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Ottavvoje, Kanadoje, gegužės 
7 prasidėjo Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijos 
ekspertų žmogaus teisių kon
ferencija. Ta proga į Ottawą

vas Jurevičius ir kiti nukentėję 
reikalaudami Helsinkio akto 
vykdymo. Ant stalo buvo sutelk
ta svarbi informacinė literatū
ra apie Lietuvos dabartinę pa-

! Savaitės
; Įvykiai ■:)

•’ - ’ - ,
Vakarų Vokietija paskelbė, 

kad Rumunijos agentai net tris 
kartus bandė išsprogdinti 
Radio Free Europe būstinę 
Muenchene, ir dėlto buvo įsaky
ta išvykti net 5 Rumunijos dip
lomatam. Planus atidengė Į V. 
Vokietiją atbėgęs rumunas.

Indijos Punjab ir Uttar Pra- 
desh valstijose vis dar tebesi- 
reiškia Įvairių religinių grupių 
tarpusavė neapykanta. Sikų 
ekstremistai traukiniuose ir 
tirštai gyvenamuose miestų 
kvartaluose nužudė 45 ir sužeidė 
150 indų. Vyriausybė pašaukė 
kariuomenę miestų gatvėm sau
goti. Dėl neramumų buvo su
laikyta apie 2000 žmonių.

Brazilijos kongresas priėmė 
konstitucijos pakeitimų, grąži
nantį tiesioginį krašto prezi
dento rinkimą ir legalizuojan
tį komunistų partijos veiklą, 
kuri nuo 1947 buvo draudžiama.

Kinijos sostinė Pekingas pa
kėlė maisto produktų kainas 
nuo 50 iki 340 proc. ir suteikė 
kiekvienam žmogui per mėnesį 
2.62 dol. paramos. Anksčiau 
panašiai buvo pasielgta ir kituo
se miestuose, kaip Kantone, 
Shanghai. \Vuhan ir kt.

UNESCO gen. direktorius 
Amadon Maktar M’Bovv sten
giasi dėl JAV pasitraukimo iš 
organizacijos sumažėjusias paja-, 
mas padidinti atsargos kapitalo 
ištekliais.

Vatikanas, sudraudė Brazilijos 
išlaisvinimo teologijos skelbė
ją kun. Leonardo Boff, įsaky
damas jam kurį laiką pasilikti 
“pagarbiam tylėjime“, kad turė
tų progos verstis rimtom svars
ty bom.

Lenkijos vidaus reikalų mi- 
nisteris gen. Czeslavv Kiszczak 
parlamente pasakytoj kalboj 
apkaltino JAV ir kitas Vakarų 
valstybes, kad jos remia Lenki
joj priešvalstybinę veiklą.

Amerikos konservatyvių žydų 
kongregacija paskelbė, kad 51 
Izraelio parlamento nariui, jų 
tarpe užs. reik, ministeriui Yit- 
zhaliShamir ir prekybos ir pra
monės ministeriui Ariel Sharon. 
bus draudžiama kalbėti 8-50 jų 
kongregacijų ir būti jų pager
biamais, nes jie balsavo prieš 
grįžimo įstatymą, kuris būtų 
pripažinęs žydais tik ortodoksų 
rabinų apeigomis priimtus kon
vertitus.

Sov. S-gos Mokslų akademijos 
narys .Andrei D. Sacharovas bu
vo įspėjęs kitus akademijos na
rius, kad jis pasitrauks iš aka
demijos, jei jos nariai ir toliau 
nieko nedary s jo tremčiai Gorki 
mieste palengvinti. Jo nustaty tas 
terminas (.gegužės 10) praėjo, o 
akademija taip pat nesiėmė jokių 
veiksmų.

Salvadoro partizanai paskuti
niu metu pakeitė savo veiklos 
taktiką: pradėjo žudyti ar grob-

NESIMELSKIT UŽ SUIMTUS KUNIGUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64

SKYRIUS 
“ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ’*

Bara vysk. J. Steponavičių
Žagarė (Joniškio raj.) 1984 

rugpjūčio 24 į Žagarę pas vys
kupą Julijoną Steponavičių atvy
ko RRT įgaliotinis Petras Anilio- 
nis ir prisistatė: “Atvykau kaip 
valdžios atstovas įspėti“.

įgaliotinis vyskupui J. Stepo
navičiui pateikė šiuos klausi
mus:

1. Vyskupas pasirašęs po pa
reiškimu dėl Religinių susi
vienijimų nuostatų kartu su 500 
kunigų.

2. Pasirašęs po Kauno arkivys
kupijos kunigų pareiškimu dėl 
suimtų kunigų — Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus.

3. Vyskupas važinėja į atlai
dus, jubiliejus ir laidotuves.

4. Meldėsi už valstybinius 
nusikaltėlius, pvz., neseniai Ute
noje meldėsi 10-jų mirties meti
nių proga už nusikaltėli kan. 
Petrą Raudą. Kun. P. Rauda 
— nereabilituotas! Pamokslo 
metu vyskupas pasakęs; “Pra
leisti metai lagery je auka ir mei
le Bažnyčiai atžymėti”. Pamoks
le dar paminėjo, jog mūsų 
tautoje šiandien skiriasi trečda
lis susituokusių. Tai yra anti
tarybinis pasakymas.

5. Prieš kelis metus Telšiuose 
meldėsi už vyskupą P. Rama
nauską ir kitus tos vyskupijos 
mirusius vyskupus.

6. Pokalbiuose su kunigais 
jis raginęs kunigus: “Reikia ka- 
tekizuoti vaikus“, — t.y. skati
no nesilaikyti tarybinių įsta
tymų.

7. Kišosi į Vilniaus arkivysku
pijos reikalus. Išsiuntinėjo Ku
rijoms raštą dėl Vilniaus arki
vyskupijos Kunigų tarybos ir 
Konsultorių kolegijos sudary mo. 
Jis neturįs teisės kištis į arki
vyskupijos reikalus. Valstyljė jo 
veiksmų nepripažįsta.

Sukurstė Panevėžio vyskupi
jos valdytoją prel. K. Dulksnį 
savarankiškai sudaryti Kunigų 
tarybą ir Konsultorių kolegi- 
J4-

Cia vyskupas J. Steponavičius 
priminė P. Anilioniui: “Jūs kiša- 
tės į bažnyčios reikalus, pvz., 
reikalaujate į Kunigų tarybas ir 
Konsulatorių kolegiją skirti 
tuos, kuriuos nurodote, o spau
doje, per televiziją ir radiją 
skelbiate, kad nesikišate į kano
ninę ir liturginę Bažnyčios veik-

vyskupijos Kunigų tarylvą ir 
Konsultorių kolegiją.

Atvykęs RRT įgaliotinis P. 
Anilionis labai pasipiktino to
kiu pranešimu. Jis pareiškė: “Į 
tai, ką kunigai išrinko (6 kuni
gus), aš nesikišu, bet jokiu būdu 
nesutiksiu, kad l»e mano pritari
mo būtų paskirti skiriamieji 6 
kunigų tary bos nariai”.

P. Anilionis kategoriškai pa
reiškė, kad be jo aprobatos 
negaliojanti ir Konsultorių kole
gija.

Iškabintame Konsultorių ko
legijos narių sąrašę ypatingą P. 
Anilionio pasipiktinimą sukėlė 
kanauninko Broniaus Antanai
čio, kun. Petro Baltuškos ir kun. 
Jono Balčiūno pavardės.

įgaliotinis, nepaisant, kad 
sudaryta Konsultorių kolegija 
jau buvo viešai prelato K. L. 
Dulksnio pranešimu paskelbta, 
įsakė minėtus jam nepatinkan
čius tris narius pakeisti kitais. 
P. Anilionio gąsdinamas prela
tas K. Dulksnys nusileido. Ta
čiau 1984 rugpjūčio 6 prelatas 
K. Dulksnys parašė raštą RRT 
įgaliotiniui P. Anilioniui kuriame 
nurodė, jog Kunigų tarybos ir 
Konsultorių kolegijos pakeitimus 
padarė neįsigilinęs į kanonus ir 
įgaliotiniui primygtinai reika
laujant, ir rašte (kaip teisėtai iš
rinktą) nurodė nepakeistą Kuni
gų tarybą ir Konsultorių kolegi-

Dulksnys buvo iškviestas į Vil
nių pas, P. Anilionį. šis reikala
vo, kad prelatas K. Dulksnys 
atsiimtų rugpjūčio 6 raštą, mat, 
įgaliotinis nenori pripažinti pir
mųjų Kunigų tarybos ir Konsul- 
toiių kolegijos skyrimų.

Bara Panevėžio kunigus
1984 rugsėjo 11 vyskupijos' 

Kurijoje buvo susirinkusi Pane
vėžio vyskupijos Kunigų taryba. 
Prelatas K. Dulksnys supažin
dino susirinkusius su rugpjūčio 
6 raštu, kuriame nurodyta, jog 
Kunigų tarybą sudaro kunigai 
— Petras Adomonis, kan. Bro
nius Antanaitis, Petras Baltuška, 
Petras Kuzmickas, Juozas Janu
lis, Antanas Balaišis, kan. Pet
ras Žiukelis, kanc. Jonas Juode
lis, dek. Jonas Pranevičius, dek. 
Klemensas Gutauskas, Jonas 
Balčiūnas, Petras Budriūnas; 
Konsultorių kolegiją — kan. Bro
nius Antanaitis, kan. S. Petras 
Žiukelis, Petras Adomonis, Jonas 
Balčiūnas, Petras Baltuška, 
kanc. Jonas Juodelis, Petras Kuz
mickas.

Birželio 1 P. Anilionis deka
nams kalbėjo susinervinęs, ypač 
ji piktino tai, kad dekanai ir net 
vyskupijos valdytojas prelatas 
K. Dulksnys pasirašė po Panevė
žio vyskupijos kunigų raštu tary
binei vyriausybei, protestuojant 
prieš kunigų — Alfonso Sva-

suvažiavo delegacijos iš 35 vals
tybių, pasirašiusių Helsinkio 
baigiamąjį aktą, aptarti sutarties 
vykdymą, ar Sovietų Sąjungos
atžvilgiu — nevykdymą.

Pasinaudodamos šia konferen-
cija įvairios nevaldinės grupės, 
įskaitant ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, susirinko į Ot- 
tawą atkreipti delegatų ir spau
dos dėmesį į Sovietų Sąjungas 
visišką nesiskaitymą su sutarties 
principais. Lietuvių Bendruo
menė šiam tikslui į Ottavva 
pasiuntė Gintę Damušytę iš 
New Yorko, Joaną Kuraitę-La- 
sienę iš Toronto ir Juozą Danį 
iš Ottawos.

Iš Chicagos specialiai buvo 
atvykęs PLB vicepirm. prof. To
mas Remeikis. Talkino ir Kana
dos Lietuvių Žmogaus Teisėm 
Ginti Komiteto bendradarbiai 
Darius Čuplinskas ir Danutė 
Skukauskaitė.

Šalia PLB atstovų į Ottavvą 
buvo atvykęs Vliko pinn. dr. K. 
Bobelis ir Eltos/Vliko įstaigos 
reikalų vedėja M. Samatienė.

Kanados pavergtųjų tautų ko
mitetas, vadovaujant latviui dr. 
Lukas, išnuomojo patalpas sker
sai gatvės nuo konferencijos sa
lės, kur buvo įsteigtas gerai or
ganizuotas informacijos centras. 
Jame dviem,.savaitėm išstatytos 
lietuvių, latvių, estų, ukrainie
čių, lenkų, čekoslovakų ir veng
rų parodos bei gausi informa
cinė medžiaga. Ant lietuvių stalo 
— įkalintųjų paroda su nuo
traukom. Štai kun. Alfonsas Sva
rinskas bei kun. Sigitas Tamke- 
vičius, nuteisti 10-čiai metų, jau
nuolis Julius Sasnauskas, bebai-

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, balandžio 27 - 28 lankėsi Binghamton, N.Y. lietuvių 
Šv. Juozapo parapijoje. Balandžio 27, šeštadienį, šv. Juozapo parapijos salėje buvo 
iškilmingi pietūs — priėmimas, kur Binghamtono burmistrė Juanita Crabge vyskupui 
įteikė miesto raktus. Vyskupo viešnagės Binghamtone aprašymas bus kitame Darbininko 
numeryje.

lą.“ Po tokių žodžių įgaliotinis,' 
piktai pasižiūrėjęs į vyskupą, 
tylėjo.

Įsidrąsinęs įgaliotinis nepata
rė vyskupui važiuoti į Vilnių,
į šv. Kazimiero atlaidų užbai
gos pamaldas rugpjūčio 26. Eks
celencija į visa tai atsakė: “Ne
sijaučiu padaręs jokio nusikalti
mo prieš civilinę valdžią. J šv. 
Kazimiero iškilmes važiuosiu.

NAUJAS WASHINGTONO UŽTIKRINIMAS 
LIETUVOS LAISVĖS REIKALU

dėtį — straipsnis apie Lietuvos 
katalikus, kalinių Liudo Dam
brausko, Jadvygos Bieliauskie
nės, Vlado Lapienio, kun. Jono- 
Kastyčio Matulionio ir Romo 
Žemaičio apybraižos, LKB Kro
nikos anglų kalba ir žinios apie 
Lietuvos Helsinkio grupę ir jos 
narių likimą. Lietuvių atstovavi
mu pavergtųjų tautų būstinėj 
rūpinosi PLB, Kanados LB ir 
Lietuvių Informacijos Centras.

Visą savaitę į šią būstinę 
aktyviai lankėsi spaudos atsto
vai ir įvairių tautų delegatai. 
| sušauktą pavergtų tautų 
spaudos konferenciją atėjo dide
lis būrys televizijos, radijo ir 
laikraščių bei žinių agentūrų 
korespondentų. Lietuvių vardu 
kalbėjo Lietuvos Helsinkio gru
pės narys Tomas Venclova ir Jo
ana Kuraitė-Lasienė. Pastaroji 
šia proga linkėjo Kanados de
legacijai nevengti tiesos žodžio 
ir nerodyti perdėto mandagumo. 
Tos jos pastabos plačiai nuaidė
jo per Kanados radiją.

Tą vakarą, Kanados parlamen
tarų grupei ir Pavergtųjų Tau
tų komitetui kviečiant, įvyko pri
ėmimas Kanados Parlamente. 
Ten buvo rodoma buvusio po
litkalinio susuktas filmas apie 
Sovietuos lagerius. Šia proga 
Tomas Venclova jautriai papa
sakojo susirinkusiem apie bend
ramintį Viktorą Petkų, apeliuo
damas. į parlamentarus at
kreipti dėmesį į šią kilnią as
menybę. “Jo pagrindinis gyveni
mo tikslas buvo stoti už tiesą ir 
teisingumą”, kalbėjo Venclova, 
“ir gerbti žmogaus teises, už ku
rių gynimą jis dabar sėdi kalėji
me”. Venclovos apeliacija rim
tai palietė ne vieną parlamen-

- tarą.- - --• ——— --—
Gegužės 8 diena — baltų die

na Ottavvoje. Jau iš ryto prie 
sovietų ambasados susirinko keli 
šimtai demonstrantų — latvių, 
estų ir lietuvių, įskaitant vieną 
autobusą lietuvių demonstrantų 
iš Toronto. Šūkaudami “Lais
vės Pabaltijui” bei “Laisvės sąži
nės kaliniam”, demon
strantai buvo televizijos filmuo
jami ir rodomi per vakarines 
žinias. Viena demonstrante net 
buvo areštuota už bandymą pri- 
sirakinti prie ambasados vartų.

Keli demonstrantai spontaniš
kai nubėgo prie konferencijos 
salės su laisvosios Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vėliavomis, pra
šydami jas iškelti konferenci
joje dalyvaujančiųjų vėliavų 
tarpe. Šiuo reikalu tartis buvo 
iškviestas konferencijos sekre- 
tariato vadovas, kuris išklausė 
vėliavnešių argumentų. “Pabal
tijo kraštai buvo prievarta už
imti, jų okupaciją pažeidžia Hel
sinkio sutartį. Laisvasis pasaulis 
nepripažįsta jų okupacijos. Lie
tuviai, latviai ir estai niekada 
neatsisakė savo nepriklausomy
bės. Tad Sovietų Sąjunga netu
ri teisės kalbėti Pabaltijo kraš
tų vardu.” Sekretariato vado
vas aiškino, kad, norint iškelti 
Pabaltijo kraštų vėliavas, reikia 
visų daly vaujančių kraštų prita
rimo. Aišku, kad iš Sovietų Są
jungos tokio pritarimo negalima

ti gyventojų išrinktus mažes- 
niųmiestų burmistrus. o jų įstai
gas deginti. Vyriausybė neturi 
pakankamai kariuomenės visiem 
miestam apsaugoti.

Atvykęs į Olandiją, popiežius 
Jonas Paulius II kvietė žmones 
į vienybę ir ištikimybę Romai, 
nes laisvė negali būti piktnau- 
dojama. Jis įspėjo, kad tikslo 
neturinti ir sąžinės balso ne
klausanti laisvė nukrypsta prieš 
žmoniškumą ir visuomenę. Nors 
prie? popiežių buvo suruošta 
įvairių gaivalų demonstracijų, 
bet jį sveikinančiųjų skaičius 
buvo visada žymiai didesnis už 
prieš jį demonstruojančius.

Sov. S-ga, intensyvindama ko
vas prieš Afganistano partiza
nus, pradėjo lėktuvais dažniau 
puldinėti Pakistano vietoves pa
gal sieną su Afganistanu.

nes, manau, taip bus geriau ir 
jums, ką apie jus užsienis pasa
kys, jei sužinos, kad jūs tai 
draudžiate?” P. Anilionis neri
mavo, kad vyskupas gali perduo
ti pokalbį į “Kroniką” Vysku
pas J. Steponavičius Į tai teat
sakė: “Aš visiems papasakosiu, 
kad jūs pas mane buvote ir už 
ką įspėjote".

Įgaliotinis pyksta dėl 
kunigų tarybos

Panevėžys. 1984 birželio 1 
Religijų kultų įstaigos įgalioti
nis Petras Anilionis į Panevėžio 
vyskupijos Kuriją sukvietė visus 
minėtos vyskupijos dekanus.

Suvažiavę dekanai rado Ku
rijoje vyskupijos valdytojo pre
lato Kazimiero Dulksnio iška
bintą pranešimą apie si

Valstybės departamento Rytų 
Europos skyriaus direktorius 
Richard E. Combs, atsiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui Teodorui Blinstrubui 
raštą (gegužės 15 d. data), ku
riame praneša, kad Baltieji Rū
mai yra valstybės departamen
tui pavedę atsakyti į ALT raštą, 
kuriuo buvo prez. Reaganas pra
šomas nuvykus į Vokietiją pasi
kalbėjimuose su kancleriu Kohl 
iškelti ir Lietuvos laisvės klau
simą bei šį reikalą įvesti į pasi
kalbėjimų su Gorbačiovu pro
gramą.

