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Indijos min. pirmininkui Rajiv 
Gandhi lankantis Sov. S-goj, jos 
valdovas Gorbačiovas pažadėjo 
ir toliau remti Indiją ir pasira
šė du prekybinius susitarimus, ] 
bet Indija atsisakė paremti Gor- , 
bačiovo planą sušaukti tarp
tautinę konferenciją pagal Hel
sinkio susitarimų pavyzdį Azi
jos saugumui aptarti.

Nato valstybių gynybos minis- 
teriai savo konferencijoj sutarė 
pagerinti gynimąsi nebranduoli
niais ginklais ir sumažinti pa
sitikėjimą branduolinių ginklų 
apsauga.

Kinijos valstybės taryba nutarė 
siekti įtikinti gyventojus, kad 
žmonių lavonų deginimas pasi
darytų visiem priimtinas, nes 
tuo būdu būtų sutaupomi dideli 
žemių plotai.

Reader’s Digest žurnalo pra
dėtas tarptautinis laiškų rašymo 
į Gorkį ištremtam Nobelio pre
mijos laureatui Sacharovui va
jus sutelkė per 2000 laiškų, kurie 
diplomatiniu pakietu buvo Įteik
ti Sov. S-gos ambasadai prie 
J.T., bet sovietų misija visus 
laiškus už poros dienų grąžino 
JAV misijai prie J.T.

Šri Lankos vyriausybė dėl Ta- 
mil genties vykdomų teroristinių 
veiksmų numato Įvesti karo 
būklę ir padaryti kiekvieną par
lamento atstovą atsakingą už jį 
balsuojančių gyventojų sau
gumą. ------S*---

Izraelio okupuoto vakarinio 
Jordano kranto žydai pradėjo ak
ciją išvyti ten apsigyvenusius iš 
Izraelio nelaisvės neseniai pa
leistus arabus. Susidariusios žy
dų gaujos apsupa tokių arabų 
namus ir, daužydami akmeni
mis namo sienas, reikalauja pa
lestiniečius išvykti. Civilinis žy
dų gubernatorius pareiškė nega
lįs žydų sudrausti.

Iš Sov. S-gos nesenai į JAV 
atvykusi Sacharovų šeimos 
draugė Irina Kristi pareiškė, kad 
Gorki izoliuotas fizikas Sacharo
vas badavęs nuo balandžio 16 
iki gegužės 3. bet balandžio 21 
buvo pradėtas maitinti prievar
ta.

Žemės ūkio sekretorius John 
Block paskelbė, kad JAV leido 
Sov. S-gai pirkti papildomai 5 
mil. tonų javų per šiuos metus.

Pietinį Bangladeš nusiaubęs 
ciklonas paliko apie 10.000 ne
gyvų žmonių ir 500.000 negyvų 
galvijų, nušlavė deltoj esančias 
salas sunaikino pasėlius ir na
mus.

Libano šiitų mahometonai, 
siekdami apsidrausti nuo gali
mo palestiniečių Įsigalėjimo Li
bane, pradėjo kovas prieš Beiru
te esančias palestiniečių Sabra, 
Shatira ir Burj ai Brajneb sto
vyklas.

JAV’, Japonija ir Sov. S-ga 
veda pasitarimus keleivinių lėk
tuvų saugumui sustiprinti ir iš
vengti P. Korėjos keleivinį lėk
tuvą ištikusios tragedijos.

Rytinėm JAV’ sritim kenčiant 
dėl vandens trūkumo. Didžiųjų 
ežerų vandens lygis dėl vandens 
gausumo yra pakilęs nuo 8 inčų 
iki 2.5 pėdų aukščiau normalaus 
lygio.

Etiopijos gyventojai dėl bado 
pasitraukę į Sudaną 
vargintą kelionę atgal 
kraštą.

