15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje. 2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Helsinky.
FINNAIR iŠ JFK
13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje. 2 Maskvoje. 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA. VOKIETIJA

No. 618B: birželio 18-29 — $1,669
No. 702C: liepos 2 - 13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6 -17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje. 3 Varšuvoje, I Mainze, LUFTHANSA
iš JFK ir Bostono
10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16-25 — $1,339
6 dienos Vilniuje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kita*
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo

Šių metų šachmatų pirmeny
bės buvo Detroite. Dr. Nasvy- 
čio prisiminimui laimėtojui bu
vo paskirta pereinamoji taurė.

Dalyvavo tik trys žaidėjai: 
Staknys ir Simonaitis iš New 
Yorko ir Ted Bullockus iš Cali- 
fomijos. Netikėtai visi try s pasi- 
dal ino pirma vieta su pora 
taškų.

Bullockus stipriai lošė ir 
spaudė Simonaitį baigti lygiom. 
Pirmam žaidime Staknys laimė
jo prieš Simonaitį, antram žai
dime laimėjo Simonaitis.

V isi gavo po du taškus. Vi
sų trijų pavardės bus įrašytos 
į taurę, kurią iki kitų varžybų 
Hamiltone palaikys Staknys.

Turnyras per Velykas
Per Velykas Nevv Yorke buvo 

didžiulis turnyras, vadinamas 
Nevv York Open. Turnyre buvo 
laimiamos ir piniginės premijos.

Dalyvavo ir keli lietuviai. Ed
vardas Staknys iš Jamaieos su
žaidė 6 1/2 - I 1/2 ir gavo 670 
dol. čekį. Jis stipriai pasirodė 
C sesijoje; pralošė vieną partiją 
laimėjo 6 iš 7 partijų, vieną 
baigė lygiom.

B sekcijoje lošė Arūnas Simo
naitis. Jam irgi pasisekė. De
damas prieš ekspertus, jis surin
ko 5 taškus iš galimų 8 taškų 
ir kvalifikavusi konsolacijos 
premijai. Tokią pat premiją 
gavo ir Ted Bullockus iš (\ili- 
fomijos. Jis |.»šė A klasėje C se- 
sijoje. Ir jis surinko 5 - 3 taš
kų.

Zigmas Bliznikas iš Union. N 
J., lošė gerai, lx-t jam nepasi
sekė laimėti pinigų. la»šėC sesi
joje. Jo rezultatas buvo 4 - 4.

BD6XTER PARK 
PHARMACY

77-91 JAMAICA AVENUC 
<cer. m* BteMt)

N.V. 114*1 
WK DBUVKR

296-4130

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 1 dol.

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

Numeris, gatve ......................................................................................

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

K ®
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION \ 

86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CSERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS KURSAS
PRIEAUGLIS

3-6 mėn. 9.095% 8.8%
12 mėn. 9.576% 9.25%'

$500 24 men. 10.38% 10%
- 20,000

36 men. 10.54% 10.15%

3 - 6 men. 9.308% 9%
12 mėn.

$20.000 9.683% 9.35%
24 mėn. 

$50.000 10.49% 10.10%
36 mėn. 10.65% 10.25%

«— $50.000 IR DAUGIAU

IRA CEF

— PAGAL SUSITARIMĄ ---------

ITIFIKATAI:

$2.000-4,000 Nuo 1 10.38%
per metu* iki 6 metų

10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

J METINIS PRIEAUGLIS 7.25% APSKAIČIAVIMAS
Į DABARTINIS KURSAS 7.00% KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $188»88A



1985 gegužės 3, Nr. 18 • DARBININKAS • 71915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985

Brocktono Martyno Jankaus šaulių visuotinio susirinkimo dalyviai. Sėdi iš k. su tautiniais 
drabužiais: M. Jurkštienė, E. Ribokienė, pirm. J. Stašaitis, O. Eikinienė, uniform. 
St. Gofensienė, Br. Martišienė ir S. Stašaitienė. Nuotr. J Rentelio

Gražus Laisvės Varpo koncertas
Kiekvienas kultūrinis rengi

nys, o ypač atliekant programą 
jaunajai kartai, visada sukelia 
džiaugsmą ir pasididžiavimą. 
Lietuvių radijo valandos 
“Laisvės Varpas” vedėjas Petras 
Viščinis jau yra surengęs 51 
puikų renginį, dažniausiai 
kviesdamas mūsų jaunesnius ta
lentus, bet nepamiršdamas ir 
veteranų menininkų.