Toliau Valstybės departa
mento Rytų Europos skyriaus 
direktorius R. E. Combs ALT 
pirmininkui rašo: “JAV vyriau
sybė jau nuo seniai atsisako

įdarytą pripažinti prievarta įvykdytą

Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporaciją į Sovietų Sąjungą, 
šis abiejų JAV partijų nusista
tymas buvo patvirtintas kiekvie
no prezidento nuo pat Frankli
no D. Roosevelto ir yra kerti
nis mūsų Pabaltijo politikos 
akmuo.

Prezidentas drauge su jumis 
yra susirūpinęs žmogaus teisių 
padėtimi Pabaltijo respublikose 
ir mūsų vyriausybė daugelį kar
tų yra šį susirūpinimą pareiš
kusi Sovietų vyriausybei. Kai 
prezidentas Europoje kalbėjo 
apie laisvę ir žmogaus kilnu
mo bei laisvės atstaty mą visoms 
pavergtoms tautoms. Jūs galite 
būti tikri, kad jis mintyje turė
jo ir Pabaltijo žmones, kaip ir 
kitas priespaudą nešančių reži
mų aukas.

Kas liečia busimuosius susi
tikimus su sekretoritrmi Gorba
čiovu, galite būti tikri, kad su
sirūpinimas žmogaus teisėmis 
bus programoje“.

ALT informacija

Lenkijos ūkininkai, Varšuvos 
bažnyčioj minėdami ūkininkų 
Solidarumo unijos įsteigimo 4 
metų sukaktuves, reikalavo tą 
uniją atgaivinti, pasisakė prieš 
diktatūras ir reikalavo Lenkijai 
tikro suverenumo ir nepriklau
somybės.

Amerikos mokslų akademija 
buvo prieš 5 m. santykius su 
Sov. S-gos Mokslų akademija 
nutraukusi dėl vy riausyliės elge
sio su Sacharovu, Irt dabar, 
jo būklei dar labiau pablogėjus, 
ruošiasi santykius atnaujinti

tikėtis. Bet žinia apie šį inci
dentą buvo laišku perduota vi
som delegacijom bei paskelbta 
spaudai. Vėliavos simboliškai 
su sargyba išstovėjo visą po
pietę už konferencijos salės tvo
ros.

Popiet informacijos centre su
sirinko svečių pamatyti dar ke
lis filmus apie sovietų gulagą — 
vienas iš jų slaptai susuktas Lat
vijoj. Vyko kita demonstracija, 
kaip ir kasdieną, aikštėje prie 
konferencijos salės, už pavergtų 
tautų ir jos piliečių laisvę.

Vakare i palvaltiečių suruoštą 
priėmimą atėjo atstovai iš Ispa
nijos. Belguos. Amerikos. Ka
nados, Švedijos ir kitų dele
gacijų. Besivaišindami jie turė
jo progos pasikalbėti su pa-

< nukeltu r 2 r.»/
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Šiaulių dramos teatre re
žisierius R. Vaitkevičius pasta
tė dviejų dalių muzikinę kome
diją “Figaro vedybos” pagal 
Bomarše to paties pavadinimo 
komediją ir L. Ponte libretą 
W.A. Mozarto operai “Figaro 
vedybos”. Dekoracijos ir kostiu
mai — N. Livont, šokius pa
ruošė J. Jastrebovas, Mozarto 
muziką aranžavo V. Barkauskas. 
Pagrindinius vaidmenis atlieka 
E. Jasnauskaitė, S. Povilaitytė, 
A. Venckus, S. Jakubauskas.

— Kauniečiai rašytojai ap
svarstė 1984 metais išėjusias 
knygas — J. Grušo “Tiesa — 
laukinis žirgas”, K. Jankausko 
“Stogas ir žvaigždėtas dan
gus”, A. Mikutos “Apuoko va
landa”, G. Cieškaitės “Gerti iš 
gėlių”, V. Baltuškevičiaus “Be
dugnėj didelėj”, R. Kluso “Gal
voju, ko nereikia”, ir pirmąsias 
T. Marcinkevičiūtės, V. Venclo
vos ir M. Zingerio knygas. Kal-

— Kauno valstybiniame mu
zikiniame teatre režisierius G. 
Žilys pastatė O. Felcmano ko
mediją “Senieji namai”. Diri
gentas — A. Klevišas, dailinin
kė — G. Riškutė. Pagrindinius 
vaidmenis kuria S. Rapalienė, 
Repečkaitė, B. Petravičiūtė, V. 
Blažys, K. Mikalauskas.

— Akademinis dramos teat
ras pakvietė žiūrovus į antrąją 
sezono premjerą Mažojoje salė
je. Režisierius R. Tuminas, tal
kinant kompozitoriui F. Latė
nui, čia pastatė R. Lankausko 
pjesę“Svečiai atvyksta prieš 
perkūniją, arba sausainiai su 
gvazdikėliais”.

— Šiaulių dramos teatre įvy
ko I. Bergmano dramos “Žemuo
gių pievelė” premjera. Spektak- 
lip režisierius — S. Varnas, dai
lininkas — Latvijos nusipelnęs 
meno veikėjas A. Freibergas, 
kompozitorius — M. Urbaitis.

— Kauno P. Ziberto šilko 
kombinate įvykusiame literatū
riniame vakare rašytojui K. Ma- 
rukui (Marijonui Krasauskui) 
įteikta Prano Ziberto literatūri
nė premija. Premija jam paskirta 
už knygą “Kareiviškas roma
nas”.

— Įsteigtas Lietuvos rašytojų 
sąjungos Klaipėdos skyrius. Jis 
suburs uostamiestyje ir aplinki
niuose rajonuose gyvenančių 
rašytojų kūrybines jėgas, suda
rys palankias sąlygas jaunųjų 
literatų brendimui. Rašytojų są
jungos Klaipėdos skyriaus atsa
kinguoju sekretoriumi išrinkta' 
rašytojas Romas Sadauskas.

— Panevėžio dramos teatre 
parodyta A. Čechovo pjesė' 
“Trys seserys” premjera. Spek
taklį režisavo J. Dautartas. De
koracijas ir kostiumus sukūrė 
Maskvos dailininkai V. ir A 
Cbaritonovai. Muzika kompozi
toriaus M. Urbaičio.

— Joniškio rajone įvyko Vil
niaus inžinerinio statybos 
instituto mokslo dienos. Didelė 
grupė šios jauniausios respub-

aiu^stosios mokyklos VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Lart^teld Road.. East 
mokslininkų įvairiose organiza- < >4Orthporth, N.Y. 11731. Tai. 515 355-3740. Namų telefonas vakarais 
cijose skaitė paskaitas, moks- 5* Išimtinai* atvejai* 5'16 757-2571. Naw Yorito ofteaa Lito,patalpos*: 
leivius supažindino su specia- 86-01 114th St, Ricbmond Hln, N.Y. 11418. Tai. 212 441-2811.
lybėmis, kurias jie gali pasi- , „ . :, ,
rinkti institute. DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland BtetL? galima įsigyti

— Jaunimo teatro spektakliu lietuvidkų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor- 
“Pajūrio kurortas” (pastatytas tolių, gintaro, battinukų, medaus, (vairių suvenyrų. . x .j_.
pagal B. Sruogos to paties pa- t
vadinimo dramą ir “Dievų miš- SHALINS FUNERAL HOME, lnc„ 54-02 Jamaica AvK (oria Forest 
ką” bei rašytojo laiškus iš Stut- 'P*way St.), .Woodhaven, N.Y.’ 11421. Suteikia garbingas laidotuves, 
hofo) Kauno Spalio 50-mečio Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 295-2244.
dirbtinio pluošto gamyklos kul
tūros rūmuose prasidėjo tradici
nė teatro meno šventė “Vaidi
name darbininkams”. Joje daly
vauja respublikos teatrai ir Bal
tarusijos akademinis J. Kolaso 
dramps teatras.

— Žagarės šimtamečio parko 
paunksmėje iškilo naujas am
bulatorijos pastatas. Projektą 
sukūrė architektė M. Gaižuty- 
tė. Statė Joniškio kaimo mecha
nizuotos kolonos statybininkai. 
Naujoje ambulatorijoje kasdien 
galės apsilankyti po šimtą pa
cientų.

S.L.K.

GUGĖMS COLUSION CENTER, INC. Enpert auto body works-paintlng- 
vrnlMhg, ate. John R. Chlcavlch, 131-13 HIHsIde Avė., Rlchmond HM, 
N.Y. 11418. Towlng phone Hl 1-6666: Alter 6 PM — 843 - 6677.

t

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

t Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavern. 
J883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogom*. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

bėjo rašytojai A. Mikuta, A. Sa- 
mulionis, V. Gužauskas, \ . Ku
kulas. J. Strielkūnas, P. Venclo
va ir kiti. Rašytojam talkino 
Kauno valstybinio dramos teat
ro aktoriai J. Kavaliauskaitė, P. 
Venslovas, S. Užkurnys.

■ Savaitės J;
įvykiai T

L ______________ M I

Skelbiama, kad Nikaragvos 
importas iš Sov. S-gos per pra
ėjusius metus yra patrigubėjęs.

Vakarų Vokietiją valdančioji 
krikšč. demokratų partija per 
Šiaurės Reino-Vestfalijos privin- 
cijos rinkimus pralaimėjo social
demokratų partijai, surinkusiai 
52.1 proc. balsų.

Italijos provincijų, rajonų ir 
savivaldybių rinkimus laimėjo 
kraštą valdanti min. pirmininko 
Bettino Craxi vadovaujama par
tijų koalicija, surinkdama 57.5 
į>roe. kaišų (jų tarpe krikšč. 
dem. partija surinko 34.7 proc. 
balsų), o komunistų partija — 
30.8 proc.

JAV karo aviacija prie Colora- 
do Springs statydina konsoli
duotą erdvės operacijų centrą 
už 1.15 bil. dol. Jis būsiąs ka
rinių erdvės veiksmų nervų cent
ras. kontroliuojąs daugumos ka
rinių satelitų misijas ir erdvė
laivių skry džius, kurie šiuo metu 
yra kontroliuojami iš Sunnyva- 
le, Calif.. esančios Karo aviaci
jos satelitų kontrolės įstaigos 
ir iš Johnson erdvės centro, 
Houston, Te.xas.

Buv. iždo sekretorius AVil- 
liam E. Simon ir buv. ambasa
dorė prie J.T. Jeane J. Kirk- 
patrick siekia sutelkti Nikarag
voj veikiančių partizanų reika
lam 14 mil. dol. ir tam reikalui 
įsteigė Nikaragvos Laisvės 
fondą.

Lenkijos komunistų partijos 
Politbiuro narys valstybės sau
gumo reikalam gen. Miroslavv 
Milevvski pasitraukė iš pareigų, 
politbiuro. ir partijos centro 
komiteto. Spėliojama, kad tai 
įvykę dėl kun. Jerzy Popieluszko 
nužudymo.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta i.š 1 p si.)

rinsko ir Sigito Tamkevičiaus
— suėmimą. Gąsdino, kad atei
tyje kiekvienas panašų raštą pa
sirašęs kunigas turės atskiru 
raštu paliudy ti savo parašą sau
gumo Įstaigoj.

P. Anilionis Įrodinėjo sukvies
tiems dekanams, kad kunigai — 
A. Svarinskas ir S. Tamkevi- 
čius — nuteisti teisingai. Įgalio
tinio Įsitikinimu, nuteistieji ku
nigai be reikalo piktinosi ir kėlė 
įvairias šių dienų negeroves, nes 
jo žodžiais ir seniau buvę ne
geriau. P. Anilionis savo kalbo
je rėmėsi senais prieškariniais 
žurnalais ----- skaitė iš jų Įvai
rias žinutes apie vagystes ir 
žmogžudy stes.

Kaip antitarybinės kun. A. 
Svarinsko agitacijos pavyzdį 
įgaliotinis nurodė pamokslą, 
kurį kun. A. Svarinskas baigęs 
kvietimu: “Einame, broliai ir 
seserys, kurti naują Lietuvą . . .” 
“Naują, tai, aišku, ne tarybinę",
— su sarkazmu pridūrė P. Ani
lionis.

4 vokiečiai sekminininkai. no
rėdami emigruoti į Vakarus, 
bandė įsiveržti į JAV ambasadą 
Maskvoj, bet trys buvo ambasa
dą saugojusios sovietų policijos 
sulaikyti ir sumušti, o ketvirta
jam pavyko įsibrauti į amba
sadą.

Izraelio darbo unijų rinkimuo
se Darbo partijos blokas su-
rinko 67.3, Likudo blokas — 
21.7 ir komunistų partija — 
4.1 proc. balsų.

Popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas Olandijos jauni
mui, pareiškė, kad Bažnyčia ne
turi kito pasirinkimo kaip reika
lauti griežto jos moky mo apie 
lytinius santykius vykdy mo, nes 
tai sudaro pagrindus visiem lai
kam.

V alstybės sekretorius Shultz 
\ ienoj tarėsi 6 vai. su Sov. S- 
gos užs. reik, ministeriu Gromy- 
ko įvairiais reikalais, bet susita
rimų nebuvo pasiekta.

Ottavvoje, kai ten gegužės 7 vyko Helsinkio baigiamojo akto 
žmogaus teisių konferencija, Lietuvių Informacijos Centras 
buvo suorganizavęs lietuvių politinių kalinių parodėlę, kuri 
susilaukė nemažo susidomėjimo. Iš k. Kanados parlamentaras 
šen. Duzyk, Gintė Damušytė, atstovavusi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, ir Freedom House vedėja L. Thorone iš 
New Yorko. Nuotr. 1 V Danio

Bara už parašų rinkimą
Šakiai. 1984 birželio 26 į Šakių 

rajono vykdomąjį komitetą buvo 
sukviesti rajono kunigai. Po kelių 
propagandinių valdžios atstovų 
pranešimų pirmininko pava
duotoja Kasparevičienė perskai
tė RRT Įgaliotinio P. Anilionio 
atsiųsto rašto ištrauką, kurioje 
smerkiamas parašų rinkimas po 
protestais dėl kunigų — A. Sva
rinsko ir S. Tamkevičiaus — 
kalinimo.

Susirinkimo metu kunigas R. 
Vaičiulaitis atmetė kaltinimą, 
jog suimtieji kunigai yra nusi
kaltėliai. Kunigas R. Vaičiulai
tis tvirtino, kad kun. S. Tamke- 
vičius yra jo kurso draugas, 
todėl puikiai jį pažįsta kaip la
bai pavyzdingą, rimtą, pagal 
Kristaus dvasią dirbantį kunigą. 
Valdžios atstovai į platesnes dis-v. 
kusijas nesileido — motyvuoda-J 
mi, kad jau pietų metas, kuni
gus paleido.

Pirmininko pavaduotoja Kas
parevičienė, pasilikusi kun. dek. 
Juozą Žemaitį, barė jį už tai, 
kad jaunimo choras gieda 
šermenyse (jaunimas giedojo 
vienose gero kataliko laidotu
vėse), kad katekizuoja vaikus, 
lanko parapiečius, prie altoriaus 
daug vaikų ir jaunimo.

Bus taikomos griežtesnės 
priemonės

Širvintai. 1984 rugsėjo 7 į ra
jono vykdomąjį komitetą buvo 
sušaukti rajone dirbantys kuni
gai. Rajono valdžia griežtai už
draudė melstis už valstybinius 
nusikaltėlius — kun. A. Svarins
ką ir kun. S. Tamkevičių.

Neleistina vaikų katekizacija.
Kan. Jonas Pilka, kun. Petras 

Krikščiukaitis ir kun. Rokas Pu- 
zonas griežtai pasipriešino, pri
mindami, kad vaikus katekizuoti 
įsako Bažnyčios kanonai ir ku
nigai jų laikysis. Į tai rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pav. replikavo: “Nei jūs mus per- 
auklėsite, nei mes jus! Nėra rei
kalo ginčytis!”

Be to, įspėjo, kad ir daugiau 
yra nuostatų pažeidimų, bet per
spėjimų nebus, — bus taiko
mos griežtesnės priemonės.

*’ Bara už mišias jaunimui
Jurbarkas. — 1984 rugsėjo 

pradžioje į Jurbarko rajoną bu
vo sukviesti rajono kunigai ir į- 
spėti, kad nesimelstų už kali
namus kunigus — A. Svarinską 
ir S. Tamkevičių.

Ypač puolė Vadžgirio parapi
jos kleboną kun. Alfonsą Bu
lotą už pamokslą pasakytą Vi
duklėje rugpjūčio 2, kai susirinkę 
į bažnyčią žmonės vardiniu pro
ga meldėsi už kun. A. Svarins
ką, ir už mišias, atlaikytas jau
nimui mokslo metų pradžioje.

LIETUVA OTTAWOS
KONFERENCIJOJE
(atkelta iš 1 p.si.)

baltiečiais, išgirsti jų rūpesčius 
ir apžiūrėti plačiai uždokumen- 
tuotus sovietų žmogaus teisių 
pažeidimus. Šis dialogas su de
legatais tebesitęsia ir dabar in
formacijos centre, lankomų 
kraštų ambasadose bei konfe
rencijos salės prieangiuose. Iš 
viso užtikta didelis nuoširdu
mas Pabaltijo reikalam. Daugelis 
delegatų pažadėjo pabaltiečių 
bylas kelti konferencijos deba
tuose.

Amerikos kongreso grupė, va
dovaujant New Yorko senatoriui 
D’Amato, specialiai atvyko iš 
\Vashingtono susitikti su sovietų 
delegacija Ottauoje. Senatorių' 
gegužės 10 sušauktoj spaudos 
konferencijoj paskelbė, kad po
kalbis su sovietais daug kam 
atvėrė akis. Sovietų delegacijos 
vadovas Vsevolodas Sofinskis, 
dežūruojant deputatui Sergėjo i 
Kondrachiovui, atsisakė priimti 
17 kongresmanų pasirašytą laiš
ką apie Sovietuos žydų emigra
cijos klausimą. Senatoriaus gru
pė nesiribojo šia tema, o diskusi
jų metu kėlė paskiras kalinių 
bylas, jų tarpe lietuvio Viktoro 
Petkaus. Sovietai atsisakė šias 
bylas pripažinti kaip pagrįstas, 
o pradėjo kaltinti Kongresinės 
grupės prosenelius Amerikos in
dėnų išžudymu. Senatorius 
D’Amato, nusijuokdamas iš šių 
absurdiškų kaltinimų, pastebėjo, 
kad jo senelis iš Italijos.