Lenkijos komunistų
centro komiteto narys Jozef Zim- 
nicki su žmona ir 2 giminai
čiais pasiprašė Danijoj politinės 
globos ir ją gavo. Jis buvo sta
lininės linijos šalininkas ir dėlto 
buvo išmestas iš partijos.

Pietų Afrika leido veikti prieš 
17 metų uždarytom mišrių ra
sių politinėm partijom.

pradėjo
į savo

partijos
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Bare už vakų mokymą 
bažnyčioje

Skaudvilė (Tauragės raj.). 
1984 birželio 8 Skaudvilės baž
nyčioje po pamaldų klebonas 
kun. Jonas Kauneckas pasakė ka
techetinį pamokslą apie išpa
žintį. Pamokslo metu, priėjęs 
prie klausyklos parodė vaikams, 
kaip atlikti išpažintį ir tai buvo 
palaikyta nusikaltimu.

Po pamokslo į zakristiją, neva 
bažnyčios apšildymo tikslu pri
sistatė Tauragės rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotoja Ulbienė, vykdomojo ko
miteto sekretorė Karosienė ir vi
durinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja Jancevičienė ir pa
kvietė kun. J. Kaunecką atvykti į 
vykdomąjį komitetą.

Jam buvo sustatytas aktas ku
riame nurodyta, kad kun. Kau
neckas mokė vaikus religijos, 
organizavo specialiai vien vai
kams pamaldas, nes bažnyčioje 
buvo suskaičiuota apie 60 vaikų 
ir 7 moterys, nors tikrumoje su
augusiųjų per pamaldas bažny
čioje buvo daugiau — tikrinto
jos neatkreipė dėmesio, kad virš 
20 vyrų ir moterų buvo viršuje 
prie vargonų.

Pavaduotoja Ulbienė pareiš
kė. kad aktas bus perduotas pro
kuratūrai ir pridėtas prie kun. J. 
Kaunecko bylos, nes. pavaduoto
jos žodžiais, kalbant, esą “tokiais 
nusikaltimais savo veiklą pradė- 
jo'if kunigai ATSvarinskas 
ir Sigitas Tamkevičius”.

Užpuolė už vaikų 
katėk iza c i ją

Vilkaviškis. 1984 birželio 6 į 
Vilkaviškio bažnyčios švento-* 
riuje esanti pastatą atėjo Vilka
viškio rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Juozas Urbonas.

Pamatęs katekizacijai susirin
kusius vaikus. J. Urbonas išsi
kvietė į šventorių Genovaitę 
Paliaukaitę ir Įsakė jai kuo grei
čiau važiuoti į namus (G. Pa- 
liauskaitė gyvena Kapsuke) ir 
daugiau čia nesirodyti.

Pavaduotojas grasino mergi
nai. jog už vaikų katekizaciją 
ji bus patraukta baudžiamojon 
atsakomybėn. Nuėjęs į klebo
niją. J. Urbonas reikalavo nu
traukti grupinį vaikų ruošimą 
pirmajai komunijai.

Klebonas Juozas Preikšas ir 
vikaras Vytautas Gustaitis pa
aiškino. kad nėra galimybių 
Jaiko stoka) vaikus egzaminuoti 
po vieną ir jie nelaiko jokiu 
nusikaltimu, jei vaikai renkasi 
grupelėmis po keturiasdešimt ar 
daugiau, o tuo pačiu egzami
nuojant patikrinamos ir jų ži
nios.

J. Urbono teigimą, kad G. Pa- 
liaukaitė neturi teisės mokyti 
vaikus tikėjimo ir gali būti pa
traukta atsakomybėn, vikaras V. 
Gustaitis atsakė, kad tokiu atve
ju vaikus katekizuos jis pats, bet 
mokymas nebus nutrauktas.

Po pavaduotojo J. Urbono ap
silankymo kelis rytus į bažny
čios šventorių stengėsi patekti 
mokytojų komisijos. Besirenkan
čius į bažnyčią vaikus pasitik
davo prie šventoriaus vartų. Čia 
juos skaičiavo, užsirašinėjo pa
vardes, gąsdino.