Balandžio 21 renginyje pro
gramą atliko svečiai iš Kanados 
— solistė Anita Pakalniškytė ir 
pianistas Jonas Govėdas. Anitą 
Pakalniškytę girdėjome toje 
pačioje salėje prieš 10 metų. 
Tada ji dar buvo jauna mer
gaitė. Qi šį kartą ji pasirodė 
kaip subrendusi ir išsilavinusi 
solistė. Programoje ji atliko: 
George Friderick Handel, Stasio 
Šimkaus, Onos Metrikienės, Vik
toro Kuprevičiaus, Broniaus 
Budriūno, Giedros Gudauskie
nės, Vlado Jakubėno, Stasio Gai- 
levičiaus, Juozo Gruodžio, 
Gabriel Urbain Faure, M. Head,

Viščinio pasikalbėjimą su stud. 
Ramoną Steponavičiūtę iš Chi- 
cagos, kuriai pernai Lietuvių 
Fondas iš Petro Viščinio stipen
dijų fondo paskyrė kuklią $500 
stipendiją. Studentės Ramonos 
Steponavičiūtės graži, taisyklin
ga lietuvių kalba, gilios ir taik
lios mintys, o taip pat dėsty
mo būdas aiškiai įrodė, kad ga
lime išauginti sąmoningą, veik
lų ir ištikimą lietuvių tautai jau
nimą, jei tik negailime reikalin
gų pastangų šeimoje, organiza
cijose, bažnyčiose, spaudoje, ra
dijo programose ir t.t.

Kaip teisingai stud. Ramona 
Steponavičiūtė nurodė, jai lie
tuvybės pagrindą sudarė tėvai 
šeimoje, kurioje kalbama tik lie
tuviškai, kuri duoda gražų pa
vyzdį, kaip galima ir reikia at
sidėti lietuviškiem reikalam. Jos 
tvirtinimu dalyvavimas lietuviš
koje veikloje ne tik nekenkia 
mokslui, bet dargi jam padeda.

Ji dalyvauja daugelyje lietu
viškų organizacijų, atostogų 
metu dirba, kad galėtų padeng-

gražų lietuviško jaunimo pa
vyzdį paryškindamas, kokiam 
jaunimui Lietuvių Fondas duoda 
stipendijas. Botų labai miela, 
kad dažnai galėtume išgirsti 
gražią lietuvių kalbą gražiai ta
riamą jaunimo lūpomis, kas pa
rodytų, kad turime atžalą, kuri 
dirbs ir vyresniesiem išėjus.

Stasys Liepas apie moteris
Teisininkas ir solistas Stasys 

Liepas kovo 9 LMF Bostono 
skyriaus susirinkime skaitė pa
skaitą tema: “Keletas būdinges
nių bruožų moters psichologi
niame portrete”. Paskaita buvo 
labai kruopščiai paruošta, paci
tuojant įvairių garsių rašytojų, 
dvasiškių, net Evangelijos 
žodžius.

Vienišo žmogaus gyvenimas
Balandžio 20 LMF Bostono 

klubo susirinkime aktorė Alek
sandra Gustaitienė įdomiai pa
skaitė Adolfo Merkelio rašinį 
apie “Vieno žmogaus gyveni
mą”.

BROCKTON, MASS
Visuotinis susirinkimas

Sandaros salėj, Brocktone, ko
vo 30 įvyko visuotinis Martyno 
Jankaus šaulių kuopos narių ir 
šauliškai veiklai prijaučiančių 
svečių susirinkimas.

Kuopos pirmininkui inž. Juo
zui Stašaičiui pasveikinus susi
rinkusius ir įnešus kuopos vė
liavą jos globėjui Jonui Frei- 
manui, malda ir tylos minute 
buvo prisiminti mirusieji.

Susirinkimui pirmininkauti 
pakviestas LB Brocktono apy
linkės pirm. Povilas Jančauskas, 
o sekretoriauti — Stasė Gofen
sienė. Garbės prezidiumą su
darė J. Freimanas, O. Eikinie
nė, E. Ribokienė’ ir R. Bielke- 
vičienė.

Priėmus dienotvarkę ir per
skaičius pereito susirinkimo 
protokolą į mandatų komisiją 
buvo išrinkti Edvardas Martišius 
ir Valteris Rupšys.
i Kuopos valdybos pirmininkas 
j. Stašaitis padarė platų darbo 
ir veiklos pranešimą paminėda
mas, kad prie kuopos priklauso 
38 nariai, valdyba sutartinai 
veikė, įvyko 10 posėdžių, daly
vauta bažnytinėse ir tauti
nėse šventėse, prisidėta prie ki
tų organizacijų veikimo. Iš turi
mų išteklių aukota Lietuvos 
laisvinimui, švietimui, spaudai, 
lietuviškoms radijo “Laisvės 
Varpui” ir 
bandelėms, 
reikalingi 
mai. Buvo
nėjimų, švenčių, pramoginių iš-

vykų į Kennebunkportą, Putna- 
mą, Br. ir Edv. Martišių sodybą.