Kongresinė grupė nusivylė so
vietų delegacijos grobiu irciniš-

iSIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor-( 
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Oueens, 
"N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
. non Securitles Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
t pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodKIes, auksą 
. ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai“, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D|P adresas:

' 234 Sunlit 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 J VISAS KAPINES NEW YORK, 
N€W JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

¥asolino 

A MEM0RIALS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

k u tonu, stipriai užgarantuo
dama, kad toks nesiskaitymas 
su pagrindinėmis žmogaus teisė
mis atsilieps kitose sferose. Vie
ni net pasisakė už Helsinkio 
proceso pašalinimą. Anot kong- 
resmano Lantos kokia čia teisy
bė jei Vakarai gerbia savo įsi
pareigojimus, o Rytai jų visai 
nevykdo?

Lietuva buvo minima ir kitur 
Ottavvoje. Įvairios nevaldinės 
organizacijos savo atsišauki
muose bei spaudos konferenci-

1

jose kėlė konkrečius Helsinkio 
sutarties pažeidimus su lietuviš
kais pavyzdžiais. Pvz. Tarpreli- 
ginė komisija dėl Sovietijos žydi^ 
citavo Gintės Damušytės pa- ' 
skaitą apie Lietuvos ir Uk
rainos katalikus savo memoran
dume, kuris buvo išdalintas vi
som delegacijom.

Tarptautinė žmogaus teisių 
draugija viename sąraše išvardi- a 
no suimtuosius Lietuvos Hel
sinkio grupės narius. Tomas 
Venclova buvo pakviestas tarti 
žodį apie Lietuvos padėtį Tarp
tautinės Helsinkio Federacijos 
apklausoje. Tarp-parlamentarinė 
grupė, nušviesdama religinį per
sekiojimą, palietė Lietuvos ka
talikų būklę. Įtakinga Laisvės 
Namų institucija paskelbė studi
ją apie sąžinės kalinius psichiat
rinėse ligoninėse —jų tarpe Lie
tuvos Helsinkio grupės narys 
dr. Algirdas Statkevičius, kuris 
yra perkeltas į Taškento psi
chiatrinę ligoninę.

G. Damušytė

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

Jcasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kairias

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI "’B"
• ĮDOMIŲ vietų lankymas
• GRUPINĖS KELIONĖS

(LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO U? PATARNAVIME

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769-3300
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NAUJIEJI ŽURNALAI

Šok, jaunime!
New Yorko šaunus tautinių 

šokių ansamblis Tryptinis gegu
žės 25, šeštadienį, mini savo 
veiklos 35 metų sukaktį. Ta pro
ga ansamblis rengia didelį kon
certą, kurio programoje bus ir 
dainos, ir tautiniai šokiai, svei
kinimai ir dovanos. Jaunystė bus 
kupina didelių polėkių ir 
džiaugsmo.

Per tuos Tryptinio 35 metus, 
kiek daug jaunimo praėjo šokėjų 
gretose! Tryptinio išleistoje pro
gramoje yra sužymėti visi Šokė
jai ir šokėjos, kurie bet kada da
lyvavo ansamblyje. Kai skaitai 
pavardes, randi ir tuos, kurie šo
ko prieš 30 metų. Dabar jau šo
ka jų jaunimas. Dažnai per tau
tinius šokius jaunimas susidrau
gavo, sukūrė lietuviškas šeimas. 
Dabar jų vaikai žengia tuo pa
čiu šokio ritmu.

Tautinių šokių grupės kaip tik 
ir buria jaunimą i lietuvišką 
vienetą, palaiko savas tradici
jas, senovę atneša iki dabarties 
ir ją Įprasmina. Juk tie tauti
niai šokiai, jų judesiai ir muzi
ka yra sukurti prieš daugel dau
gel metų. per kartų kartas pa
siekė ir mus. Per tuos šokius 
jaunimas ir pajaučia tautos pul
są, senovė pasidaro sava ir drau
giška. Ji stiprina ir nuteikia 
pasilikti lietuviškoje bendruo
menėje.

Per judėsi ateina ir melodija, 
daina ir žodžiai. Ta melodija 
nesudėtinga. nerėkianti, ne
draskanti ausies, bet daugiau 
liūliuojanti, nukelianti j ramius 
pasaulius, kur dar gėris ir grožis 
turi savo prasmę. Ir ta melodija 
atplaukia iš senų senų laikų, kai 
mūsų tauta sėdėjo prie savo ug
niaviečių. dainavo ir niūniavo 
vakarais.

Prie melodijos dažnai jun
giasi ir daina. Ir tie dainų 
tekstai tokie pat — kuklūs, ne
sudėtingi. pilni meilės žmogui, 
pilni jaunvstės godu.

Per šokį jaunimas susitinka 
ir su tautiniu drabužiu, kuris 
su savim atneša senas spalvas.
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švelnius jų derinius. Visa spal
vinga. marga, bet akies nerė
žia. viskas jauku ir paprasta.

Ir visa tai jaunimas pasisavi
na per tautinius šokius. Jis daž
nai neturi progos save pripil
dyti lietuviškos kūrybinės nuo
taikos, o štai visa tai suteikia 
tautiniai šokiai ir jų ansamb
liai. Tuose ansambliuose jie 
šoka ir dainuoja, žaidžia ir juo
kauja. ir tai jau yra jų lietuviš- 
ka šeima. Tautinių šokių grupės 
ir yra vienos iš svarbiausių 
lietuviškų tradicijų pratęsėjos, 
palaikytojos.

-o-
Nevv Yorke per tuos 35 me

tus tautinių šokių ansambliui 
vadovavo Jadvyga Matulaitienė. 
Atkeliavusi iš Vokietijos pokario 
metais, ji čia Įsikūrė ir savo gy
venimą tiesiog atidavė lietuviš
kam tautiniam šokiui. Ji galėjo 
visa tai padėti Į šalį, galėjo sku
bėti ir rūpintis tik savo gerbū
viu. savo baldais, sidabrinėmis 
žvakidėmis, porcelianu, savo 
plačiais darželiais ar kiemų Įren
gimais. Bet ji nenuėjo tuo ma
terialistiniu keliu. Ji pasiliko su 
jaunatvės polėkiu — eiti ir 
aukotis, dirbti ir būti naudinga 
kitiem.

Ir kiek ji daug nuveikė per 
tuos metus! Kokiam pulkui Įdie
gė tautinio šokio pajautimą, rit
mą. dainą, muziką, juos padarė 
grakštesniais. miklesniais! ..

Kiek ji Įdėjo darbo, kiek pra
leido valandų berepetuodama! 
Tik tokiu būdu bedirbdama, ji ir 
sukrovė savo didžiuosius turtus. 
Jie surašyti ne banko knygutė
se. bet jaunimo širdyse.

-o-
Sveikiname šaunųjį Tryptinį 

jo sukakties proga! Linkime šok
ti ir šokti, nepavargti, telkti ir 
kitus ir visą jaunimą pakelti 
tautiniam lietuviškam šokiui, 
lietuviškai kultūrai pažinti.

Sveikiname ir Tryptinio mo
kytoją ir jo "ielą — Jadvygą 
Matulaitienę. Esame dėkingi jai 
už tokį dideli darbą, drauge

Lietuviškų žurnalų apžvalgas 
spaudai rašinėju keliolika metų.
Maždaug prieš penkmetį regu
liariau ėmiau jas siuntinėti 
DARBININKUI, pajutęs, kad šio 
savaitraščio redaktoriai mane 
geriausiai supranta ir mano pa
stabų be reikalo necenzūruoja.

Turbūt nė nereikia aiškinti, 
jog apžvalgėlės rašomos iš mei
lės spausdintam žodžiui, norint 
žurnalus ir jų raštų autorius iš
populiarinti, skaitytojų smal
sumą sužadinti. Kad migdan
čiai saldūs gyrimai skaitytojų 
neatbaidytų, tenka su kaikuriais 
autoriais pasiginčy ti (dažnai pri
menant, jog tai tik mano nuo
monė), o redaktoriams paprie
kaištauti už nuolat kartojamas 
akivaizdžiausias kalbos klaidas.

Kiek laiko ir pastangų šis dar
bas kainuoja, gali suprasti tik 
tas, kas pats jį bandė. O ban
dė ir žinomi žurnalistai, ir žino
mi rašy tojai (nenoriu Į pavardes 

linkime: ir toliau gyvenk per 
lietuvišką šoki, praturtindama 
kitų jaunystę!

Dėkojame ir tėvam, kurie pa
rodo tiek daug meilės savo jau
nimui ir lietuviškam šokiui. Dė
kojame visiem, kurie su meile 
puoselėja tautinius šokius ir ug
do mūsų jaunimą!

Visi gyvuokite ir šokite!

Dievo Motina Marija su Kūdikėliu Jėzum senuosiuose 
Trakuose. Nežinomo dailininko paveikslas iš 16 amžiaus. 
Paveikslas nutapytas ant medžio temperos dažais.

ALFONSAS NAKAS

pirštu baksnoti), bet greitai jų 
pirštai atbuko ir dantys atšipo 
Yra gi daug mažiau pastangų 
reikalaujančių temų. Ne kartą 
ir šių. eilučių autorius esu prie
rašuos redakcijai dejavęs, daręs 
užuominas, kad tai gal pasku
tinis sykis. Tik numesti vis nepri
siruošiu, juoba, kad kartas nuo 
karto skaitytojų, o neretai ir kri
tikuojamų redaktorių esu pa
skatinamas. Gaila, kad teigiami 
atsiliepimai labai retai tepa
siekia spaudą, nes mūsų skai
tytojai tai, kas teigiama, priima 
kaip savaime suprantamą da
lyką. jokių komentarų nerei
kalingą, o griebiasi plunksnos 

tik tuomet, kai pyksta . . .

Mane gerokai nustebino ne
seniai DRAUGE išspausdintas 
vienos ponios, dargi lituanisti
kos mokytojos (sic!) viešas laiš
kas, kuriuo esu pasmerkiamas 
už dviejų EGLUTĖS numerių 
apžvalgėlę. Mano Įtarimą greit 
patvirtino ponią pažįstantieji 
liudininkai: ji įtūžusi už dukters 
raštų kritiką. Nors ponios laiš
kas pilnas užgaulių nesąmonių, 
visgi noriu dar kartą stuktelė
jęs sau į krūtinę priminti, jog 

myliu EGLUTĘ, jos redaktorę ir 
visas bendradarbes. Su EG
LUTE užaugo mano vaikai, o už 
kelerių metų skaitys ją ir vaikai
čiai. Kokia gi dingstimi norė
čiau jai kenkti? Jeigu EGLU
ČIŲ apžvalgėlėse atsiranda ir 
kritiškų pastal>ę, tai vis norint, 
kad žurnalėlis būtų tobulesnis. 
Labiausiai stebėjausi tuo, kad 
ponios laiškas pateko ne į 
DARBININKĄ, o į DRAUGĄ, 
kurio dauguma skaitytojų mano 
apžvalgų nėra matę.

Tiek to, tegu ... O karavanas 
dar pakeliaus bent iki sekan
čios oazės. . .

Balandžio - 
LAIŠKAI LIETUVIAMS

Kritikai, kurie padėjuodavo 
religinių temų stoka, šį LL 
numerį sklaidydami ras jų didelį 
apstą, štai Jono Kubiliaus, SJ, 
“Kristaus pergalė ir krikščiony
bės esmė”, Chiara Lubich “Vis
kas Dievo garbei”, Bruno Mar- 
kaičio, SJ, Tikėjimo praradimo 
priežastys“ (antras tęsinys), H.S. 
Braun o, OF Cap., “Ką padaro
me iš Tavęs, Viešpatie!”, P. Dau
gi nčio, SJ, “Asmeniškas bendra
vimas su Kristumi“, Vytauto 
Bagdanavičiaus “Teologiniai 
mąstymai”/“Sekant šv. Jono 
Evangelijos įvadu“ (bene pasku-
tinė dalis per kelius numerius 
nusidriekusio gilių minčių refe
rato). įvardyti rašiniai sudaro 
maždaug pusę 48 puslapių žur
nalo turinio. Ne visi ir ne visiems 
jie vienodai įdomūs, bet yra iš 
ko pasirinkti. Manęs dar nepa
tenkino nė antroji B. Markaičio 
rašinio dalis. Graudendamas 
nepamesti tikėjimo, jis nurodo 
labai jau nepaveikius pa
vyzdžius: kaip dėl blogo gydyto
jo nepasmerkiama medicinos, 
dėl blogo vairuotojo avari
jos neapkaltiname visų automo
bilių, dėl pikto diktatoriaus — 
tautos, taip dėl blogo religijos 
atstovo neturime nustoti tikėji
mo. Panašiais pavyzdžiais visi 
operuoja. Norėjosi ko nors gileš-

se? H- S. Braun o rašinys tai 
pagaunantis prozinis himnas 
Dievo didvbei. Tai akivaizdu
kad ir šioje citatoje: “Neturime 
bijotis nei tavo pykčio, nei pra
garo; neturim, bijotis vergiška 
baime. Turim bijotis tik regi
mos, jaučiamos tavo liegalinės 
didybės!”

Ne visuomet man patikdavo 
paskutiniu metu Į LL daug
rašančio P. Dauginčio religiniai 
straipsniai, bet šiame numery 

įsis išskirtinai įdo
mus. Čia autorius Įtaigoja reli
giją traktuoti kaip savos rūšies 

mokslą, gilintis į Sv. Raštą, jį 
“išsivertus” į sau suprantamą 
kalbą, o perpratus, Kristaus mo
kymus pritaikyti kasdieniam 
gyvenime. Tai straipsnis, kuria
me kalbama aiškiai, be miglų.

Danutė Bindokienė entuzias
tiškai tęsia lietuviškų papročių 
aprašinėjimą, šį kartą Velykų, 
S v. Jurgio ir Sv. Morkaus. Kai 
kurių papročių suminėjimas ža
dina nostalgiškus vaikystės ir 
jaunystės prisiminimus, nes ir 
tavo apylinkėj taip švęsta. Apie 
kitus skaitai it iš pasakų kny
gos.

Rašiny “Iš istorinių versmių“ 
Paulius Rabikauskas užsimena 
apie būtų ir nebūtų neigiamy
bių- priskyrimą Vilniaus jėzui
tams šešioliktam šimtmety ir, 
istoriniais šaltiniais remdama
sis, papasakoja apie Petro Skar
gos, SJ, didžiadvasiškumą. 
Straipsniu “Kapituliacija ar ko
va“, red. Juozas Vaišnys, SJ, 
paliečia jaunimo nutolimą nuo 
lietuvybės bei religijos ir didelę 
dalį kaltės priskiria tėvams bei 
mokytojams. Tęsiama neįkai
nuojamos vertės “Kalbos” skil
tis (J. Vaišnio ir patarėjo prof. 
dr. Petro Joniko darbas), kurią 
atidžiausiai turėtų sekti rašyto
jai, žurnalistai ir lituanistikos 
mokytojai.

Kovo LIETUVIŲ DIENOS
Ne visuomet šio iliustruoto 

žurnalo viršelį puošia tokios gar
bės vertųjų portretai, bet už ko
vo numerio viršelį LD redakto
riui galime tik padėkoti. Kun. 
Kazimieras Pugevičius, kurį čia 
matome sveikinantis su prez. 
Reaganu, jau senokai turėjo 
būti šitaip pagerbtas. Sklaidy
dami žurnalo puslapius, ran
dame ir įdomų, geromis nuo
traukomis iliustruotą jo gyveni
mo aprašymą. Skaitytojas dau
giau sužino apie kunigą patrio
tą ir geradarį, iki kaklo pasinė
rusį į lietuviškos kultūros, lab
daros, o tam tikra prasme ir po
litikos darbus. Juo nuostabiau, 
kad jis nėra vienas iŠ naujųjų 
ateivių, bet Amerikoj gimęs 
ankstesnių imigrantų sūnus.

Apžvelgdamas LD vasario nu
merį, prisiminiau apie žurnalo 
redakcijos užmanymą įvelti 
mūsų kultūrininkus į diskusijas 
kultūrinės kūrybos bei jos atei
ties temomis. Ta dingstimi bu
vusi išsiuntinėta klausimų an
keta. Anketos atsakymų belau
kiant. šiame numery persispaus
dinamas stimuliuojantis Juozo 
Brazaičio straipsnis “Kultūra — 
kaip duona”, parašytas 1948

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas •Literatūrinė kūryba •
kalbininkas ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.
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Baranausko lietuvių kalbos 
studijos buvo surištos su Kauno 
kunigų seminarija. Jam reikėjo 
dėsty ti lietus ių kalbą. Gi Bara
nauskas norėjo savo darbą at
likti kaip galima geriau. Tokios 
pažiūros į darbą susiformavo jo 
religinės filosofijos įtakoje. Per 
savo darbą ir maldą jis artėjo 
prie Dievo. Jo studentij tarpt* 
buvo ir Juozas Skvireckas, vė
liau buvęs Kauno vyskupas ir 
arkivyskupas. Jis savo prisimini
muose rašo, kad dažnai maty
davo profesorių Baranauską va
landų valandas liesi meldžiantį 
koplyčioje. Meldėsi net rankas 
iškėlęs.

Ta Baranausko dvasinė nuo
taika ir skatino savo darną 

atlikti stropiai ir su meile. 
Su kokia meile ir entuziazmu 
dėstė tą lietuvių kalbą, kiek su
rinko tautosakos, tyrinėjo tar
mes, kirčiavimą.

Iš seminarijos profesorių jis 
buvo paaukštintas Į vyskupo 
pagelbininkus. Nebereikėjo 
rengtis paskaitom, beliko tik 
gausi korespondencija su Euro
pos įvairiais kalbininkais.

Tada ir pabudo matematikos 
pomėgis. Kai 1897 persikėlė Į 
Seinus ir pasidarė vyskupu ordi
naru, kai atsisveikino su Kaunu, 
kalbos studijas visai užmiršo ir 
atsidėjo matematikai.

Matematika ir poezija turi 
kažką bendro. Matematika pa
grįsta logika, tam tikra tvarka. 

Ir poezijoje emocijos išreiškia
mos tam tikra tvarka ir logika. 
Poetai dažnai mėgsta matemati
ką. ja domisi. Ir Maironis mė
go matematiką. Kai lankė gim
naziją Kaune, buvo geriausias 
matematikas. Mokytojas jam 
pranašavo net šviesią matemati
ko ateitį, bet jis buvo poetas. 
Net amžiaus gale, kai buvo pa
garsėjęs poetas. Maironis kartais 
dvejodavo, o gal jam reikėjo 
būti matematiku, o ne poetu. 
Poeto darbai jo buvo dideli, 
sargiai tai būtų padaręs mate
matikas Maironis.