Vertimai veikalų apie 
iv. Kazimierą

Minint šv. Kazimiero500 metų 
mirties jubiliejų, Lietuvoje į es- 
perantų kalbą išversta vyskupo 
K. Paltaroko monografija “Kara
laitis Šv. Kazimieras”, o į estų 
— istoriko Simo Sužiedėlio vei
kalas “Karalaitis Kazimieras”.

Abu vertimai atspausdinti ra
šomąja mašinėle.

SECOND-CLASS

Triukšmas Gargždų bažnyčioje

LTSR Ministrų Tarybai, 
LTSR Klaipėdos rajono vyk

domajam komitetui, 
Klaipėdos raj. Gargždų 

rapijos tėvų ir tikinčiųjų 
PROTESTAS 

šių metų birželio 5 prieš va
karines pamaldas kunigas vieną 
po kito klausinėjo mūsų į baž
nyčią atvestus vaikus poterių, 
kad juos būtų galima prileisti 
prie pirmos išpažinties ir komu
nijos. Į bažnyčią atėjo trys mo
terys, kunigui pasisakė, kad jas 
atsiuntė vykdomasis komitetas 
ir jos surašys aktą, nes jis baž
nyčioj atidaręs mokyklą.

Jos tuoj .pradėjo bažnyčioje 
šeimininkauti: visos trys puolė 
prie vaikų, smalsiai žiūrėjo, kas 
jie, klausinėjo ir skaičiavo, kiek 
jų yra. Vaikai išsigando, kai ku
rie slėpėsi, nes pamatė savo mo
kytoją. Kartu su vaikais išsigan
do ir sumišo jų motinos bei 
močiutės.

Tikrintojos darė įžūlias pasta
bas ir čia pat rašė aktą. Girdė
josi motinų balsai: “Mes vedė
me ir vesim, netrukdykit klausi
nėti”. O naujosios bažnyčios 
šeimininkės dar smarkiau jas 
puolė ir sukėlė tokį triukšmą, 
kad bažnyčia priminė skerdynes 
Kražių bažnyčioje, kur galingi 
caro kazokai puolė beginkles 
moteris.

Girdėjosi besiginančių moti
nų balsai: “Išeikit iš čia!” O iš-

pa-

kitur taktiką. Kalbant apie žmo
gaus teisių pažeidimus, ji kai-(nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių muzikų suvažiavimas įvyko gegužės 11 Clevelande. Buvo kalbama apie artėjančią 
dainų šventę. Nuotraukoje matome kalbantį prof. Andrių Kuprevičių. Nuotr. V. Bacevičiaus

VOKIEČIŲ ORGANIZACIŲ PROKLAMACIJA 
PABALTIJO LAISVES KLAUSIMU

Tarptautiniai Viktoro Petkaus 
ir Nijolės Sadūnaitės Komitetai, 
Tarptautinė Draugija Žmogaus 
Teisėms Ginti, ir Fatimos 
Akcija 77 pasirašė proklamaci
ją Pabaltijo tautų laisvės klau
simu. Vasario 25 d. ši prokla
macija buvo įteikta Vakarų Vo
kietijos prezidentui, vyriausy
bei, Parlamento vadovy bei, bei 
Krikščionių Demokratų. Social
demokratų ir Laisvųjų Demo
kratų partijoms. Sekančią dieną 
proklamacija buvo paskelbta 
spaudai.