Kasininkas Antanas Šeduikis 
pranešė apie esamą finansinę 
padėtį.

Susirinkimo pradžioje senajai 
valdybai atsistatydinus reikėjo 
rinkti naują. Susirinkusiems 
vieningai prašant, senoji valdy
ba sutiko palikti dar dviem me
tam.

V. ir S. Minkų va- 
paremta paramos 

įvykiai ar sumany- 
surengta keletas mi-

Dabar Martyno Jankaus šau
lių kuopos valdybą sudaro: Juo
zas Stašaitis — pirmininkas, 
Romualdas Bielkevičius — I 
vicepirmininkas. Jonas Freima
nas — II vicepirmininkas ir vė
liavos globėjas. Stasė Gofensie
nė — sekretorė. Antanas Šedui
kis — iždininkas. Ona Eikinie
nė — parengimų vadovė ir Elž
bieta Ribokienė — spaudos rei
kalams.

Kontrolės komisija: Jonas Gin
čys, Vincas Grybauskas ir tre
čias narys bus pakviestas iš kuo
pos.

Pranešta einamieji reikalai. Į 
LŠST suvažiavimą šią vasarą 
Chicagon vyks pirm. J. Stašaitis. 
S. Gofensienė, Br. Martišienė ir 
A. Baškauskienė.

Paminklo žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės statyba prie Šv. 
Kazimiero bažnyčios Brocktone 
palikta galutinam 
su klebonu kun. P. 
ris negalėjo šiame 
dalyvauti.

Pramoginė, per
vykstanti šventė “Joninės” Br. ir 
Edv. Martišių sodyboje ir jų

LB tarybos rinkimai
Lietuviųų Bendruomenės XI 

tary bos rinkimų Bostono apy
linkėje balsavimai vyks taip: 
gegužės 18, šeštadienį, nuo 11 
vai. iki 2 vai. “Taupos” patal
pose 368 \V. Broadsvay So. Bos
tone; gegužės 19, sekmadienį, 
nuo 11 iki 12 vai. po pamaldų 
Šv. Petro lietuvių parapijos sa
lėje. o nuo 2 vai. iki 6 vai. p.p. 
“Taupos” patalpose, 368 XV. 
Broadvvay. Lietuvių Piliečių D- 
jos 'Salėje.

Visi lietuviai, sulaukę 18 metų 
amžiaus, kurie jaučiasi esą lietu
viais, priklausą Lietuvių B-nei 
ir nori pagyvinti Bendruome
nės veiklą, kviečiami dalyvauti 
balsavimuose ir tokiu būdu at
likti bent minimalinę moralinę 
bendruomeninę pareigą.

Kas negali asmeniškai atvykti 
į rinkiminę būstinę, gali savo 
balsą pasiųsti paštu. Rinkiminę 

■ komisiją sudaro: Danielius Aver- 
ka, Bronius Paliulis ir Romas 
Veitas.

George Bizet, Cilea, Charles 
Gounod kūrinius ir liaudies dai
nas bei operų arijas. Tikrai bu
vo miela klausytis švelnaus bal
so ir grožėtis žydinčia jaunyste. 
Jos palydovas pianistas Jonas 
Govėdas irgi buvo puikus. Jie 
taip gerai susirepetavę, kad dai
nos melodijos ir piano garsai la
bai darniai skambėjo.

Tad už tokį gražų renginį 
esame dėkingi Petrui Viščiniui, 
kad jis vis ieško ir atranda 
naujus žiedus mum pradžiu
ginti. Taip pat padėka abiem 
menininkam, kurie savo daina 
ir muzika mus nukelia į gražes
nį gyvenimą nors porai valandų.

Šviesus jaunimo pavyzdys
Lietuvių jaunimui vis labiau 

tolstant nuo lietuviškų reikalų, 
kartais krentame į neviltį, aiš
kindami, kad esame atsidūrę 
padėtyje, kurioje nedaug ką ga
lime padary ti. Bet yra ir gražių 
pavyzdžių, griaunančių šią 
klaidingą nuomonę.
. , Štai balandžio 21 Laisvės 
Varpas perdavė jo vedėjo Petro

susitarimui 
Šakaliu, ku- 
susirinkime

eilę metu

A.A. 
NATALIJAI JUŠKIENEI,

mano krikšto motinai, mirus, gilią užuojautą reiš
kiame dukroms Vitalijai Sakalauskienei ir Lillian Gailis 
bei jų šeimoms.