Ir poetas Vytautas Mačernis 
mėgo fiziką, matematiką, daž
nai skaitė fizikos mokslo knygas, 
nes tai priverčia tiksliai galvo
ti.

Laiškai apie matematiką
Gy veno Kaune jis gana vieni

šai ir užsidaręs. Jo ryšys su pa
sauliu buvo laiškai. Savo drau
gui kalbininkui VVeberiui jis daž
nai prisiminė matematiką. Jis 
Baranauską ir suvedė su vokie
čių matematikais, parūpino lite
ratūros.

Daugiausia laiškų matemati
kos reikalu parašė Aleksand
rui Dambrauskui, kurį iš litera
tūros pažįstame kaip Adomą 
Jakštą, poetą, matematiką, filo
sofą. Dambrauskas buvo kur kas 
labiau išsilavinęs matematikos 
srityje. Yra išlikę 34 Baranaus
ko laiškai Dambrauskui. Beveik 
visuose jis kalba apie matema
tiką.

Kodėl nestudijavo matematikos?
Vienam laiške kalbininkui 

VVelieriui Baranauskas rašė, jei 
ne tėvų neturtas, jis būtų at
sidėjęs matematikai.

Matematikai tvirtina, kad 
matematiniai gabumai pasireiš
kia ankstyvoje jaunystėje. Pa
grindinius matematinius atradi
mus padaro jauni matematikai, 
pvz. Nevvtonas.

Kitaip nutiko Baranauskui. Jis 
neturėjo sąlygų moky tis ir užsi
iminėti matematika. Jis būtų 
taip ir likęs valsčiaus sekreto
riumi. gal kokiu kitu raštininku, 
jei ne ta poetė Karolina Pra- 
niauskaitė. Ji padarė, ką galėjo. 
Jai matematikos pasaulis buvo 
visai svetimas, liet už tad ji pa
skatino Baranauską į poeziją 
ir net pastūmėjo. Ji ištraukė iš 
tamsaus valsčiaus miestelio ir 
Įsodino Į Varnių seminariją. Tai 
buvo visa, ką ji galėjo padaryti, 
kad šis jaunuolis sužibėtų savo 
talentais. Ir jis tuo keliu eida
mas, davė lietuvių literatūrai 
didelius kūrinius.

Baranauskas aritmetikos pra
moko Anykščių valsčiaus mo
kykloje. Kaip minėjome, ir čia 
pasirodė jo matematiniai gabu
mai. Matematikos žinių maža 
tegavo Varmų kunigų seminari
joje ir Petrapilio dvasinėje aka
demijoje. nes tų mokyklų pa
skirtis buvo visai kita.

Baranauskas prie matematikos 

sugrįžo, būdamas 50 metų. Kaip 
sako matematikai, toks amžins 
jau esąs matematikai nepalan
kus.

Kodėl jis ėmėsi matematikos?
Baranauskas buvo savyje 

jautrus žmogus. .Už tai, kad jis 
dėstė lietuvių kalbą, kad rinko 
lietuvių tarmių pavyzdžius, jis 
buvo pajuokiamas, net ujamas. 
Prikaišiojo ir jo korespondenci
ją su kitų tautų kalbininkais. 
Girdi, kam viso to reikia.

Taip kalbėjo žmonių pavy
das. Kas nieko negali padaryti, 
tas. dažnai niekina visus tuos, 
kurie dirba ir ko nors didesnio 
siekia. Tai Baranauską jaudino. 
Buvo jam nemalonu. Jis stengė
si nutolti nuo visų ir užsi
daryti savo darbo kambaryje.

K;ii pasidarė vyskupu pagel- 
bininku. vėl nauja Įtampa skau
dino poetą. Jo viršininkas, vys
kupas Paimlioms buvo labai uo
lus Bažnyčios reikalų gynėjas, 
troško riet mirti kankinio mirti
mi. troško, kad jį ištremtų į Si
birą, bet niekas neištrėmė ir nie
kas nenukankino. Jis ėjo savitu 
keliu. Lenkai jį vadino litvoma- 
nti, o lietuviai — lenkomanu. Ir 
tai veikė jautrų Baranauską. 
Vadinsis, visur tave kažkas pa
žeis. įskaudins. T.ii geriau pasi
traukti i toki kampelį, kur tu 
niekam nerūpėsi, kur būsi nelie
čiamas. Matematika neturi nieko 
su politika. visuomenine veikla. 
Bet ji lavina protą, žmogų 
mankština.

Matematikos darbai
Jis griebėsi matematikos va

dovėlių, mokėsi paprastą gimna
zijos matematikos kursą. Bet jis 
buvo juk poetas, — kas jam pa
tiko, tą skaitė, studijavo, o kas 
nepatiko, — praleido.

Patraukė jį skaičių laipsniavi- 
mas. Taip ir sustojo prie jo. 
Algebra pasidarė neįdomi. Atsi
dėjo laipsniavimo tyrinėjimui, 
ėmė sudarinėti kvadratų, vėliau 
aukštesnių laipsnių lenteles.

Sudarinėdamas skaičių laips
nių lenteles, Baranauskas susi
dūrė su skaičių dalumo klausi
mais. Ir vėl nuvedė į naujas 
studijas, nuvedė prie pirminių 
skaičių. Stokodamas gero pasi
ruošimo, jis surasdavo dėsnius, 
kurie jau buvo seniau surasti.

Dirbdamas per dieną po 13 
valandų, jis surašė pirminių 
skaičių lenteles iki 150,000. Ti
kėjosi, kad čia atliko istorinį 
darbą. Pasirodo, kad tokios len
telės jau buvo padarytos 17 
ir 18 amžiuje. O 19 mažiaus 
pirmoje pusėje Prahos universi
teto profesorius J. F. Kūlikas 
tokių pirminių skaičių lenteles 
sudarė iki 100 milijonų.

Baranauskas išvedė vieną for
mulę, kuri pateko j spaudą per 
vokieti matematiką. Sis formulę 
paskelbė savo vardu ir jvėlė 
klaidą. Vėliau Baranauskas jau 
savo vardu paskelbė Krokuvos 
akademijos rinkimuose ir taip 
įėjo į matematikos mokslinę 
I iteratūrą.

(Bus daugum
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Vysk. P. Baltakis lanko Australijos lietuvius

CANBERROJE, PERTHE, ADELAIDĖJE, TAS MA
NIJOJE, MELBOURNE, BRISBANĖJE IR VĖL 
SYDNĖJUJE

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
KELIONĖ Į OLANDIJĄ

Vvsk. Pauliaus Baltakio. OFM, kelionės Australijoje. 1 — Naujoji Zelandija, 2 — Sydnėjus, 
3 — Canberra. 4 — Perth, 5 — Adelaide, 8 — Tasmanijos sala, 7 — Melboumas, 8 t— 

Brisbane. 9 — Sydnėjus. Iš ten grįžo atgal i Ameriką, sustojęs Havajuose.

Australijos sostinėje Canberroje
Iš Sydnėjaus mašina išvyko Į 

Canberrą. Australijos sostinę, 
kur gyvena nemaža lietuvių. Jie 
pastovaus savo kapeliono neturi. 
Aplanko juos kunigai iš Sydnė
jaus.

Vyskupas sustojo privačiai pas 
Mariją ir Albertą Balsius. Re
kolekcijos čia vyko australų 
bažnyčioje kovo 3 ir 4 vakarais.

Canberroje vyskupas susitiko 
du klasės draugus iš Kretingos 
laikų. Čia jam teko lankytis ir 
valdžios Įstaigose, kur patyrė, 
kad lietuviai esą geriausi imi
grantai. — darbštūs, tvarkingi. 
Canberros miesto administra
torius yra lietuvis, tai teko su 
juo susitikti ir papietauti. Ko
vo 6 aplankė ir popiežiaus nun
cijų, kuris apie lietuvius yra 
gerai informuotas.

Lietuviai čia turi gražius savo 
namus. Kovo 5 čia buvo šaunus 
vy skupo priėmimas.

Lanko pensininkų sodybą
Iš Canberros vėl grįžo į Syd- 

nėjų. Tada aplankė lietuvių pen
sininkų sodybą, kuri yra Įrengta 
priemiestyje. Vieta labai graži 
ir patogi. Valdžios rūpesčiu vis
kas pastatyta. Yra nedideli na
meliai. kuriuose gyvena tik po 
dvi šeimas. Viskas sutvarkyta 
patogiai, švariai. Toje sodyboje 
gy vena apie 20 lietuvių šeimų. 
Pradžioje reikia įmokėti 10 ar 
15 tūkstančių dolerių, ir paskui 
jau daugiau nebereikia nieko 
mokėti.

Čia buvo vy skupo gražus pri
ėmimas. į kuri atsilankė apie 
100 lietusių.

Kovo 7 išskrido į Perthą.

Perthe
Perthas yra labai toli, kitame 

kontinento krašte, vakaruose. 
Ten buvo praėję karščiai, tai 
oras buvo visai malonus. 
Perthe sustojo pas arkivysku
pą.

Čia gy vena iš New Yorko iš
sikėlę Vytautas ir Birutė Radzi- 
vanai. Birutė yra Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė. Lie
tuviai turi įsigiję savo namus, 
kur vyksta visas judėjimas. Šiaip 
čia lietuvių kolonija nėra dide
lė.

Vy skupas praleido net 5 die
nas, tvarkydamas įvairius rei
kalus. Čia lietuviam patarna
vo kunigas čekas, kuris buvo

Australijoje. Adelaidės mieste, lietuvė Marija Rutkauskienė 
kovo 13 paminėjo savo 100 metų gimtadienį. Tarp dauge
lio sveikintojų sukaktuvininkę kovo 20 aplankė vysk. P. Bal
takis. OFM. lydimas Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos kunigų. Iš k. sėdi kun. J. Petraitis, MIC, sukaktuvi
ninkė M. Butkauskienė. jos anūkė Mary tė ir vysk. P. Bal
takis. Antroje eilėje stovi: kun. Alb. Spurgis, MIC, L. Gu- 
diškienė ir B. Jablonskienė. \>i >t>. \H. Budrio

pramokęs ir lietus iškai. lietuviš
kai laikė mišias. Bet jis susi- 
sirgo. Tuo metu vyskupas ir ap
lankė ji serganti. Vėliau, vy sku
pui išvykus, tas kunigas mirė.

\ ysk. P. Baltakis dabar šiai 
lietuvių kolonijai parūpino lietu
vį jauną kunigą Savicką, kuris 
buvo Adelaidėje; Reikėjo sutvar
kyti teisinius reikalus, j<> perkė
limą į Perthą. Jis bus australų 
parapijoje ir drauge aptarnaus 
lietus ius.

Iš Pertho vyskupas išskrido 
kovo 12 i Adelaidę.

Adelaidėje
Iškilmingai ji sutiko Adelai

dės aerodrome. Ten buvo su
stojęs pas marijonus. Ir čia buvo 
plati veikla, susitiko su skau
tais. dalyvavo lietuviu katalikių 
moterų kuopos 25 metų minėji
me. kalbėjo per radiją, susiti
ko su australų laikraštininkais, 
kovo 14. 15, 16 vadovavo re
kolekcijom. Jos iškilmingai buvo 
baigtos kovo 17.

Adelaidėje yra lietusių Šv. Ka
zimiero parapija, jie turi savo 
koplyčią ir savo namus.

Vyskupas porą kartui lankėsi 
pas vietos vyskupą, kur visada 
buvo maloniai priimtas.

Tasmanijos saloje
Gražų įspūdi jam padarė ap

silankymas Tasmanijos saloje.

Vysk. P. Baltakis, OFM, lanko lietuvių pensininkų sodybą 
Engadine prie Sydnėjaus.

Nepaisydamas įvairių Olandi
jos sluoksnių Romos katalikų 
Bažnyčios skelbiamam tiesom 
rodomos opozicijos, popiežius 
Jonas Paulius II, siekdamas su
taikyti Olandijos lilieralius ka
talikus su Bažnyčios mokslui 
pi įtariančiaisiais, per 5 dienas 
lankė Olandiją.

Prieš popiežiui atvykstant, 
buvo vedami pasitarimai su įvai
riom Olandijos grupėm dėl jų 
susitikimo su popiežium. Suli- 
lieralėjujiių katalikų grupės rei
kalavo, kad popiežius sutiktų 
diskutuoti su jais gimimų kont
rolę, abortus, kunigų celibatą ir 
k., o lilreraliosios katalikės mo
terys su savo organizacijos pre
zidente, Nijmegen katalikų uni
versiteto profesore Tina Halkes 
reikalavo, kad jom būtų leista 
išdėstyti popiežiui jų pažiūras 
į moterų teisę būti šventinamom 
kunigėm, dėl išsiskyrusiųjų gy
venimo l>e vedybų su kitos lyties 
asmenim, homoseksualų, vedu
siųjų kunigų ir kitų ne pagal 
Bažnyčios nuostatus gyvenančių 
žmonių vietos katalikų Bažny
čioj. Popiežius nesutiko tais rei
kalais kalbėti.

Žydų grupė prieš susitikdama

reikalavo, kad popiežius atsipra
šytų už. popiežiaus Pijaus XII 
nenorą ginti žydus II pasaulinio 
karo metu, kad Bažnyčia pa
smerktų du tūkstančius metų te- 
l>evykstantį antisemitizmą ir 
kad Vatikanas pripažintų Izrae
lį. Vatikanui atsisakius tokius 
reikalavimus patenkinti, žydai 
atsisakė su popiežium susitikti.

Nepaisant rodomos opozici
jos. popiežius buvo sutiktas 'iš
kilmingai. Aerodrome takas, ku
riuo popiežius turėjo eiti, buvo 
išklotas įvairių miestų vėliavom 
(vėliavas mindyti turi teisę tik 
Olandijos karalienė ir popie
žius). Policija stengėsi pačius į- 
žūliausius demonstrantus, šau
kiančius užmušti popiežių, iš
vykti iš Olandijos ir pan., lai
kyti atokiai nuo popiežiaus. Rei
kia pažymėti, kad visur popie
žių sveikinančiųjų buvo žymiai 
daugiau už prieš jį demonstruo
jančiųjų.

Katalikių misijonierių vardu 
kalbėjusi Helsvig VVasser nukry
po nuo paruošto kalbos teksto 
ir kritikavo Bažnyčios mokslą, 
pirmon eilėn statantį įstatymą, 
o ne ištiesianti padedančią ran
ką.

NAUJIEJI ŽURNALAI

Čia kadaise lankėsi ir Simas 
Kudirka. Čia veikia organizaci
ja — Politinių kaliniu draugai. 
Jie rašo kaliniam laiškus, plati
na atitinkamą literatūrą, už juos 
meldžiasi.

Čia y ra try s veiklūs lietuviai 
— Taškūnas, Tarvydas. Kantvi- 
las. Šiaip lietuvių čia yrą apie 
150. Tie trys lietuviai profeso
riauja ir yra labai įtakingi žmo
nės.

Čia vyskupas kalbėjo per ra
diją, dalyvavo priėmimuose, 
lankė moky klas, kolegiją ir gim
nazijas. Vietos vyskupas yra 
nuostabus žmogus, labili mėgsta 
Lietuvos istoriją ir tiesiog kiek
vieną stebina savo žiniomis apie 
Lietuvą. Jam lietuviai padova
nojo Aušros Vartų Marijos 
paveikslą.

Melboume
Iš Tasmanijos skrido į Mel- 

boiirną, kur yra kun. Pranas 
\ asaris ir kun. dr. Pranas Dauk
nys. Jie ten turi spaustuvę ir 
leidžia “Tėviškės Aidus”.

Melboume rekolekcijos buvo 
kovo 29, 30 ir 31. Žmonių bu
vo pilna katedra. Mūsų vysku
pas 17 asmenų suteikė sutvir
tinimo sakramentą. Taip pat su
sitiko su jaunimu, aplankė arki- 
vvskupą, aprašė jį katalikiškas 
laikraštis.

Brisbane
Balandžio 1 išvyko Į Brisba

ne. Prisijungė ir prel. P. Butkus. 
Čia kapelionu yra knn. P. Bu
činskas. Jis yra kapelionu sese
lių vienuolyne ir aptarnauja lie
tuvius, kurių čia yra apie 100. 
Jis ir namus nupirko lietuvių 
bendruomenei. Čia vyko reko
lekcijos, susitikimai su lietu
viais. Iš čia išvyko vėl į Syd- 
nėjų.

Vėl Sydnėjuje
Balandžio 4 grįžo į Sydnė- 

jų. Čia susitiko su arkivys
kupu. Iškilmingai atšventė Vely
kas. Katedra buvo pilna žmonių. 
Visų nuotaika buvo pakili.

Ilga, sudėtinga ir varginanti 
vyskupo kelionė čia turėjo pa
sisukti į kitą pusę, į namus. 
Keliavęs visą mėnesį, kalbėjęs.

(atkelta iš 3 psl.)

Europoje, pakartotas jo raštų 
V tome. Autorius taikliai defi- 
nuoja kultūrininką žmogų bei 
kultūrines apraiškas. Įdomu tai, 
kad jo pesimistiškai vaizduoja
mos kultūrinės galimybės emi
gracijoje jau yra su kaupu pasi
tvirtinę.

Į žurnalo vidurį įdėtas iš per
eito numerio tęsiamas dr. Jono 
Balio straipsnis “Dievai ir de
monai”. Kaip ankstesnėj apžval
goj džiaugiausi, tai nepaprastai 
įdomus tautosakos žinovo dar
bas. Grožį kiek pritemdo auto
riaus aštrios pastabos kitų tau
tosakos tyrinėtojų adresu, ypač 
prof. dr. Marijos Gimbutienės ir 
prof. dr. Algirdo J. Greimo.