Proklamacijoje rašoma, kad 
Vokietijos kapituliacija neatne
šė Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai laisvės, bet priespaudą, per
sekiojimą ir kančias, dėl kurių 
dalinai kalta ir Vokietija. Ka
dangi Šių tautų priespauda tę
siasi ir šiandien, Vokietijos ka
pituliacijos dieną (gegužės 8) 
būtina prisiminti “politikų 
pamirštus pabaltiečius" ir vo
kiečių “moralinę kaltę" pakeisti 
į “moralinį solidarumą" ir pa
ramą Pabaltijo tautoms. Vaka
rų Vokietijos' vyriausybė turėtų 

'igandę vaikai atidžiai sekė, kuo 
visa tai baigsis . .. Pagaliau jos 
priėjo prie kunigo ir prisistatė, 
kad esančios: Jadvyga Siurplie- 
nė, vykdomojo komiteto sekre
torė, Rūta Raudienė ir Jūratė 
Dapkevičienė, mokytoja. Ir išėjo 
su visu aktu.

Protestuojame prieš tokį 
elgesį

Mes griežčiausiai protestuoja
me prieš tokį jų elgesį bažny
čioje: jos šeimininkavo bažny
čioje, terorizavo vaikus ir mus, 
sukėlė baisų triukšmą ir trukdė 
vaikų klausinėjimą.

O galėjo be neprotingų išpuo
lių apsieiti: ramiai stovėti ir ra
šyti aktą.

Jos peržengė 50 LTSR Konsti
tucijos straipsnį: “Bažnyčia — 
atskirta nuo valstybės”, nes baž
nyčioj šeimininkavo ir triukš
mavo.

Be jokio pagrindo primetė 
“mokyklą”: vaikų žinias reikia 
tikrinti klausinėjant, tai kunigo 
pareiga, kitaip jis neturi teisės 
prileisti prie sakramentų. Jis turi 
pilną teisę pasakyti katechetinį 
pamokslą, kuriame aiškinamos 
tikėjimo tiesos. O tėvai turi 
pilną teisę vesti savo vaikus į 
bažnyčią, tai motinos ir daro.

Kad gana daug vaikų susiren
ka iš karto, tai dar nėra mo
kykla: kunigai neturi laiko vien

gegužės 8 d. patenkinti 45-ių pa- 
baltiečių memorandume 1979 m. 
rugpjūčio 23 d. išreikštus reika
lavimus ir viešai pareikšti, kad 
1939 m. rugsėjo 28 d. prie Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto pri
jungtas slaptasis protokolas, *bė: Wemer L. Forster, Martin 
kaip ir patsai paktas, nebegalio- Mueller ir Bemhard Mueller.
ja. Proklamacija ragina: “Dau- (Elta)

Ryžto žy- 
susilaukė 
Lietuvos 

Vilniškės

“TIESA” PUOLA JAUNIMO 
ŽYGĮ BALTIJOS JŪRA IR 
TSRS-os TEISMĄ

Taikos ir Laisvės 
gis Baltijos jūra jau 
pirmojo komentaro 
partinėje spaudoje.
Tiesos balandžio 17 d. numery
je išspausdintas straipsnelis 
“Vaiduoklių laivas, arba šis tas 
apie vandenų švarą", kurio au
torius Kazys Bagdonavičius spe
cializuojasi išeivijos plūdime. 
Kaip įprasta tokiais atvejais, 
“rūstus” įvadėlis “rimtai” ap
rašo reikalą, o likusis tekstas

Daugelis Vakaruose gyvenan
čių tautybių dėjo daug vilčių į 
Ottawoj vykstančią Žmogaus 
teisių konferenciją, kurioj daly
vauja visos Helsinkio susitari
mus pasirašiusios valstybės, ta
čiau dideliam visų nustebimui 
paaiškėjo, kad jokie organizacijų 
atstovai į konferenciją neįlei
džiami. Nuostabiausia, kad, Sov. 
S-gai pareikalavus, net ir spau
dos atstovai į ją neįleidžiami. Ži
nios, kas konferencijoje vyksta, 
gaunamos tik iš Vakarų valsty
bių delegacijų skelbiamų kon
ferencijos komunikatų. Vakarų 
valstybės su slaptumo reikala
vimu sutikusios dėlto, kad nie
kur nesą pasakyta, kad tokios 
konferencijos turinčios būti 
atviros.