Frances ir Anthony Migliore su šeima

globojama. Trakų rinktinės šau
liams ir jų svečiams bus birže
lio 9 dieną.

Perskaitytas garbės šaulio dr. 
Vaidevučio Mantauto padėkos 
laiškas kuopo šauliams, suren
gusiems jo tėvo Aleksandro 
Mantauto. 90 metų sulaukusio, 
gražų pagerbimą ir apdovano
jimą ir motinos Sofijos Man- 
tautienės kapo aplankymą kovo 
17 Putnam, Conn,

Padarius susirinkusiųjų nuo
traukas. susirinkimas buvo 
baigtas vaišėmis, kurias paren
gė kuopos narės, už ką dalyviai 
liko dėkingi.

Šaulių S-ga išeivijos gyveni
me atlieka gražų tautinį ir kul
tūrinį darbą, tęsdama nepriklau
somos Lietuvos tradicijas.

E. Ribokienė

KAZIMIERUI RAIŠIUI
Lietuvoje mirus, seseriai Bronei Ir jos vyrui Broniui 
Onlūnams reiškiame nuoširdžią užuojautą Ir linkime 
ištvermės pergyventi taip jiem skaudų, jau antrą šiais 
metais, smūgį. Tebūnie velioniui Kazimierui lengva Lie
tuvos žemė.

Rūta ir Mečys JauniSkiai 
Elena ir Henrikas Andruškos

KAZIMIERUI RAIŠIUI

mlrus Lietuvoje, jo seserį Bronę Oniūnleng Ir šeimą 
giliai užjaučiame.

Marija ir Aleksandras Žemaičiai

ti mokslo išlaidas, nori penke- 
rių metų mokslą baigti per ket
verius metus. Ji rašo lietuvių 
spaudoje, dekano sąrašuose at
žymima, kaip viena geriausių 
studenčių, gauna universiteto 
stipendiją . . . Visa tai neatsieina 
lengvai, bet ji įstengia įveikti 
visus sunkumus, išlikdama išti
kima lietuvių išeivių misijai. Tai 
gražus pavyzdys visam mūsų 
jaunimui.

Laisvės Varpas atliko reikš
mingą uždavinį, parodydamas

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

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

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

BOSTONO RENGINIAI

Bostono

Vasyliū- 
atidary-

Gegužės 5 Motinos dienos mi
nėjimas. Rengia LMF 
klubas.

Gegužės 13 Elenos 
nienės darbų parodos
mas 5-7 vai. vak. Cambridge 
Public Library.

Spalio 4-5 Lietuvių Piliečių 
D-jos II-ame aukšte dail. P. La
pės paroda. Rengia Liet. Tauto
dailės Institutas.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halioran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

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

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidykla. Jos autorius — kun. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga su
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių, anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Šv. Raštą. 
Ši knyga — tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jj 
dažniau skaityti. Kaina 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunama leidykloje, pas knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje.

Mielai

GENOVAITEI VOLODKEVIČIENEI
mirus, jos vyrui Alfonsui, sūnui Ranoldui su šeima 
gilią užuojautą reiškia

Felicija ir Bernardas Bedikai

GENOVAITEI VOLOTKEVIČIENEI

minis, jo* vyrą Alfonsą VolotkevJčių, sūnų, anūkus ir kitus 
gimines užjaučia

Jonas P. Lenktaitis 
ir buvusieji Ekonominės Karių 
Bendrovės bendradarbiai

Fost, uinvBnicflt.priuotB, sofe,JrBe! 
That*5 ušnt BRRKinGBV-niRRKjgr*' / 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-•
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 1 <_ Vrel 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- ’’ x 
vįC/?' M ar Juoa atsiimti, tai galite attikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų skintų gavęs, bankas tuoj į- 
tr*ukla aumę J suskaitę. Prisideda Ir užtikrini* 

mas, kad Jūsų pinigai ^>poino aukščiausi

Y 7 procentus, ^7^' ~~~ —
' EsHr leidžiamus (statymų. \ 

p^"()ėi lengvo taupymo bū-.

do per paštą skambinkit Mr.
Donshue 288-2500 JF

arba rašykit paduotais adresais. ■

B'< t

South BostonTį 
Savings Bankv

UViYS TH£ LUDtS _

MEMBCP

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

RUGPJŪČIO 21 — 10 DIENŲ Lietuvoje — 1,675 dol.