Angliškoj žurnalo daly pažy
mėtini trys nevienodo dydžio, 
bet lygiai reikšmingi straips
niai. Pirmasis Irenos Luksis Go- 
dard “Easter Season In Old 
Lithuania”. Antrasis — Viktori
jos Matranga ir .Aldonos Vesel- 
kienės “Exceptional Exhibit of 
Folk Art”. Trečiasis — Rūtos Ski
ri ūtės “The Lithuanian Opera 
Company”. Pirmajame išsamiai 
ir vaizdžiai aprašoma Velykų 
laikotarpio papročiai Lietuvoje, 
pradedant Užgavėnių išdaigom, 
gavėnios valgiais, pusiangavėnio 
atokvėpiu, baigiant Verbų sek
madieniu, Didžiąja savaite ir 
pagaliau spalvingom Velykų 
linksmybėm. Antrajame straips
ny skaitytojai supažindinami su 
lietuviškų tautinių rūbų audimu 
ir jų parodomis, pagrindan ėmus 
šiemetinę parodą Chicagos Čiur
lionio galerijoj. Ta proga prisi
menama ir Lietuvių Tautinio 
meno instituto (Lithuanian Folk 
Art Institute) veikla įvairiose 
Amerikos vietovėse. Trečiasis tai 
išsamus pačios šios žurnalo da
lies redaktorės reportažas apie 
Lietuvių Operą, pradėtas vasario 
numery. Trumpai tenka pasaky
ti, kad, kai Rūta Skiriūtė (pa
sirašanti Rūta Skirius) pradėjo 
LD angliškąją dalį redaguoti, 
joje pateikiama daug įdomių ir 
vertingų rašinių. Įdomu tik, ar 
daug lietuviškai nebesuprantan
čių, ypač vyčių, LIETUVIŲ 
DIENAS prenumeruoja ir 
skaito?

Kovo KARYS
Tai antras naujo redaktoriaus 

Balio Raugo numeris.
Pradedama dr. Jono A. Stik- 

loriaus straipsniu “Du kovai — 
du ultimatumai”. Lietuvą nebe 
vaiku palikusiam, spėlioti nerei-

sakęs pamokslus, susitikęs su 
daugybę žmonių, su vyskupais, 
valdžios atstovais, jis balandžio 
8 pradėjo kelionę atgal. Jis iš
skrido į Havajų salas, (p.j.)

(Bus daugiau)

kia: Lenkijos ultimatumas dip
lomatiniams santykiams už
megzti; Trečiojo Reicho ultima
tumas Klaipėdos kraštą atiduoti. 
Tai 1938-jų ir 1939-jų tuomet 
labai skaudžios opos, daugeliui 
vis dar netikint, jog čia dvigu
bas preliudas į pačią didžiausią 
tragediją. Dr. Stikloriaus 
straipsnis daly kiškas ir įdomus.

A. Budreckis užbaigia sausio 
numery pradėtą referatą “Prisi
minkime savanorius”. Tai skai
čiais, istorinėm datom, atsišau
kimų bei atsiminimų citatom 
perpintas rašinys, parodąs kaip 
susibūrę į kelis pulkus 12,000 
vyrii 1918 - 1921 metais apgy
nė Lietuvos laisvę, Vasario Še
šioliktosios aktu paskelbtą.

Kažkodėl tik A.Ž. inicialais 
pasirašęs autorius žada apžvelg
ti devynis istorinius antspau
dus. Tuo tarpu aptariami ir nuo
traukomis pavaizduojami tik du, 
abu Vytauto Didžiojo.

Šiame KARY randame tik 
dviejų buvusių kareivių atsimi
nimus: K. Leknicko Naujokų ba
talionas 1942 - 1944 metais” 
ir Antano Skirkos “Tarnaujant 
Lietuvos kariuomenėje”. Abu tik 
pradedami, abiejų seks tęsiniai. 
Pirmasis rašinys — kruvina va
dinamųjų Savisaugos dalinių, 
nacių leistų organizuoti Lietu
vos teritorijos apsaugai, bet 
pasiųstų į Gudijos miškus, ba
taliono istorija. Nepaprasto įdo
mumo ir didelės svarbos atsimi
nimai, taip reikalingi mūsų tau
tos bei valstybės istorijai. Tik, 
vaje, vaje; Įeit. A, Įeit. B, psk. P, 
Itn. N. ir taip toliau. Vienas 
tik autorius Leknickas pilna
kraujis žmogus. Ar ir beveik po 
pusės šimtmečio vis dar reikia 
slėpti pavardes? O kurios ir slėp
tinos, tenka klausti, ar autorius 
numatė po savo mirties«jas pa
likti taip, kad būtų surastos ir 
paskelbtos? A. Skirka nieko ne
slapsto, nes jam. žinoma, ir ne
reikia. Jo atsiminimai skaitosi 
it beletristika.

Naujasis redaktorius net pen
kis žurnalo puslapius davė Vy
tauto A. Dambravos feljetonui 
“Oi, tie aukotojai!” Kadangi 
feljetonas tikrai gyvas, kupinas 
juokingų dialogų, priekaištauti 
nei redaktoriui, nei autoriui ne
tenka.

Daug vietos, net šeši pusla
piai smulkiu šriftu, skirta to
kiems sunkiems skaitiniams kaip 
karinės žinios, karinės naujie
nos, mokslo lwi technikos nauji 
pasiekimai Tai daugiausia ver
timai iš specifinių amerikiečių 
leidinių. Dėmesio vertas J. Žygo 
straipsnis “Prūsų tragedija”, 
pradėtas sausio numery, o dabar 
užbaigiamas Autorius primena 
daugelį pirma Rytprūsių vokieti
nimo. dabar rusinimo faktu.

Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 
ŠV. BENEDIKTO REGULOS 
VIENUOLIAI LIETUVOJE. 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos 
Metraščio VI tomo 1-85 psl. 
Išleido Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija. Roma 1985. Kai
na nepažymėta. Užsisakyti gali
ma pas L.K.M. Akademijos rei
kalų vedėją Piazza della Pilotta 
4, 00187 Roma, Italia.

Šioje plačioje studijoje apie 
šv. Benedikto regulos vienuo
lius yra sutelkta daug žinių ir 
istorinių faktų, dar mažai kam 
žinomų.

Pirmiausia duodamos bendro
sios žinios apie vienuolius be
nediktinus, kamaldulius, kartū
zus, cistersus, trapistus ir sese
ris benediktines ir cisterses.

Toliau nusakoma jų įsikūrimo 
eiga, kur tokie vienuolynai Lie
tuvoje yra buvę, nurodoma jų 
išnykimo ar uždarymo priežas
tys.

Ši studija yra ilgų metų 
kruopštaus tyrinėjimo darbas ir 
didelis įnašas ne tik į krikš
čionybės ar istorijos raidą bet 
ir į mūsų krašto religinį ir kul
tūrinį- gyvenimą.

Tai medžiaga ne tik norin
tiems pažinti religinius ordinus, 
bet ir Lietuvos istorijos plates
nę sampratą susidaryti, kaip 
buvo santykiaujama su Vakarų 
Europa, kokia buvo įtaka į mūsų 
šviesuomenę, kokia buvo 
krikščionybės eiga, kaip švieti
mas plito, kaip buvo aptarnau

jama liaudis religiniais ir kitais 
buitiniais gyvenimo reikalais.

Studijos gale yra santrauka 
angliškai.

Jonas < Sakas — Sakevičius. 
KUNIGAS JUOZAS VAILOKAI
TIS. Žurnalistinė, visuomeninė, 
politinė ir ekonominė veikla. Iš
leido Popiežiaus Leono XIII li
teratūrinis fondas. Kaina $8.00. 
Išspausdinta 500 egz. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė 1985 m. 
4545 W. 63rd Street. Chicago, 
IL 60629.

Monografinio pobūdžio knyga 
apie Lietuvai daug nusipelniusį 
asmenį.

Apžvelgta jo plati ekonomisto, 
visuomenininko, geradario, 
žumalisto-redaktoriaus, politiko 
veikla, paduotos kai kurios jo 
kalbos seime, pažymėtos jo steig
tos įmonės. Įdomus jo bendra
keleivės Sibiro tremti n — Alta- 
jun pasakojimas ir įvairūs prie
dai, liečiantieji kun. Juozo Vai
lokaičio asmenį.

— “THE OBSERVER”, lietu 
vių laikraštis anglų kalba, pra
dėjo jau antruosius metus. Jis 
yra mėnesinis, skirtas informa
cijai apie Lietuvą ir lietuvių 
gyvenimą išeivijoje kitataučiam 
bei lietuviškai nebekalbantiem 
lietuviam. Leidėja — Amerikos 
lietuvių katalikų federacija. Re
daguoja Jonas Kuprys ir kolek
tyvas, kurį sudaro M. Katilius- 
Boydstun, M. Dmnga. A. Liule- 
vičius, D. Markelis, L. Sidrys, 
A. Zailskas. Adresas: “The ()b- 
server”, 4545 W. 63rd Street. 
Chicago. UI. 60629. Metinė pre
numerata 10 dol. Mėnraštis yra 
vidutinio formato, 12 puslapių, 
gausiai iliustruotas.

skatindamas šių lietuviškų že
mių nenurašyti svetimųjų nau
dai.

Užbaigiama gyva Vinco Ta
mošiūno apysaka “Tėvas", nusi
tęsusi per keletą žurnalo nume
rių.

Viršelis papuoštas nesenta! 
mirusio Lietuvos kariuomenės 
karininko, vėliau teisių daktaro, 
šiame krašte vieno iš KARIO lei
dėjų Eugenijaus Noako portretu 
Skaitytojui daug grožio ir nau 
dos teikia pusantro tuzino gi
rai išdėstytų nuotraukų.
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LOS ANGELES, CALIF.

Vysk. Paulius A. Baltakis. 
OFM, grįždamas iš Australuos, 
balandžio 11-14 lankėsi Los An
geles šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje.

Ta proga tarėsi su įvairių gru
pių žmonėmis lietuvių pastora
cijos reikalais, aplankė Šeštadie
ninę mokyklą, kur buvo moky
tojų, tėvų ir mokinių šiltai pri
imtas ir apdovanotas gražiu lie
tuviško stiliaus kryžiumi. Labai 
gilų įspūdį jaunimui padarė vė
liavos pakėlimo apeigos mokyk
los kieme, kur pats vyskupas pa
kėlė mūsų trispalvę.

Balandžio 14, sekmadienį, 
10:30 vai. vyskupas koncelebra- 
vo mišias su klebonu kun. A. 
Olšausku ir prel. V. Bartuška. 
Ceremonijas tvarkė prel. P. Ce- 
liešius. Svečias vyskupas pasakė 
gražų ir padrąsinantį pamokslą. 
Per mišias giedojo konip. Br. 
Budriūno vadovaujamas choras 
ir solistai. Bažnyčioj dalyvavo 
daug žmonių, ypač jaunimo.

Po lietuviškų pamaldų viršu
tinėj parapijos salėj įvyko vys
kupo priėmimas, rengiamas pa
rapijos komiteto, kuriam vado
vauja Frank Speecher. Dalyvavo 
beveik 500žmonių. Šeimininkės, 
vadovaujamos Angelės Raulinai- 
tienės. paruošė stalus ir gar
džiai pavaišino žmones. Parapi
jos moterys prikepė gardžių 
kepsnių, padarė sūrių, sumušti
nių ir kitokių gėry bių. Vyskupas 
su visais sveikinosi ir kalbėjosi. 
Žmonės vysk. P. Baltakio sielo
vados reikalam sudėjo 6,170 
doh Didžiausią auką (1000 dol.) 
įteikė Los Angeles skautai ir 
skautės. Vyskupo apsilankymas 
buvo tikra parapijos šeimos 
šventė, sujungusi visus į bendrą 
darbą Dievo ir Tėvynės labui. 
Priėmimas praėjo pakilioje nuo
taikoje ir paliko visiem geriau
sius įspūdžius.

programa, kurią atliks Paulius 
Rąjeckas iš New Yorko, pagar
sėjęs Amerikoje ir Euro- 
pose savo mimo programomis, 
ir muz. Aloyzo Jurgučio vado
vaujamas dainos my^ėtiijų cho
ras, kvartetas, solistai ir inst
rumentalistai. Programai va
dovaus Algimantas Žemaitaitis.

Lietuvių Dienos ir gausios lo
terijos pelnas skiriamas parapi
jos mokyklos remontui — aslies- 
tos pašalinimui iš mokyklos pa
stato. Tas darbas parapijai kai
navo 21,000 dol.

suaukojo apie 15,000 dol. Prieš 
Velykas metinėm gavėnios reko
lekcijom sėkmingai vadovavo 
kun. Vytautas Pikturna iš. Flori
dos.

Los Angeles LB Spindulio 
rengiama tradicinė 29-oji jau
nimo šventė įvyks birželio 2 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėse ir mokyklos kieme.

įvairios žinios
Velykų švenčių proga lietuviai 

stropiai lankė savo parapijos 
bažnyčią ir bažnyčios paramai

Politkaitis, aini žinomi Los An
geles lietuvių jaunimo veėkėjai, 
planuoju sukurti lietuvišką šei
mos židinį. Jų vestuvės numaty
tos rugpjūčio 17, šeštadienį, šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Vladas Kuzavinis, nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
majoras, sulaukęs 81 m. am
žiaus, mirė lialandžio 29. Nu
liūdime liko žmona Veronika ir 
sūnus Rytis.

LIETUVOS KATALIKŲ RŪPESČIAI 
LOS ANGELES, CALIF., SPAUDOJE

2 priims kunigystės Šventimus 
šv. Petro bazilikoje, Romoje, iš 
šv. Tėvo Jono Pauliaus U. E. 
Putrimas buvo {urmas lietuvis, 
įšventintas į kunigus paties po
piežiaus. Po šventimų kūn. E.

II. E.

Lietuvių diena
šv. Kazimiero lietuvių parapi

ja birželio 16 rengia tradicinę 
32-ąją Lietuvių Dieną.

10:30 vai. ryto iškilmingos 
lietuviškos mišios su pritaikytu 
pamokslu. Mišių metu giedos 
parapijos choras ir solistai, va
dovaujami komp. Br. Budriū- 
no.

Po pamaldų parapijos salėje 
bus duodami pilni pietūs. Tuo 
pačiu metu mokyklos klasėse 
vyks įvairių dailininkų darbų 
parodos.

1:30 vai. popiet Marshall aukš
tesniosios mokyklos salėje wks

Balandžio 25 Los Angeles 
Times straipsnis, užvardintas 
“Kaip jie išlaiko tikėjimą už ge
ležinės uždangos”, plačiai cituo
ja Lietuvių Informacijos Centro 
vedėją Gintę Damušytę, kuri 
kalbėjo Los Angeles apie Lietu
vos katalikų būklę. G. Damušy
tė liudijo Tarp-religinio komite
to už Sovietijos žydus ir Ame
rikos žydų komiteto surengtoj 
apklausoj, kuri įvyko 1985 ba
landžio 18 Loyola Marymount 
kolegijoj. Apklausos tema — 
“Kultūra ir bendruomenė — Ko
va už religinę laisvę Sovietų 
Sąjungoje" Apklausos tikslas 
buvo suburti sovietų persekio
jamų religinių bendruomenių 
ekspertus bendram ekumeniniam 
pokalbiui. Jų duoti pranešimai 
bus atspausdinti leidinyje, kuris 
bus išdalintas šį mėnesį vyriau
sybių delegacijoms, susirinku
sioms Ottavvoje apžvelgti Hel
sinkio susitarimų vykdymą.

G. Damušytė buvo viena iš 
penkių prelegentų. Rusas pabė
gėlis dr. Yuri Yarim-Agaev kal
bėjo apie Helsinkio grupes, dr. 
Kent Hill iš Seattle Pacific 
universiteto apie evangelikus. 
Ed Robin apie Sovietijos žy
dus ir Ilga Stacevich. “Samiz- 
dat” biuletenio redaktorė, apie 
rusus pravoslavus.

Damušytė apibūdino Lietuvos 
tikinčiųjų diskriminaciją, iškel
dama vėliausius persekiojimo 
pavyzdžius iš LKB Kronikos, 
kaip studento R. Žemaičio nu
teisimą už dalyvavimą religinėj

procesijoj. Ilgiau sustota prie 
Lietuvos kunigų — A. Svarins
ko, S. Tamkevičiaus ir J. K. Ma
tulionio — areštų bei Lietu
vos Helsinkio grupės nario kun. 
B. Laurinavičiaus nužudymo. Ji 
išdėstė kaip sovietai administ
raciniais būdais varžydami Kau
no seminariją liei Bažnyčios va
dus, kaip tremtinį vyskupą J- 
Steponavičių, trukdo religinį 
gyvenimą Lietuvoj.

Prelegentė baigė kalbą su tri
mis išvadomis apie katalikiškąją 
rezistenciją Lietuvoj — 1. Re
zistencija klesti, nors ir sunkiau
siose sąlygose, nes ji turi daug 
pasekėjų, ty lių ir balsių. 2 ka
talikų Bažny čios vaidmenį stip
rina faktas, kad jos dvasinis au
toritetas yra už Sovietų Sąjun
gos ribų — Vatikane. 3. Gyva 
pogrindžio spauda kelia Lietu
vos gy ventojų bei pasaulinės vi
suomenės sąmonę apie okupuo
tos Lietuvos gyvenimo realybes.

Po kalbos Los Angeles tarp- 
religinė koalicija, susidaranti iš 
devy nių miesto bei religinių pa
reigūnų. statė klausimus, jų tar
pe apie vienuolių likimą Lietu
voj. Damušytė aiškino, kad. nors 
po karo sovietai uždarė visus 
vienuoly nūs bei vienuolijas Lie
tuvoj. anot pogrindžio šaltinių, 
veikia 2500 slaptu vienuolių.

Stebėtojų tarpe buvo ir Los 
Angeles lietuvių, kurie parūpino 
susirinkusiem literatūros apie 
dabartinę Lietuvos padėtį.

Los Angeles Times reporta
žas apie apklausą, tęsiamas per

Vysk. P. Baltakis, OFM, Los Angeles, Calif., lietuvių 
bažnyčioje koncelebruoja mišias. Kairėje — parapijos klebo
nas kun. dr. A. Olšauskas, dešinėje prel. dr. V. Baltuška.

keturis puslapius nuo “Vievv” 
skyriaus pirmo puslapio, buvo 
iliustruoti prelegentų nuotrau
komis.

Dieną po apklausos, balan
džio 19, Los Angeles arkivysku
pijos laikraščio korespondentas

pravedė pokalbį su atvykusia 
viešnia iš New Yorko apie Lie
tuvos katalikus. Straipsnis, už
vardintas “Lietuvos katalikams 
vėl padidina spaudimą”, pasi
rodė The Tidings balandžio 26 
dienos laidoj.

IŠLIETUVIŲ INFORMACIJOS
CENTRO GYVENIMO

Lietuvių Katalikų Religinė

L.I.C.

paties po- 
Po šventimų kūn. E. 
dar liks Romoje tęsti 

bažnytinės teisės studijų.