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26

Kelionių Hgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairu* maršrutai.

— $1706.00
— 1465.00
— 1698.00
— 1879.00
— 1212.00
— 1173.00
— 1279.00
— 1309.00

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

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8784

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlce* are based on doubie occupancy and aro subjoct to 
changes.
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YORKE
Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

gegužės 4, šeštadienį, 7 vai. 
vak. Lietuvių Atletų Klubo bin- 
go sekcijos metinis pranešimas, 
žaidimai ir vaišės.

Motinos diena lietuvišku pa
pročiu švenčiama gegužės 5, 
sekmadienį, Apreiškimo parapi
joje. Mišios bus 11 vai. bažny
čioje, po mišių mokyklos salė
je minėjimo programa ir vaišės. 
Kviečiami visi kuo gausiau da
lyvauti minėjime.
Tautos Fondo metinis suva

žiavimas bus gegužės 4, šešta
dienį, Kultūros Židinyje. 8:30 
v.r. vienuolyno koplyčioje auko
jamos mišios už Tautos Fondo 
gyvus ir mirusius geradarius. 
Registracija — 9 v.r., posėdžiai 
prasidės 10 vai.

Tradicinė Pavasario Šventė 
įvyks gegužės 12, sekmadienį. 
Kultūros Židinyje. Bus iškilmin
gos pamaldos. Motinos Dienos 
paminėjimas ir vainiko padėji
mas prie paminklinio kryžiaus. 
Po iškilmių Židinio patalpose 
įvyks pavasariška gegužinė. Kie
me bus kepsnių ir alaus užei
ga, o viduje veiks baras ir val
gykla. Gegužinės programą pra
ves New Yorko skautės ir skau
tai su visų svečių pagalba. Įėji
mas visiem nemokamas, o jeigu 
iš vaišių liks kiek pelno — vis
kas bus paskirta Židinio išlaiky
mui. Visus nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti tėvai pranciškonai ir 
Kultūros Židinio valdyba.

M. K. Čiurlionio paveikslų 
skaidrės bus rodomos amerikie
čių dailininkų grupei Manhat- 
tane, N .Y. gegužės 3, penktadie
nį, 9 v.v. 197 East Broadvvay 
Educational Alliance pastate 
(tel. 475 - 6200'. Ši dailininkų 
grupė jau 15 metų penktadienio 
vakarais diskutuoja įvairias ta
pybos temas. Kas mėgsta Čiur
lionio kūrybą ir kas daug žino 
apie jį, mielai prašomas atsilan
kyti ir dalyvauti diskusijose. 
Vakaro temą pasiūlė dail. Vi
da Krištolaitytė, tos grupės narė.

Ateitininkų šventė bus gegužės
19, sekmadienį. Apreiškimo pa
rapijoje. Prasidės pamaldomis 
11 vai. bažnyčioje, paskui para
pijos salėje akademinė dalis. 
Rengia moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai ateitininkai. Įžodį 
duos 5 studentai ir 3 mokslei
viai. Visuomenė kviečiama daly
vauti.

Kas nori už namų prižiūrėji
mą liepos ir rugpjūčio mėne
sius praleisti gražioje Floridoje? 
Vietovė — Orlando, netoli Walt 
Disney centro. Skambinti 305 
876-4557.

(718) 827-1352
(718) 827-1351
(718) 827-1350
(718) 235-5962
.(718) 827-7932

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Aktorė Rasa Lišauskaitė - Al- 
len vaidina pantomimos teatre 
su kitais dviem draugais. Vaidi
nimas pavadintas Citicope. 
Spektakliai bus šia tvarka: 
penktadienį gegužės 3 ir 10 - 
8 v.v., šeštadienį, gegužės 4 ir 
11 — 8 v.v., sekmadienį, gegu
žės 5 ir 12 - 3 vai. popiet. 
Spektakliai bus Actors Move- 
ment Studijo, 6 West 31 
Street, Manhattane. Rezervaci
jos reikalu skambinti 212 222- 
5656.

Madų paroda, rengta Balfo 
100-ojo skyriaus, buvo balan
džio 28 Kultūros Židinio didžio-
joje salėje. Ypač gražiai buvo 
papuošta scena, takas, kuriuo 
ėjo modeliai. Parodyta įvairių 
drabužių. Gaila, kad publikos 
buvo mažokai. Apie parodą bus 
parašyta vėliau.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
gegužės 4, šį šeštadienį, vyks
ta į Baltimorę ir ten koncertuo
ja Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlės koncerte. Gegužės 
11 vyksta į Yonkers ir daly
vauja Glea Club vyrų choro 
69 metiniame koncerte. Ten Per
kūnas dainuos lietuviškai ir ang
liškai.

Darbo sesijos OSI klausimu 
įvyks gegužės 11 Chicagoj.-Bus 
svarstomos tokios temos: teisinis 
bylų pagrindas, kontaktas su 
spauda, etninių grupių solidaru
mas ir pan. Prelegentai: adv. 
Nixon, adv. T. Kuhns, adv. M. 
Kelly, adv. Laima Nainytė, prof. 
Romas Vaštokas, Antanas Ma
žeika, Mykolas Drunga, dr. My- 
ron Kuropas, Rasa Razgaitienė 
ir kiti. Bus dalinama informaci
nė medžiaga. Dalyvių skaičius 
ribotas. Sesijas ruošia Ameri- 
cans for Due Process kartu su 
Chicagoj veikiančia Ethnic 
Community Services įstaiga. 
Registracijos reikalu kreiptis: 
Americans for Due Process, P.O. 
Box 85, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Tel. 516 671 - 7975. Organiza
cijų atstovai ir interesuoti in
dividai kviečiami dalyvauti.

PAPILDYMAS
Darbininko 19 nr., psl. 6-7 

buvo išspausdinta koresponden
cija apie Patersono lietuvius. 
Prieš pat galą rašoma, kad 
sudarytas komitetas parapijos 
pastatų priežiūrai. Ten rašoma, 
kad penktasis šio komiteto narys 
yra neseniai miręs. Korespon
dencijoje praleita to komiteto 
nario pavardė. Jis buvo Motiejus 
Balčietis, kuris labai rūpestingai 
prižiūrėjo bažnyčios ir kleboni
jos aplinka-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyriaus metinis susi
rinkimas — posėdis šaukiamas 
gegužės 17, antradienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje. Bus padary
ti apyskaitiniai pranešimai iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimo New Yorke. 
Posėdyje dalyvauti kviečiamos 
visos New Yorko organizacijos, 
kurios nori prisidėti prie Alto 
veiklos New Yorke. Jau Alte 
esančios grupės prašomos at
siųsti kuo daugiau savo atsto
vų. Posėdyje bus svarstoma fi
nansų skirstymas ir bus renka
ma nauja valdyba. Posėdį kviečia 
dabartinė Alto valdyba.

New Yorko latvių choras ren
gia kompozitoriaus Bruno Skul- 
te kūrinių koncertą gegužės 19, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Leh
man College salėje, Bronx, N.Y. 
Programą atliks latvių mišrus 
choras, orkestras ir solistai. Bi
lietų kainos 16, 14 ir 12 dol. 
Informacijos reikalais skam
binti: 718 461 - 0368 arba 212 
549 - 1899.

Lietuvių Diena — geguži-

Kun. Domininkas Pocius, Keamy, NJ., lietuvių parapijos 
klebonas švenčia savo kunigystės 40 metų sukaktį.

KUN. D. POCIUS 
SUKAKTUVININKAS

nė, piknikas — rengiama Ap
reiškimo parapijos, šiais metais 
įvyks rugpjūčio 4, sekmadienį, 
gražiame Plattdeutsche Parke, 
1132 Hempstead Tumpike, 
Franklin Square, L.I. Parkas bus 
atidarytas 1 vai., vėliavų pakė
limas 2:15 vai. popiet.

Natalija Juškienė, Enfield, 
Conn., ilgametė Darbininko 
skaitytoja, sulaukusi 91 m. am
žiaus, mirė balandžio 22. Palai
dota balandžio 25 iš Šv. Ber
nardo bažnyčios. Nuliūdime liko 
dvi dukros — Vitalija Sakalaus
kienė ir Lillian Gailis su šeimo
mis ir kiti giminės.

Gegužinės pamaldos Apreiški
mo parapijoje Brooklyne vyksta 
kiekvieną sekmadienį 10:45 v 
vai. ryto, t.y. 15 minučių prieš 
lietuvišką sumą. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti ir kartu giedo
ti Marijos litaniją ir giesmę.

J. Lugauskas, VVoodhaven, N. 
Y., Darbininko ilgametis skai
tytojas, per eilę metų prie pre
numeratos mokesčio prideda 
dosnią auką. Atnaujindamas 
prenumeratą šiais metais, at
siuntė 100 dol. spaudai ir pri
dėjo kitą 100 dol. prisiminda
mas pereitą vasarą gaisro pada
rytus nuostolius.