— Algis šilas, JBANC reika
lų vedėjas, ragina protestuoti 
prieš NBC televizijai už gegu
žės 6 d. NBC Nightly News 
Special Segment padarytą pa
reiškimą, jog lietuviai II pasau
linio karo metu turėjo savo SS 
batalijoną. 
Grpssman, 
News, 30 Rockefeller Center, 
New York, N.Y. 10029. Skambi
nant protestus pareikšti NBC 
News Audience Service Desk, 
tel. 1 - 212 664-2333. Protes
tuojant būti mandagiem, pa
reikšti, kad Lietuva neturėjo jo
kio SS batalijono ar šiaip dali
nio (no SS unit of any kind) ir 
vengti antižydiškų pastabų, nes 
kaip tik tai mum norima pri
kergti, kad nekentėme žydų ir 
už tai juos žudėme.

— Toronto Gintaro ansamb
lio sukaktuvinė trisdešimtmečio 
šventė įvyks gegužės 25. Koncer
tas 6 vai. vak. vyks Metro 
Toronto Convention Centre, o 
9 vai. vak. pokylis Toronto Lie
tuvių Namuose.

— Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos suvažiavimas įvyks 
gegužės 25 - 26 Clevelande.

Adresas: Garry
President, NBC

PAMINĖTA LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIO 30 M. SUKAKTIS

Akademija-lx»lius balandžio 
28 praėjo iškilmingai. Programai 
vadovavo Algis Raulinaitis. Vž 
ilgiausiai veikloje tesėjimą įteik
ti žv meny s: E. ir V. Dovydai
čiam*. G. ir J. Raibiams.

Iškili publika susirinko j dai
liai. išradingai dekoruotą Šv. Ka
zimiero salę; dekoratorius — 
šiuolaikinis Dramos sambūrio 
režisieriu* Petras Maželis. Ne
peri lga Akademijos programa 
buvo išklausyta su kultūringų 
žmonių dėmesiu.

' Kas išliko atminty ?
l>ri publikos laikysena, ren

gėjų tvarkingumas ir nuoširdu
mą* xpmmant svečius). .Akcen
tuota ilgalaikė sceninio darini 
ištvermė ir. .. teatrinės veiklos 
lietuvių tautai istorinė reikšmė, 
o dabartį — lietuviškos kul
tūros išlaiky mui ir laisvės kovai 
pagalbinė reikšmė. Teatras du
lki sx ari»ų tautini darbą.

Ko publika {m«igedo?
Kad salėje nebuvo vieno iš 

pirmųjų Los Angeles dirbusių 
režisierių — Juozo Kaributo; 
kati per maža dėmesio ilgiausiai 
su Sambūriu dirbusiai režisie
rei. viešniai iš Floridos — Da
iliai Mackialienei. kati neatžv- 
mėtas ilgametis *venų dekorato
rių* Algis Tabūnas Sukaktuvi
niame leidinv beveik nepaminė-

šiaip L. A. Dramos sambū
rio sukaktuvinis leidinys, reda
guota* Petro Maželio (gelbstint 
Emai Dovydaitienei). — meniš
kas ir turiningas; jis turės ir is
torinės reikšmė*.

Gražu, kad programos metu 
pagerbti mirusieji Dramos sam
būrio nariai, galėjo būti pami
nėti ir mirusieji talkininkai teat
rui. ypač nuoširdžiai talkinę 
aprašydami, garsindami spaudo
je; pavyzdžiui. — prof. Jonas 
Kuprionis. kuris iki pat mirties 
buvo nuoširdus Sambūrio gar
sintojas savo šiltais reportažai*.

P. Maželis pasikalbėjime su 
Žurnaliste Rūta Šakiene <"Dir
va“. 1985.I\’.1S' gražiai iškelia 
teatro reikšmę, tačiau, per drą
siai nuvertina kritikus, pabrėž
damas. kad “kritikės ir kritikai 
parodo visą savo išmintį dažnai 
dirbančiųjų ^teatrui — A.R.' 
darbą griaunant". Gaila, jei 
teatralai tik tiek tevertina ra
šančiuosius apie jų darbus. Vi
sų darbai neatlyginami, ir visų 
— prasmingi.

ras veikla. spėjama. buvo dar 
ankstyvesnė, negu prie* 30 metų.

Makarevtčius. vėliau — yra pa
statę vaidinimų Antanas Aud-

k oratoriaus A Tabūno pagelbi-

— Bah s Madruda.

lu Tunuenė Intensyviausiai ir 
kūrybiškiausiai yra dirbę Gas
paras Velička. Juotas Kaributas

įsteigę* Dramos sambūrį — 
1954 lapkričio 20 . vėliau — 1h-- 
veik 20 m. dirbo Dalila Mac- 
kialienė. O prieš metu* atvyko 
čia buvęs "Vaidilos’ teatro Cle- 
veland. Ohio. režisierium ir va
dovu Petrą* Maželi*, turėję* pa
tirtie* dar iš Kauno teatro ir 
Amerikine studijavęs teatrą, de
koravimą ir kitką.

Išeivijoje- draminių vienetų 
sunki dalia: kad ir daug entu
ziazmo. liet skurdžios sąlygų*; 
dirbama atliekamu laiku.

Los Angeles jaunosios jėgos 
buvo sėkmingai suburto* gabios 
Danutės Barauskaitė* - Ma
žeikienės. parodyta “Viva. Eu
ropa . jos pastatyta* ir konkur
są laimėję* D. Mackialienė* vei
kalas “Nepripažintas tėvas"; ta
čiau ir jaunimo entuziazmui il
gai išsilaikyti sunku.

Kiekviena* iš dirbusiųjų turė
jo daug gero* valio*, patrio
tizmo. net pasiaukcjimo. kūry
binė energija padaro kartai* 
stebuklus. Bet — nelengva!

Su pagarKi žvelgiant atgal — 
į kiekvieno gerą valią, doshte 
mą ir darbą, tegu Lo* Angele* 
Dramo* sambūri* lieka tęstinu
mo ženkle; tegu dirtna. 
Lietuvos Himno autoriau*. — 
Vardan to* Lietuvos . .Ir tegu
— “Vienybė težydi..

Šalpa — Lietuvių Informacijos 
Centras paruošė informacijos 
pakietus apie Lietuvą JAV komz- 
rt smanains ir įteikė prieš jiems 
išvy kstant balandžio rhėn. į So
vietų Sąjungą. Pakiete buvo su
glaustai aptarta dabartinė Lie
tuvos padėtis, ypač Amerikos pi
liečio Vytauto Skuodžio liki
mas. Buvo išvardinti ir svarbūs 
Lietuvos katalikus liečianty s rū
pesčiai. Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas kun. K. Pugev ičius dele
gacijos nariams skubiai parūpi
no medžiagą talkinant Amerikos 
žydų komitetui. JAV Katalikų 
konferencijai bei Joint Baltic 
American National Committee.

teisingumo pareigūnu Edvvard 
”Dougherty.

Lietuviu Katalikų Religinė 
Šalpa ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė siunčia G. Damušytę 
Į Ottavvą kelti Lietuvos intere
sus suvažiavusiems delegatams 
ir spaudai.

Gintė Damušytė. Lietuv ių Ka
talikų Religinė* Šalpos reikalų 
vedėjo pavaduotoja, atstovavo 
Religinei Šalpai JAV Valstyliės 
departamento balandžio 4 su
šauktame pasitarime apie žmo
gaus teisių ek*pertų sesiją Ot
tavvoje. Pasitarimui vadovavo 
Amerikos delegacijo* pirminin
ką* Rkhard Schifter. nušvies
damas JAV planus Ottawoje. 
kur nuo gegužė* 6 Hel*inkio 
aktą pasirašiusieji svarstys toli
mesnį susitarimų vykdy mą. Lie
tuviai aktyviai rei*kė*i pasitari
mo diskusijose, iškeldami žmo
gaus teisių pažeidimus Lietuvo- 
v m bei duodami konkrečius siū
lymus JAV delegacijai. Lietus 
Bendruomenei atsstovavo PLB 
Visuomeninių reikalų pirm. A. 
Gečys, buvęs Madrido konfe-ren-

Ir. taų> prf. kad rūpertm- 
gMitsiam *ambūriečnri — Vincui 
Dovvdaučiui — Dievas du»ėų į

Washingtono; VLIKni — dr. D. 
Krivickas. K- Jurgėla ir M. Sa-

ms* JBANC — A- Šilas. Daly-

Po pasitarimo G DamuŠy-fė

pareigūnu. kuriam

voj.

Ta pačia proga G Damošy-

Sveikindamas kun. Kazimierą 
Pugevičių. Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos vedėją, su Vely
komis senatorius Paul Sarbanes 
iš .Marylando padėkojo už pa
siųstas LKB Kronikos Nr. 64. 
Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa leidžia Kronikas anglų kalba 
atskirais numeriais ir jas, siunčia 
visiems Amerikos kongresma- 
nams bei senatoriams.

Senatorius apie Kroniką rašo. 
“Tai faktinis ir labai paveikus 
lietuvių tauto* kankinimo liudi
jimas. Malonėkite perduoti ma
no nuoširdžiausius linkėjimus 
Jūsų bendradarbiam*, kurie ryž
tingai stoja už religinę laisvę 
Lietuvos katalikams . . .

Dr. A. Gunn. Religinės Šai
po-. rėmėjas. jau kelerius metus 
susirašantis su lietuviais sąžinės 
kaliniais, parašė laišką savo 
kongre*manuiapie sovietų paš
to pažeidimu*.

“Lietuvos kunigas Alfonsas 
Svarinskas buvo sovietų oku
pantų pasiųstas į lagerį. Jo teis
ina* buvo teisingumo iskraųjy- 
itus. Jį įkalino už religinių pa
reigų įgyvendinimą . . .

“Per praeita* Kalėda* mūsų 
šeima registruotu paštu kun 
Svarinskui pasiuntė Kalėdinę 
kortelę ... Kortelėj boso mūsų

daro sąžinės kalinių paštui.

onu* w kitomis vn*rtų barba

Amerikos karininko rvžudsTmi .

— Estijos komunistinio jauni
mo lygos antrasis sekretorius 
Hillar Raig, 28 m., su ekskursi
ja lankydamasis Suomijoje, nuo 
turistų atsiskyrė ir laivu pasie
kė Švediją. Pareiškė, kad jį nuo 
komunizmo atstūmė žiauri jo 
praktika. Tai jau antras estų 
komunistų aukštas pareigūnas 
keietos mėnesių laikotarpy pa
bėgęs į Vakarus,

— Dail. Telesforo Valiaus mo
nografijos sutiktuvės įvyko kovo 
V) Toronte, Prisikėlimo parapi
jos saJėje. įžanginį žodį tarė 
dr. J. Songaila, apibūdindamas 
dailininko asmenybę bei jo kūry
bą: Archit. A. Banelis supažin
dino su monografijos autorium 
dail. Komu Viesulu, kuris savo 
žodyje iškėlė Valiaus būdingąją 
kūrybą. Pianistė A. Kepalaitė iš 
Neu Yorko atliko Beetboveno. 
Chopino ir Čiurlionio kūrinius. 
Pabaigoj visiem padėkojo A. Va- 
lienė.

— Audronė Kuolaitė-Skrups- 
kelienė atvyksta iš North Caro- 
linos į mokytojų, tėvų ir jaunimo 
stovyklą Dainavoje su paskai
ta ir pavyzdine klase. Jos sri
tis yra priešmokyklinis '5 rn 
jaunimas. Ji dirba vaikų darže
lyje jau 10 metų, turėdama ma
gistro .laipsnį iš auklėjimo. Ji 
kalbės tema “Kaip pagyvinti 
priešmokyklini o jaunimo kalbos 
patyrimą”, pritaikydama va* o 
žinias lituanistiniam mokymui. 
Stovykla bu- rugpjūčio 4-11

tūro* egzaminus šiemet laiko 
septyni moksleiviai — Marytė 
Ralaišytė. Lilė Biirškartytė. Me

te. E n na Seidlerytė. Gintautas 
Korintas ir čirentas l>ev šteinas 
Rašomuosius darbus pe rašė

laikys berželio 3 - 4

Maru Breddo. Qutacy.

na*. ( IB — dr L Ragui
Bloocunarldc. IR Ss^ikmam

*L*v*e * . -
ož*aAy tojau Saapecn *ka:>. •
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SUSIRINKIMAS 
SPORTO 
REIKALAIS

S. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių proga balandžio 13 
Lietuvių Kultūros Centre South- 
fielde, prie Detroito, įvyko 
ŠALFASS administracinių pa
reigūnų l>ei sporto darbuotojų 
informacinis susirinkimas, kurį 
sušaukė Sporto Sąjungos pir
mininkas Pranas Bemeckas iš 
Toronto.

Jono Adomėno suorganizuotoje išvykoje Oceanic laivu į Caribų jūrą dalyvavo gražus būrys 
žmonių, daugiausia iš New Yorko apylinkių.

Ekskursijos dalyvius linksmina dainininkų grupelė ir dainuoja Lietuva brangi . Iš k. Jonas 
Adomėnas. Francis. Migliore. Julie Kowrack, Ona Bleming, Marytė Shalinskienė, Helena 
Zedar. Muriel Lekstotis. Helen Jambor ir VVilliam Količius — Pittsburgho Lietuvos vyčių 
kuopos pirmininkas.

LIETUVIŠKA GIESMĖ IR DAINA 
ATLANTO VANDENYNE

Lietuvos Vyčių 110 kuopom. 
Maspeth. N.Y.. pirm. Jonas Ado
mėnas ir sekr. Adelė Dauzic- 
kaitė surengė Įdomią 80 akmenų 
išvyką didžiuliu laivu Oceanic. 
gegužės 4-11. Žymi keleivių 
dalis buvo Lietuvos vyčiai - vy- 
tės ir jų dravigai. Laivas su 1(MM) 
keleivių-pkvukė Į Bernntdą. o iš 
ten Į Nassau. Kelionės tikslas — 
poilsis, tolimų salų gyvenimo 
pažinimas, atostogos.

Lietuvių grupė savo išvyką la
biau Įprasmino. Jie pakvietė sa
vo kelionėn kapelionu lietuvi 
kunigą Stasį Railą, kad jis jiem 
aukotu mišias lietuviškai. Kiek
vieną rytą, laivui skubant van
denyno bangomis. 45 asmenų 
gražioj koplytėlėj buvo aukoja
mos mišios lietuviškai. Ir ne lie
tuviai gėrėjosi lietuvių giesmė
mis "Pulkim ant kelių . "Mari
ja. Marija . Trumpu žodeliu 
kun. kapelionas kvietė visus 
melstis savo ir Lietuvos intenci
jomis.

Sukaktuvininkai Sofija ir An
tanas Slye minėjo savo vedybų 
-33 metų sukakti. Jonas ir Mu
riel Lėkštutis šventė 43 metų 
vedybų metines; jų intencija au
kotos mišios, paveikinti sugiedo
ta ilgiausių metų, o vakarienės 
proga laivo vadovybė iškiliai 
pasveikino jubiliatus muzika, 
tortu bei šampano taurėmis. Su
kaktuvininkai Jomis ir Muriel 
Lėkštučiai dar savo ruožtu v isu^ 
pavaišino kabinoj. Kitos mišios 
aukotos sesučių Antanaity čių 
intencija ir už Lietuvą.

Lietuvos v y čių grupė buvo pa
vaišinta Jono Adomėno. Adelės 
Dauzic kaitės ir laivo vadovybės 
užkandžiais, atgaivos gėrimais 
bei šampanu. Visi nufotografuo
ti.

Paskutini kelionės vakarą, ge
gužės 10, buvo laivo keleivių 
talentų programa. Lietuviai 
susiorganizavo, pasirengė ir atli
ko programos dalį. Jonas Ado
mėnas ir W illiam Količius, vyčių 
pinu. Pittsburgh. Pa., su 3 sesu
tėmis — Mary te, Julyte ir Onute 
Antanaity tėmis, Elena Zambor, 
France* Migliore. Muriel Lėkštu
tis ir Elena Zedar, sudainavo 
porą lietuviškų liaudies daine
lių, o 3 sesutės Antanaitytės dar 
savo ruožtu sudainavo linksmas 
daineles,.kurias plojimu palvdėjo 
apie 1000 keleivių. Toje progra
moje priedu dar dvi grupes 
keleivės — Jean Maetntis ir 
France'* Suchparski energingai, 
su daugy Ih* figūrų, pašoko "pol
ką Programos pranešėjas gar
siai ir maloniai apibūdino lie
tuvius. pabaigoje visi lietuviai

dainavo Įvairiomis progomis 
laive keleiviam ir su šokių or
kestru. kuris Įsirašė i juostelę jų 
lietuviškas dainas. Lietuviškos 
programos dalyviai buvo nu-
fotografuoti ir didžiulės nuo
traukos liudijo lietuvių grupės 
iškilumą.

Vytis

TAUTODAILĖS PUOSELĖTOJAI

Įsijungė i bendrą užbaigos gie
dojimą "God Bless America .

Re to. sesutės Antanaitytės

Ilgą laiką Jonas ir Ona Kera
minai gyveno Nevv Yorko pa
šonėje — Commack. L.L Ten jie 
pasižv įnėjo kaip veiklūs 1 ietuv iai 
ir jų sodyba buvo gausiai kita
taučių lankoma, nes buvo pa
statę lietuvišką kryžių bei kitų 
tautinių ornamentų, o viduje — 
Įrengę lietuvių tautodailės 
kambarį.

Prieš trejetą metu jiem per
sikėlus i Rockford. IL.. čia jiem 
teko viską pradėti iš naujo. Nors 
savo tautodailės eksponatus at
sivežė. tačiau kry žių, lietuviškais 
motyvais avilius bei kitus daly
kus reikėjo statyti iš naujo. Ta> 
užėmė nemaža laiko, pareikala
vo daug pastangų.

Tačiau Keraminai nebūtų Ke- 
raminais. jeigu ko nors užsimo
jus nepadarytų. Pamažu čia 
buvo atkurta viskas (dar ir su 
magaryčiomis) to. kas buvo pa
likta \’ew Yorko apy linkėse.

Sodybos šeimininkę Oną Kera- 
miniene buvo užklupusi gana 
sunkoka liga, kurią tik po dide
lių pastangų pavyko nugalėti. 
Keramini! darbštumas vėl trurn- 
favo.

Keramino darbovietės "\\ar- 
ner-Lambert" laikraštis (ten 
Jonas jau 29 metai dirba kaip 
pakavimo skyriaus prižiūrėto
jas plačiai rašė apie jo ir žmo
nos veiklą bei pastatytą kryžių. 
Tą kryžių atžymėjo ir Rocktor- 
do dienraštis, o jo lietuvišką 
avilį patalpino bitininkų žurna
las "Cleanings in Bee Culture

Ona ir Jonas Keraminai prie savo sodybos Rockforde. III. 
Viduryje — kelionių agentūros Oak Park, prie Chicagos, 
savininkė Birutė Zalatorienė. \tx«rr E šuiriėi.*

Šiandien jų sodyba Rockfor- 
de susilaukia daug lankytojų 
ir ne vien tik iš lietuvių tarpo. 
Pasiskaitę rašinius Įvairioje 
spaudoje, važiuoja jos pasižiūrė
ti ir amerikiečiai. Tad Kerami- 
nam dažnai prisieina priimti 
svečius, jiem rody ti bei aiškinti 
lietuviškus ornamentus, na pa
pasakoti ir apie pačią Lietuvą.

Be Keraminienės neapsieina 
joks lietuvių atstovavimas kita
taučių tarpe. Jos sugebėjimai 
bei eksponatai žavi amerikiečių 
akį.

Štai balandžio 20 St. Eliza
beth Socialiniame Centre buvo 
Rockfordo tautybių mugė, ku
rioje svarbią rolę atliko ir Kera- 
minienė. Jos nuotrauką su tau
tiniais drabužiais Įsidėjo ir “The 
Rockford Register Star 
dienraštis. Apie ši pasirodymą 
§v. Petro ir Povilo parapijos 
biuletenis gegužės 5 taip rašė

"Mūsų parapijos narė Ona 
Keraminienė labai gražiai at
stovavo lietuviam St. Elizabeth 
Centre etninių grupių šventėje. 
Jos suruošta lietuviškų meniškų, 
dirbinių parinki turėjo lalxii di
deli pasisekimų ir atkreipė 
spaudos ir televizijos atstovų 
dėmėsi. Jos nuotrauka buv o Įdėta 
Rockfordo laikraštyje. Šitos 
šventės dėka St. Elizabeth Cent
ras padarė dideli pelną. Onai 
Keraminienei Rockfordo lietu
viai širdingai dėkoja už taip gra
žų atstovavimą.

Čia tai tik mažutis Onos Ke-

Čia dalyvavo 10 asmenų. Be 
Be/necko, dar buvo du asmenys 
iš centro valdybos — Rimas 
Kuliavas ir Rimas Miečius. Į- 
vairiem sporto klubam atstova
vo: Rimas Dirvonis, Šarūnas 
Norvaiša, Romas Kezys, Algis 
Rugienius, Kazys Sapočkinas, 
Balys Savickas, Edvardas Su
kutis.

Pranešimus padarė centro 
valdybos pirm. P. Bemeckas, 
kuris ir pirmininkavo susirinki
mui. Sekretoriavo E. Šulaitis. 
Taip pat ilgiau kalbėjo PLB 
vicepirmininkas sporto ir jauni
mų organizacijų reikalam • Ri
mas Dirvonis, kuris papasakojo 
apie savo kelionę Į Australiją 
ir nušvietė organizuojamas (1988* 
m. Adelaidėje) III Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynes.

Buvo kalbėta Įvairiais eina
maisiais reikalais. Pažymėta, jog 
36-osios §. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės 1986 m. bus Ha
miltone, Kanadoje.

Algis Rugienius. 35-ųjų žai
dynių organizacinio komiteto 
pirmininkas, pasidžiaugė, jog 
šiose žaidynėse dalyvavo gausus 
sportininkų būrys iš Įvairių Š.
Amerikos vietovių (buvo atvykę 
net iš Los Angeles, Calif.).

(e.š)

New Yorko LAK krepšinio komanda, laimėjusi metinėse 
varžybose pirmąją vietą vyrų klasėje. Nuotr. A. Rugieniaus

Bostono Grandis, vyrų tinklinio komanda, 1985 ŠALFAS S— 
gos žaidynėse Detroite.Nuotr a Kugieniaus

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

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. A n—tart, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th StrMt) 
Woodhav«n, N,Y. 11421 

WE DKLTVOt

296-4130

Aidai—

vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė .... ........ ................ -..................... ............. ..............

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

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

raminienės darbų įvertinimas. 
Tokių atsiliepimų galima gir
dėti daug.

Dar tenka pridėti, jog Kerami
nai yra daugelio lietuviškų laik
raščių skaitytojai bei rėmėjai. Jų 
finansinės paramos susilaukia 
ir kiti lietuviški užsimojimai.

Linkime Keraminam geros 
sveikatos ir ištvermės darbuo
jantis lietuvių eilėse, o taip pat 
reprezentuojant juos kitataučių 
tarpe.

(e$)

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery“ už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavarde ................. ................. ..................................... ...........

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86-01 114th St, Richmond H iii. N.Y. 11418 
Tei. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero. St Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

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

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

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumą ir terminą

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERACINES VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS ištaiga Richmond H UI veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikaty palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos voitausios informacijos.
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ST. PETERSBURG, FLA.
įvairios žinios

Floridos Lietuvių klubo da
bartinę valdybą sudaro: pirm. 
K. Jurgėla, vicepinn. K. Vaičai
tis, sekr. E. Krulikienė, ižčl. J. 
Kirtiklis, finansų sekr. V. Kriau
čiūnas. Direktoriai: E. Bazė- 
nas, A. Grabauskas, A. Kamie- 
nė, O. Semelavičienė, J. Šve
das, V. Ugėnas, Velbasis. 
Revizijos komisija: J. Žvynys, J. 
Vaičaitis, G. Puniškienė ir kan
didatas A. Šukys.

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis Nr. 18, kuriam vadovau
ja S. Vaškienė, per Balfo centrą 
vasario 12 pasiuntė 956 dol., 
o kovo 31 papildomai 36 dol. 
Būrelis Nr. 31, kuriam vadovau
ja I. Valauskienė, per Balfo 
centrą pasiuntė 180 dol.

Velykų švenčių pietuose klu
be dalyvavo apie 300 žmonių. 
Sveikino pirm. Klemas Jurgėla. 
invokaciją sukalbėjo kun. Vikto
ras Dabušis. Pietus surengė nau- 
jaklubo šeimininkė I. Jurgėlienė 
su savo talkininkėmis.

Amerikos valstybių 64-tame 
metiniame festivalyje lietuviam 
atstovavo K. Gaižauskienė ir 
Emet \Velsh, nešdamas mūsų 
trispalvę tarp kitų 20 tautybių 
atstovų.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
St. Petersburgo lietuvių koloni
joje lankėsi kovo 27 su savo 
poezijos vakaru. Kristina Grab- 
nickaitė prisidėjo prie vakaro 
programos paįvairinimo ir dviem 
atvejais pianinu paskambino 7 
kūrinius. Apie poeto Bernardo 
Brazdžionio kūrybą kalbėjo li
teratūros kritikas Madas Kulbo
kas. Vakarą surengė LB St. 
Petersburgo apylinkė.

St. Petersburgo Balfo skyriaus 
143) dešimties metų veiklos su

kaktis paminėta balandžio 17. 
Pramoginių dainų programą at
liko solistė Nelė ir muz. Arvy
das Paltinai iš V. Vokietijos. 
Makaras pradėtas prel. J. Bal
kono invokacija ir pirm. V. Klei- 
vienės 10-ties meti] skyriaus 
veiklos apžvalga. Perskaitytas 
Balfo centro pirm. M. Rudienės 
sveikinimas. Muz. A. Paltinas. 
mokytojaująs Vasario 16 gimna
zijoj. padarė pranešimą apie 

EMILIJAI PAJAUJIENEI

Natalija ir Jonas Kiaušai su šeima 
Margarita Samatien? su šeima

mirus, dukroms Alinai Staknienei su šeima, Danutei ir 
Vytautui Anoniams, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. Liūdime kartu.

EMILIJAI PAJAUJIENEI
mirus, dukrom Alinai Staknienei ir Danutei Anonienei 
su šeimomis ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiš
kiame.

gimnazijos stovį. Gimnazijai 
remti koncerto dalyviai suauko 

jo 326 dol. Balandžio 22 Balfo 
skyriaus susirinkime išrinkta 
valdyba: V. Kleivienė, A. Šukie
nė, V. Kriaučiūnas, A. Grabaus
kas ir dr. A. Valienė, į revizi
jos komisiją — St. Bakutis, V. 
Urbonas ir A. Šukys.

St. Petersburgo “Saulės” li
tuanistinės mokyklos tėvų komi
teto suruoštą vakarą pradėję 
komiteto narė Dalia Bobelienė. 
Programai vadovavo mokyklos 
vedėja Marija Peteraitienė. Ypač 
gerai pasirodė mokinių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama L. 
Robertson.

Lietuvių Dukterų Draugijos 
St. Petersburgo skyriaus stei
giamasis susirinkimas įvyko ba
landžio 24. Vadovavo centro 
valdybos vicepirmininkė Stasė 
Paulionienė. Išrinkta tokia val
dyba: Monika Andrejauskienė, 
Aniceta Miliauskienė, Genė Pu- 
niškienė, Brigita Tamošiūnienė 
ir Valė Vaitekūnienė.

Papildymas. Darbininke vasa
rio 15 d. Nr. 7 buvo išspaus
dintas straipsnis: “Iškilmingas 
dr. K. Bobelio apdovanojimas 
Šv. Grigaliaus ordinu”. A. Ku- 
sinskis, vyrų vieneto seniūnas 
praneša: “Patikslinu, kad pa
maldų metu giedojo ne mišrus 
choras, bet vyrų ir moterų viene
tai paskirai, tik kai kurias gies
mes giedojo kartu. Dirigavo 
muz. P. Armonas, o vargonais 
palydėjo muz. A. Mateika. Lie
tuvių klube pagerbimo iškilmė
se meninę programą atliko muz. 
A. Mateikos vadovaujamas vyrų 
vienetas.

L.Ž.K.

Naujų knygų išpardavimas! 
Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas "Kovo Ketvirtoji”, prof. 
Simo Sužiedėlio Lietuvos globė
jo biografija “Šv. Kazimieras" 
ir A. Gailiušio novelių rinkinys 
"Visaip atsitinka" gaunama tik 
už 12 dol. Kreiptis į Darbinin
ko spaudos kioską. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N’.Y. 11207.

Brocktone, .Mass., Lietuvos nepriklausomybės šventė buvo paminėta vasario 17. Nuotrau-. 
koje Šv. Kazimiero parapijos choras, dalyvavęs programoje. Iš kairės sėdi choro vadovas 
muzikas Vytautas Rastonis. Brocktono lietuvių parapijos' klebonas kun. Petras Šakalys ir 
akompaniatorė M. Blaževičiūtė-Crowley. Nuotr. Jono Urbono

MIRĖ EMILIJA PAJAUJIENĖ
Gegužės 12 savo namuose 

Bayside, N.Y., mirė Emilija Pa
jaujienė, dr. Juozo Pajaujo našlė. 
Po 3 dienų būtų sulaukusi 88 m. 
Buvo pašarvota M. Shalins šer
meninėje \Voodhavene. Palaido
ta iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Šv. Karolio kapinėse šalia 
vyro, kuris mirė prieš 12 metų.

Liko dvi dukros — Alina Stak- 
nienė ir Danutė Anonienė, žen
tai Edvardas ir Vytautas, dvi 
anūkės — Audrė ir Lilija su vy
rais ir v ieną proanūkė Aušrelė.

Velionė buvo gimusi 1897 ge
gužės 15 PalnyČios kaime. Mari
jampolės apskrity. Pirmojo pa
saulinio karo metu aukso me
daliu gimnaziją baigė Voroneže. 
Paskui studijavo mediciną Dor
pato universittete Estijoje. Dėl 
lėšų stokos studijas nutraukė.

Nepriklausomos Lietuvos 
pradžioje, kuri laiką dirbo Tei
singumo ministerijoje, o vėliau 
Vidaus reikalų ministerijos so
cialiniame skyriuje. Ištekėjo už 
Juozo Pajaujo ir vėliau su mažais 
vaikais išvažiavo i Vokietiją, 
kur jis darė doktoratą.

Grižus j Lietuvą, augino šei
mą. Paskui dėl dr. Pajaujo po
litinės veiklos atsidūrė tremty, 
pietų Prancūzijoje. Padėjo vyrui 
išlaikyti šeimą, talkindama jam 
spaudos darbuose — padėjo ra-

Mylimai Motinai ir Močiutei

A.A.

Emilija Pajaujienė

■syti straipsnius, knygas, padėjo 
versti iš kitų kalbų. Po trijų 
metų grižo i Lietuvą ir mokyto
javo Klaipėdoje. Vokiečiam už
ėmus Klaipėdą, persikėlė į Kau
ną. Pirmosios sovietų okupaci- 

mas Lukiškio kalėjime Vilniuje, 
o ji pati vargo su šeima Vil
niuje.

Karo metu 1944 pasitraukė j 
Vokietiją ir tuoj po karo 1946 
atvyko i Ameriką, apsigyveno su 

bo Kongreso bibliotekoje, pen
kiolika metų praleido \Vashing- 
tone. D.C. Vyrui išėjus i pensiją,

Juozas ir Viktoria Bagdonai 

grįžo į New Yorką ir apsigyve
no Bayside miesto dalyje.

Velionė buvo kuklaus būdo, 
jautrios širdies, bet stiprios 
dvasios žmogus. Mėgo gamtą, 
muziką ir literatūrą. Daug pati 
išgyvenus, mokėjo kitus už
jausti. Buvo atsidavus šeimai, 
talkino vyrui įvairiuose darbuo
se. Jam mirus, dėjo visas pastan
gas, nesigailėjo ir lėšų, kad 
būtų išleista jo parašyta knyga 
“Soviet Genocide in Lithua- 
nia.”

Elenos Vasyliūnienės paroda
Gegužės 13 Cambridge viešo

joj bibliotekoj įvyko Elenos Va
syliūnienės dailės darbų parodos 
atidarymas. Čia nebuvo jokių 
atidarymo kalbų, o tik atsigaivi
nimui nuo karščio vaisių sunka 
ir pyragaičiai.

Šioje bibliotekoje jau bene tre
čią kartą Elena Vasyliūnienė tu
ri savo-dailės darbų parodėles. 
Šį kartą ji turėjo išstačius] bene 
18 paveikslų: Žydinčios aguo
nos, Tulpės Olandijoj, Mėnesie
na, Tirpstantis sniegas, Žiema, 
Žydinčios obelys, Raudoni sto
gai, Gubos, Uolėtas krantas, 
Kalnų upelis ir eilė kitų.

Elena Vasyliūnienė — Janušai- 
tė yra pedagogė. Jis baigė VDU 
humanitarinių mokslų fakul
tetą, 5 metus lankė Kauno kon
servatoriją. Išeivijoj 1945 - 50 
mokytojavo Dillingeno lietuvių

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.

gimnazijoj. 1950 išvyko į Kolum
biją, o 1954 atvyko j Ameriką. 
*ia Harvardo universitete dar 
gilino mokslines studijas. E. Va
ly liūnienė yra spaudos bendra- 
iarbė įvairiuose laikraščiuose. 
Per paskutinius kelerius metus 
i yra Lietuvių Moterų Federa
cijos Bostono klubo pirmininkė. 
Kai kitos lietuviškos organizaci- 
os nyksta ar mažai viešai pasi
rodo, Lietuvių Moterų Federaci- 
ios Bostono klubas, vadovauja
mas E. Vasyliūnienės, kas mė
nesį rengia susirinkimus, į juos 
kviečia įvairių sričių paskaiti
ninkus, kasmet surengia Moti- 
tos dienos Tninėjimą, Kalėdinę 
vakaronę, surengia dar ir kitus

Visos meno šakos yra žmogui 
įgimtos. Įvairias formules, skai
čiavimus ir kita galima išmokti, 
gi mene reikia turėti įgimtą 
jausmą, kad to jausmo darbus 
galėtum parodyti ir kitiem. Ele
na Vasyliūnienė be aukščiau pa
minėtos šakotos veiklos, nelei
džia pensininkės dienų žiūrė
dama į tolį ar kūmučių pašne
kesiuose. Tą laiką ji sunaudoja 
darbui ir teptuku ir dažais ku 
riant ant drobės, kad tuo jos 
darbu ne tik ji pati galėtų pa
sidžiaugti, bet kad ir kiti pasi
grožėtų ir pasidžiaugtų.

Mes norime, kad kitataučiai 
mus matytų ir girdėtų apie 
mus — lietuvius. Cambridge 
biblioteka yra arti Harvardo 
universiteto. Ją aplanko daug 
žmonių. Tad ir tokius lietuvai
tės darbus jie mato.
• Mums yra džiugu, kad Elena 
Vasyliūnienė, taip gyvai visur 
dirbdama, randa laiko piešimui 
ir tuo savo menu nori pasida
lyti su kitais. Sveikinam ir lin- 
kim ir toliau taip energingai 
dirbti visur ir eiti per gyveni
mą paliekant jame savo darbo 
pėdsakus.

P. Žičkus

PARENGIMAI

LMF Bostono klubo susirin
kimas įvyks gegužės 25 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos di
rektorių kambaryje.

Baisiojo birželio išvežimų mi
nėjimas", kurį rengia LB Bostono 
apylinkė, įvyks birželio 16, sek
madienį, Šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėje tuoj po mišių. 
LB apylinkės valdyba kviečia 
ir ragina visus lietuvius ateiti ir 
prisiminti tą baisią mūsų tautos 
tragediją.

Minkų radijo valandėlės ge
gužinė rugpjūčio 11 Romuvos 
parke Brocktone.

Laisvės Varpo rudens rengi
nys spalio 13 So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos salėje.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

EMILIJAI PAJAUJIENEI

m Irus, dukroms Danutei Anonienei Ir Alinai Staknienei su 
čalmomis gilią užuojautą reliktą

EMILIJAI PAJAUJIENEI
mirus, dukroms Alinai Staknienei, Danutei Anonienei ir 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Tautos Fondas

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Birut? Paprockien?

DR. GIEDREI SIDRIENEI
mirus, broliui Algimantui Šalčiui Ir šeimai bei visiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia

Kęstutis Jonynas
Keltonkj ilgis nuo 10 *i 16 dienų — k«Ws maršrutai.

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

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 — $1704.00
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31 — 1405.00
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1694.00
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 — 1679.00
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 14 — 1212.00
Birželio 10 —1692.04 Rugsėjo 23 — 117X00
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1 — 1279.00
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 24 — 1309.00

DR. GIEDREI ŠALČlOTEI - SIDRIENEI Registracijos, informacfos reBcalu skambinkite 
1-400-722-1300 (Tok Free)

Ii Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-417-264-4744

mirus, Nljolg Ir Algimantą šalčius, šalčių, Gustaičių 
Ir Skirty šeimas Ir gimines nelaimėje nuoširdžiai už
jaučia

Dail. Irma ir V. K. Jonynai

DR. GIEDREI ŠALČIŪTEI-SIDRIENEI
staiga mirus, vyrą dr. Rimą Skiri, visą gražią šeimą, 
brol| Almu Ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Kibirkščiai ir
Vilgaliai 1

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS k Albine RUOŽlONAS 
Norimiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome

Prices are based on doubte occupancy and aro subjau to
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DARBININKAS
Redakcija........... (718) 827-1352
Adminiatr............(718) 827-1351

341 Hlghland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

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

Kultūros Židinyje Šį savait
galį: gegužės 25, šeštadienį, New 
Yorko tautinių šokių ansamblio 
Tryptinio 35 metų veiklos sukak
tuvinis koncertas. Pradžia 7 v.v.