B. ir A. Stankaičiai, Paterson, 
N.J., jau keleri metai kai pre
numeratos atnaujinimo proga 
prideda ir auką. Šiemet gauta 
40 dol. Ačiū labai už dovaną.

A. Rugys, Lantana, Fla., pra
nešdamas adreso pakeitimą, 
pridėjo ir 20 dol. auką laikraš
čio stiprinimui. Ačių už paramą.

J. ir P. Jurkuvėnai, Glendale, 
N.Y., apmokėdami metinę Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
50 dol. Nuoširdus ačiū pastoviem 
rėmėjam.

Šv. Tomo Apaštalo parapija, 
esanti Woodhavene lietuvių ap
gyventame kvartale, šiais metais 
mini 75 metų sukaktį. Para
pijoje dirba ir lietuvis kunigas 
Antanas Masaitis.

Kun. Domininkas Pocius, So
pulingosios Dievo Motinos lie
tuvių parapijos, Keamy, N.J., 
klebonas, gegužės 5 šven
čia kunigystės 40 metų sukaktį.

Kun. D. Pocius iš savo ku
nigiško gyvenimo 40 metų 34 
pašventė šiai parapijai. Nenuo
stabu, kad yra parapiečių labai

MARGUČIAI ATVELYKIO POPIETĖJ
Kultu ros Židinio didžiojoje 

salėje balandžio 14 surengta 
graži Atvelykio popietė. Tai jau 
daugelio metų tradicija, kai Liet. 
Moterų Klubų Federacijos New 
Yorko klubas tokiu laiku suren
gia šaunias vaišes.

Tos popietės pasižymi savo 
valgių stalu, kuris papuošiamas 
pagal Velykų tradicijas. Ant sta
lo eilių eilėm sudedami velyki
niai valgiai, o viduryje tarp 
žalumynų įstatomas ir avinėlis. 
Bent kelios klubo narės su entu
ziazmu vaško technika margina 
Velykų margučius ir nudažo 
įvairiom spalvom. Didelis ir 
platus indas su margučiais tik
rai puošia stalą ir nuteikia šven
tiškai.

Šiemet publikos prisirinko 
daugiau nei tikėtasi. Viso per 
130. Reikėjo net vieną stalą dar 
pastatyti ir užtiesti. Kaip įpras
ta, svečių atvyksta iš Stamfor- 
do, Waterburio ir iš New Yorko 
apylinkės.

Žodis apie poetą Baranauską
Popietę pradėjo klubo pirmi

ninkė Marija Žukauskienė. Kaip 
įprasta, tokiom popietėm suda
roma ir kultūrinė programa.

Šiai popietei buvo pakviestas 
rašytojas Paulius Jurkus. Jis kal
bėjo apie poetą Antaną Bara
nauską jo gimimo 150 metų 
sukakties proga. Palietė jaunys- 

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 

TRYPTINIS
VADOVAUJAMO JADVYGOS MATULAITIENĖS, 

35 METŲ SUKAKTUVINIS

KONCERTAS-BALIUS
įvyksta 1985 m. gegužės 25 d. Kultūros Židinyje 
Pradžia 7 vai. vak. Kokteiliai nuo 6 vai. vak.
PROGRAMOJE?

Tautinių ioklų ir dainų pynė atlieka TRYPTINIS
Tryptinio buvusiųjų žokėjų grupė
Maironio mokyklos tautinių ioklų grupė. Vadovas R. BALSYS
Muzfcos dainos vienetas — HARMONIJA 
šoklų palydos orkestrėlis — koordinatorius V. RALYS

Po programos banketas ir tokiai, grojant AMOUR orkestrui

Startus Ir vietas užsisakyti 
Iki gegužis 17 d. pas:

Ireną Alksnlnieng — 718 886-5695 
Aldoną Marljoileną — 516 883-9350 
Vitą MatusaRlenf — 201 994 ■ 1229 
Gintą Žemaitaitį — 203 847 - 1779

mylimas. Tad ir jo sukakčiai 
stropiai rengiamasi. Iškilmingos 
padėkos mišios bus aukojamos 
gegužės 5, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijos bažnyčioje. Kle
bono garbei banketas vyks 6 
vai. vak. The Imperial Manor, 

Paramų s, N. J.

tę, jo mokslo dienas, jo vysku
pavimą, jo kūrybą ir jo moksli
nius polėkius. Kalbėjo 24 minu
tes.