Tryptinio sukaktuvinio kon
certo rengėjai praneša, kad į 
koncertą, kuris įvyksta gegužės 
25, šį šeštadienį, yra visos vietos 
išparduotos. Nebėra bilietų net 
stovintiem. Prie įėjimo nebus 
bilietai pardavinėjami, nes jų 
nebėra. Rengėjai prašo tų, kurie 
neturi bilietų, visai neatvykti, 
nes jiem niekas negalės patar
nauti.

Kapų lankymas bus birželio 1, 
šeštadienį. 10 vai. mišios pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
už mirusius ramovėmis, birutie- 
tes, šaulius. Po mišių bus lan
komi kapai Cypress Hills kapi
nėse. Po to vėl grįžtama i Kul
tūros Židinį, kur bus šeiminiš- 
kas pabendravimas. Kviečiami 
ir kiti prisijungti prie ramovėnų, 
birutiečių ir šaulių.

New Yorko ramovėnų susirin
kimas buvo gegužės 16. šešta
dienį, 2 v. popiet Kultūros Ži
dinio patalpose. Kalbėta apie 
ateities veiklos planus, išrinkta 
nauja valdyba, į kurią 'Įeina: 
Alfonsas Samušis, Liudas Tamo
šaitis, Bronius Butkus, Jurgis 
Sližys. Į kontrolės komisiją iš
rinkti: Juozas Vilpišauskas, Jo
nas Jankus ir Jonas Klivečka.

Zigmo Raulinaičio knyga "Ku
nigaikščių Sąjunga" jau iš
spausdinta pranciškonų spaus
tuvėje ir atiduota į rišyklą.

Rašytojas Stepas Zobarskas 
mirė prieš metus birželio 9. 
Pirmųjų metinių proga mišios 
bus birželio 8, šeštadieni. 10 
vai. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Mišias užprašė Genė 
Ruzgienė. Po mišių Kultūros Ži
dinyje bus akademinė dalis, ve
lionio raštų parodėlė.

Darbininko laikraštį jo 70 metu 
sukakties proga sveikino jau 
bent keli asmenys, atsiųsdami 
aukų, kurios bus sunaudotos 
premijuotos knygos išleidimui. 
Prašome ir pavienius asmenis 
bei draugijas prisiminti Darbi
ninką ir pasveikinti šios sukak
ties proga.

Praėjusį savaitgalį vyko balsa
vimai į LB tarybą. Balsavu
siųjų paštu balsai atėjo tik pir
madienį. antradieni. Rinkimų 
rezultatai bus paskelbti ateinan
čią savaitę.

Solistas Algis Grigas iš Chi
cagos buvo atvykęs i latvių kon
certą, kuris buvo gegužės 19 
Brome. Buvo sustojęs pranciš
konų vienuolyne ir gegužės 20 
apsilankė Darbininko redakcijo
je. Į Chicagą išskrido gegužės 
20 priešpiet. Jis kartu su solis
te Daiva Mongirdaite spalio 
6 dainuos Kultūros Židinyje, 
kai čia bus minima Darbinin
ko 70 metų sukaktis.

Reikalinga moteris lietuvių 
šeimoje prižiūrėti 4 metų vaiką. 
Vietovė — Brooklyn Heights. 
Skambinti COLLECT — po 8 
vai. vakaro. Tel. (312) 861 - 1022.

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

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

Maironio lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai baigiami 
birželio 2, sekmadienį. 12 vai. 
bus jaunimo mišios. Po mišių 
— mokyklos baigimo aktas ir 
pažymėjimų įteikimas. Po to vai
šės ir pasilinksminimas. Groja 
mokyklos orkestrėlis “Klaida”.

Skautų tėveliam pranešame, 
kad iškilminga skautų sueiga 
įvyks birželio 1, šeštadienį, o ne 
birželio 9, kaip buvo pranešta 
laiškuose. Visi skautai dalyvau
ja uniformuoti.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
narių susirinkimas Įvyks gegužės 
29, trečiadieni. 7 v.v. Kultūros 
Židinyje. Kviečiame visus atsi
lankyti. Bus planuojami ateities 
darbai.

Antroji metinė VVBAI pavasa
rio mugė vy ks gegužės 31 - bir
želio 2 Columbia universitete, 
Ferris Booth Hali pastate, 115th 
Street ir Broadvvay, Manhat- 
tane. Atidary ta penktadienį 5-9 
vai. vak., šeštadienį nuo vidur
dienio iki 8 vai. vak., sekmadie
ni nuo vidurdienio iki 6 vai. 
vak. Dalyvauja per 250 parink
tų amatininkų su įvairiausiais 
rankdarbiais, drožiniais, puo
dais. audiniais ir 1.1.

Aidų kultūros žurnalo, 1985 m. 
antras numeris išėjo kiek pa
vėluotai ir jau išsiųstas prenu
meratoriam. Iki vasaros atosto
gų turi išeiti ir trečias numeris.

PARODOS FILMAS VAIZDAJUOSTĖJE

Filmas “\Vorld of Tomorrosv’ 
(Rytojaus pasaulis) apie New 
Yorko 1939 pasaulinę parodą, 
gana plačiai rodytas kai kurių 
didmiesčių teatruose, vėliau per 
viešąsias televizijos stotis, dabar 
plačiam ir visų naudojimui 
pagamintas video kasetėse. Kiek
vienas gali Įsigyti ir rodyti na
muose savo televizijos ekrane.

Sis filmas buvo kritikų gra
žiai Įvertintas. Joje y ra didžiulė 
Lietinių diena, gražiai pamini
ma Lietuva, jos okupacija. Sta-

Marijaus Blyno leidiniai, gau
nami Darbininko administraci
joj: Lietuvos senovės pamink
lai — 10 dol.; Nostradamus. 
pranašystės ir erdvės paslaptys 
— 5 dol.; Lietuvos reikalais kul
tūrinių. istorinių ir politinių 
straipsnių rinkinys — 6 dol.; 
Gy ny binių Vilniaus sienų nu
vertimas (vertimas) —3 dol.

Ieškoma šeimininkė Apreiški
mo parapijos klebonijai Brook- 
lyne. Kreiptis: Rev. Jonas Pakal
niškis. 259 No. 5th Street. 
Brooklyn. N.Y. 11211. Tel. 718 
(387 - 2111.

Vyras su žmona (pensininkai) 
ieško darbo. Turi patirtį kaip 
prižiūrėtojai, virėjai. Gali išsi
kelti iš Chicagos. Dėl susitarimo 
skambinti ar rašyti: Zuzana Ki- 
zys, 2150 XV. 50 St., Chicago, 
111. 60609. Tel. 1 - 312 - 776- 
5221.

KASOS Kredito Unijos oficia
lus metinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 28 New Yorke, 
o informacinis susirinkimas ge
gužės 19 Chicagoje. St. Peters- 
burge gegužės 6 įvyko Kasos 
Floridos skyriaus naujų patalpų 
atidarymas. Naujas St. Peters- 
burgo skyriaus adresas: 400 70th 
Avenue, St. Petersburg Be ach. 
FL 33706. Telefonas: (813) 367- 
6304. Darbo valandos: savaitės 
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. popiet. Visi trys Kasos sky
riai sparčiai auga ir neužilgo pa
sieks 40 milijonų dolerių indė
lių kapitalą. Taupytojų indėliai 
Kasoje yra saugūs, nes kiekvie
na taupomoji sąskaita yra fede
ralinės valdžios agentūros (Na
tional Credit Union Administra- 
tion) apdrausta iki 100,000 dole
rių. Apie naujus paskolų bei 
certifikatų procentus ir kitas in
formacijas prašoma teirautis 
Richmond Hill Kasos įstaigoje, 
tel. (718) 441-6799. Įstaiga veikia 
nuo ry to iki vakaro šešias die
nas savaitėje.

New Yorko latvių choras su 
simfoniniu orkestru gegužės 19 
Lehman n kolegijos koncertų sa
lėje, Bronx, N.Y., atliko kompo
zitorius Bruno Skulte kūrinių 
koncertą. Pradžioje pasirodė 
jaunų vyrų oktetas, vėliau mez- 
zosoprano Laila Salina, barito
nas Janis Klavinš. Chorui diri
gavo Irina Kupča ir Maris Kris- 
tapsons. Po pertaukos buvo at
liktas vienas kūrinys orkestrui ir 
gana sudėtingas ir ilgas kūriny s 
“Daugava” chorui ir orkestrui. 
Dirigavo Andrejs Jansons. Tiek 
126 asmenų chore, tiek publi
koje matėsi gana daug jauni
mo. Publikoj pastebėta ir lietu
vių atstovų—muz. Vytautas 
Strolia, solistas Algis Grigas iš 
Chicagos. specialiai atvy kęs i šį 
koncertą.

Marija Karečkienė persikėlė į 
naują butą. Jos adresas dabar 
yra: 85 - 47 75 Street. Woodha- 
ven, N.Y. 296-4074.

linui susitarus su Hitleriu. Dau
gybė kitų spalvotų ir gražesnių 
parodos vaizdų paimta iš brolių 
Matuzų filmo.

Per televiziją šis filmas buvo 
rodomas sutrumpintas .56 minu
čių. Teatruose pilnas — 83 mi
nučių. Kasetėse filmas yra pil
nas — 83 min.

Kasetes galima užsakyti, 
paminint rūšį — VHS ar Beta 
I, H. Kaina S79.95 ir S4 pasiun
timo išlaidom.

Media Study (\Vorld of Tomor- 
row\ 305 West 21st St.. New 
York, N.Y. 10011.

Novelių rinkinio bei romano 
konkursą yra paskelbęs Darbi
ninkas savo 70 metų sukakties 
proga. Konkurso terminas bai
giasi rugsėjo 15. Premija bus 
įteikta spalio 6 per iškilmingą 
Darbininko sukaktuvinį koncer
tą, kurio programą atliks du iš
kilūs solistai: Daiva Mongir- 
daitė ir Algis Grigas. Jiems 
akomponuoja lietuviams jau 
gerai pažįstamas William 
Smiddy.

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Dar
bininko administracija. Skam
binti — 718 827-1351.

Po “Vaivos” spektaklio scenoje visi aktoriai ir jų vadovas Faustas Strolia (viduryje). Jų vaidi
nimas įvyko balandžio 20 Kultūros Židinyje. Nuotr. P. Bivainio

TARĖSI LIETUVIAI KUNIGAI
Lietuvių Kunigų Vienybės 

New Yorko - New Jersey apskri
ties narių susirinkimas buvo su
kviestas kun. Petro Žemeikio, 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos klebono ir ilgamečio 
apskrities pirmininko, balan
džio 30.

Pasitarimą pradėjo pirmi
ninkas, o vysk. Paulius Balta
kis, OFM, vadovavo maldai. 
Priėmus susirinkimo protokolą, 
po valdybos narių pranešimų 
kalbėjo vyskupas.

Vysk. P. Baltakis ką tik grįžo 
iš Binghamton, N.Y., kur vieti
nei lietuvių parapijai vadovauja 
rūpestingas kunigas, nors nekal
ba lietuviškai. Ir angliškai au
kojamose mišiose giedamos 
lietuviškos giesmės. Rekolekci
jose dalyvavo netoli 300.

Taip pat vyskupas apibūdino 
lietuvių religini ir tautinį veiki
mą Australijoje ir Naujoje Ze
landijoje. Pasigėrėjo tenykščių 
lietuvių uolumu ir pamaldumu.

Vy skupas nupasakojo jo pra
matytų religinių būrelių pla
ną, pažymėdamas, kad būreliai 
turi veikti kartu su parapija ir 
parapijos taryba. Kai kurios pa
rapijos jau vykdo pramatytą 
planą bei programą. Būrelių 
vienas pirmųjų rūpesčių yra 
prisirengti ir tinkamai atžymėti 
600 metų sukaktį nuo Lietuvos 
krikšto.

Visų sutarta, kad reikia lietu
vių dijakonų, kai kunigų skai
čius mažėja. Lietuviai dijako- 
nai Elizabethe — H. Keturvitis

Raidė užmuša, dvasia gai
vina — tokiu vardu iš spaudos 
išėjo nauja knyga. Spausdino 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne, išleido Krikščionis gyveni
me leidy kla. Jos autorius — kun.. 
prof. Antanas Rubšys. Knyga s u- 
daryta iš dviejų ilgesnių straips
nių. anksčiau skelbtų spaudoje. 
Pridėta Vatikano II suvažiavi
mo konstitucija apie Šv. Raštą. 
Si 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.

Reikalingas kirpėjas ar kirpė
ja prie megztukų. Skambinti 
718 388-7557. 

ir A. Samolonis puikiai talkina 
pastoracijoje.

Susirinkusieji svarstė reikalą 
dar gyviau rūpintis, kad lietuvių 
parapijos tęstų religinių ir tau
tinių švenčių programą', kad būtų 
švenčiamos kūčios, Kalėdos, 
Velykos, Vasario 16, Motinos, 
Tėvo ir Šeimos šventės, Birže-

KONCERTAS 
RICHMOND HILL, N.Y.

Apreiškimo parapijos choras 
dalyvauja Vaikelio Jėzaus para
pijos (Holy Child Church, 111 
St. ir 86th Avė), Richmond Hill, 
jubiliejiniame koncerte, kuris tos 
parapijos 75 metų gyvavimo 
proga rengiamas birželio 2 die
ną 7 vi. vakaro. Koncertas bus 
bažnyčioje. Be Apreiškimo 
choro, programoje dar dalyvauja 
du operos solistai iš Lincoln 
Centro (New Yorko operos) 
sopranas Pamella Casella ir ba
ritonas Craig Nim. Taip pat 
įvairių kompozitorių piano mu
zikos kūrinius atliks ir lietuviam 
pažįstamas pianistas William 
Smiddy bei kiti muzikai fleita ir 
triūbom. Aplink Vaikelio Jėzaus 
parapijos bažnyčią Richmond 
Hill, N.Y., gyvena labai daug 
lietuvių. Tos parapijos patal
pose jau daug metų veikia ir 
lituanistinė šeštadieninė mokyk
la. Klebonas prel. Raymohd 
Leonard yra labai palankus lie
tuviam. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame jubiliejiniame 
Vaikelio Jėzaus parapijos kon
certe. Bilietų nebus — tik lais
va auka.

INTERNATIONAL
SOL ALGIO GRIGO vadovaujamo* kaNonių agentūroe 

1985 METŲ KELIONĖS (LIETUVĄ:
KELIONĖS NR. 007 OCTOBERFEST 'ugsėjo mėn. 21 d. iki spalio 
mėn. 3 d. Luxembourg, Hekte1!^^, Rothenburg, Munchen, 
Inzell, Fussen, Luceme, SLC)\ourg, Saizburg, Insbruck, 
Oberammergau. Priedai: L'-Jrekskursija Rhein’o upe, Eaglea 
Neit, Chlemsee, kasdie^^vTi pusryčiai, 9 pietūs, priešpiečiai 
(lunch) Hofbrauhau* I' ^5g kitų priedų.
PILNA KAINA IŠ C H. .GOS — $1,289.00.

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D XI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILN^p^ 1 diena Leningradas,
2 dienos Hel^9xis
Iš New $1,788.00
Iš Mo' ealio $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 ♦ D.
11-dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1.835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT 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. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS

lio išvežimai, gegužinės ir spali
nės Marijos pamaldos, rožan
čiaus kalbėjimas, metinės reko
lekcijos. •

Raginama, kad visos parapi
jos, lietuvių įstaigos, organizaci
jos pravestų maldos ir susitel
kimo pamaldas už Lietuvą pa
gal Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos parengtą kalendorių. 
Maldų kalendoriuje yra duota 
pamaldų bei maldų eilė — lietu
viškai ir angliškai. Religinė Šal
pa prašo melstis ir pranešti 
apie pamaldų įvykdymą. Taip 
pat labai svarbu iškilmingai 
atžymėti parapijos globėjo 
šventę. Visos parapijos, ypač 
Lietuvos vyčių ir ateitininkų 
organizacijos, turėtų iškilmingai 
paminėti savo globėjo šv. Kazi
miero šventę.

Bažnyčios ir parapijos turi 
puikią progą pagyvinti religinę 
veiklą bendru ar chorų giedoji
mu, surengiant šventas valan
das, Šv. Rašto skaitymo ir ki
tokius religinius būrelius. Visa 
bus įmanoma atlikti, jei dvasiš
kiai ir pasauliečiai bendradar
biaus. Tautinės ir kultūrinės iš
kilmės lietuvių plačiai minimos 
ir surengiamos. Neturėtų atsilik
ti ir katalikiški renginiai. Šv. Ka
zimiero mirties 500 metų su
kaktis parodė, kad galima lietu
vius išjudinti ir religiniuose rei
kaluose, jei tik bus planas, 
programa ir parinkti vadovai.

Apskrities veiklai pirminin
kauja kun. Petras Žemeikis, ap
skrities sekretorius kun. Stasys 
Raila, iždininkas — kun. Juozas 
Pragulbickas.

K.R.

Dėmesio vykstantiems į Pabaltijo taikos ir 
laisvės žygį Skandinavijoje liepos 25 - 31 
dienomis.

Lito kelionių biuras kviečia pasinaudoti jų patarna
vimu, vykstant SAS oro linija.

Išskrendama liepos 23 d. vakare Iš New Yorko Į 
Kopenhagą Ir grįžtama rugpjūčio 1 d. iš Stockholmo j 
New Yorke.

Lėktuvo kaina ton Ir atgal — 898 dol. asmeniui. 
Rezervacijas su 200 dol. (mokėjimu prisiųsti iki 
birželio 7 d. šiuo adresu.

LITAS TRAVEL SERVICE
80 PINE ST.
NEW YORK, N.Y. 10005

Tol. 212 344 - 1300

New Yorko vyr. skaučių židinys Vilija ruošiasi Kaziuko mu
gei. Iš k. G. Kulpienė, L. Milukienė, R. Česnavičienė, I. Alks
nini enė, A. Katinienė. G. Biknevičienė; stovi — V. Jan
kauskienė, 2. Jurienė, I. Garunkštienė, R. Šlapelienė. L 
Vilgalienė.