Apsupa valgių stalą
Prieš vaišes poetinę invokaci- 

ją sukalbėjo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Tada klubo 
pirmininkė pakvietė p. Simutie
nę pradėti va'išes — pirmai eiti 
prie stalo ir pasirinkti valgius.

Tuoj nuo visų stalų pakilo 
svečiai ir didžiulį valgių stalą 
apsupo iš visų pusių. Viskas bu
vo taip sudėta, kad tie patys val
giai kartojosi viename ir kitame 
stalo gale. Ir svečiai ėjo, sukio
josi kur jiem buvo patogiau, pa
sirinko tai, ko kas norėjo. Valgių 
buvo tikrai užtektinai.

Su kava ėjo įvairiausi velyki
niai pyragai, tortai. Ir čia buvo

LMK Federacijos New Yorko klubo narės prie papuošto 
vaišių stalo. Pirmoji iš kairės — klubo pirmininkė dr. 
Marija Žukauskienė

Kviečiame ir laukiame

RENGIMO KOMITETAS

Kun. D. Pocius gimė 1918 va
sario 15 Bayonne, NJ. Ten už
augo ir lankė pradžios mokyklą. 
Baigęs Jersey City aukštesniąją 
mokyklą, lankė Seton Hali uni
versitetą, kur 1941 gavo baka
lauro laipsnį* Baigęs kunigų se
minariją Darlingtone, D. Pocius 
1945 gegužės 5 buvo įšventin
tas kunigu.

Pirmus dvejus kunigystės me
tus buvo vikaru Fort Lee, N.J., 
parapijoj. 1947 biiželio 14 buvo 
paskirtas vikaru į Sopulingosios 
Dievo Motinos parapiją, Har- 
rison, N.J., talkinti klebonui 
kun. L. Voiciekauskui.

Kun. D. Pocius 1952 sudarė 
naujos bažnyčios projektą ir 
statybos komitetą, šios progra
mos rezultatas — dabartinė gra
ži bažnyčia, kurioj meldžiasi 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapiečiai.

Susilpnėjus kun. L. Voicie- 
kausko sveikatai, kun. Pocius 
buvo paskirtas administrato
rium. Tada kun. Pocius pastatė 
šventoriuje gražų lietuvišką kry
žių, nupirko ir atremontavo mo
kyklą, pastatė seselių namus.

1964 kun. Pocius buvo per
keltas į Šv. Onos lietuvių para
piją, Jersey City, o 1968 bir
želio 29 paskirtas Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos klebo
nu, kur ir dabar sėkmingai 
darbuojasi.

Sukaktuvininkui linkime kuo- 
geriausios sėkmės ateities pla
nuose!

didis pasirinkimas. Kas mėgsta 
šios rūšies gardumynus, galėjo 
pasmaguriauti.

Laimėjimų traukimas
Prie kavos laimėjimam buvo 

leidžiami įvairūs dalykėliai. Di
džiausias laimėjimas buvo dail. 
Ringailės Zotovienės paveikslas. 
Ji pati dalyvavo vaišėse, ir jos 
paveikslas buvo išstatytas prie 
scenos. Paveikslą laimėjo moky
tojos Aldonos Marijošienės sū
nus, kurio vaišėse nebuvo.

Visi stalai buvo papuošti pa
vasario gėlėm ir žalumynais. 
Prie kavos puodelio visi dar il
gai šnekučiavosi, lankė savo 
draugus prie kitų stalų. Gra
žios ir gerai organizuotos vai
šės užsitęsė apie 3 valandas. 
Svečiam besiskirstant, rengėjos 
vėl stojo į darbą, nes viską rei
kėjo nuimti nuo stalų ir sutvar
kyti salę, (p.j.)

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO

PAVASARIO ŠVENTĖ
įvyks gegužės 12, sekmadienį, Židinio patalpose,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMA:
12 vai. iikilmingos pamaldos.
Po pamaldų motinų pagerbimas
Ir iškilmės prie kryžiaus.
Po Iškilmių — linksma, pavasariška

GEGUŽ INĖ
Su muzika, dainomis, žaidimais, kepsniais Ir gėrimais.

Gegužinės programą praves New Yorko skautės Ir skautai.

Visi kviečiami kuo gausiau dalyvauti pamaldose bei likdmėse Ir pagerbti bei pavaišinti 
savo motinas Ir močiutes llotuvliko Kultūros Židinio prieglobstyje.

įėjimas visiem nemokamas.

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA

Įėjimo auka: 
Suaugusiam $17.50 
Jaunimui $10.00