Iš spaudos atstovam įteikiamų 
pranešimų ar atskirų Vakarų 
valstybių delegacijų atstovų pa
darytų pranešimų aiškėja toks 
ligšiolinis konferencijos vaizdas.

Konferencijai prasidėjus, Sov. 
S-ga reikalavo, kad kiekviena 
konferencijoj dalyvaujanti 
valstybė painformuotų, kokią 
pažangą ji yra padariusi per 10 
m. Žmogaus teisių srity ir nesi
kištų į kitų valstybių vidaus rei
kalus ir jų nemokytų.

Vakarų valstybėm pradėjus 
išskaičiuoti sovietų nusižengi
mus, Sov. S-ga apkaltino Vaka
rus rasizmu, nedarbu, butų trū
kumu ir didelėm mokymosi išlai
dom. Britanijos atstovui pade
javus, kad žmogaus teisių būklė 
Sov. S-goj esanti liūdna, sovie
tų atstovas atsikirto klausda
mas, kodėl Britanijoj nespaus
dinamas nei vienas laikraštis 
škotų kalba, ir priminė Airijos 
respublikonų armijos kankinį 
Bobby Sands, mirusį kalėjime 
dėl bado streiko.

Atrodo, kad Sov. S-gos delega
cija, nenorėdama aiškintis dėl 
primetamų pažeidimo faktų, yra

giau netylėti! Pagaliau prabil
ti į pasaulio viešąją nuomonę, 
į Jungtines Tautas ir į Europos 
parlamentą! Lietuva, Latvija ir 
Estija vis dar pasigenda savo 
oficialių atstovų Jungtinėse Tau
tose; jų vėliavų vis dar nėra 
prie Rytinės upės (East River).”

Proklamaciją pasirašė Komi
teto valdyba: Erich Weiss, Win- 
fried Pietrek, E. ir H. Schuh, 
bei Fatimos akcijos 77 vadovy- 

yra Bagdonavičiaus lygio "po
litinė satyra”. Pasak j vadelio, 
“užsienyje leidžiama lietuvių 
buržuazinių nacionalistų spau
da. diversinės radijo stotys 
pastaruoju metu smarkiai rekla
muoja jų ruošiamą provokacinį 
pasiplaukiojimą laivu Baltijos 
jūroje. Tikslas aiškus — šmeižti 
Tarybų Lietuvą, atidirbti už im
perializmo specialiųjų tamjbų 
skiriamus pinigus.”

Straipsnelio “linksmojoje" da-

bą nukreipia į nedarbą, rasiz
mą ir kt, ir Vakarai turi gaišti 
laiką atsakinėdami į tokius prie
kaištus.

JAV delegacijos pirmininkui 
Richard Shifter pastebėjus, kad 
konferencija nėra tinkama vieta 
socialinėm ir ūkinėm problemom 
spręsti, vis dėlto jis pasistengė 
į tokius priekaištus atsakyti, pa
brėždamas, kad Sov. S-gos pra
gyvenimo lygis yra bent 1/3 že
mesnis už JAV lygį, kad Sov. 
S-goj yra reguliuojamas kasdie
ninio vartojimo prekių įsigiji
mas, kad butų atžvilgiu Sov. 
S-ga tik už kokių 150 metų pa
sieks Vakarų standartus, kad 
Sov. S-ga pirmauja pasauly al
koholinių gėrimų pardavimo 
srity ir pan. Taip pat jis neuž
miršo priminti ir sovietų elito 
gyvenimo sąlygų, pastebėdamas 
pagal George Orwell “Animal 
Farm” knygoje vartotą posakį, 
kad Sov. S-goj kai kurie gyvuliai 
yra labiau lygūs už kitus.

AMERIKIETIS APIE 
LIETUVIŲ SĄŽINĖS 
BELAISVIUS 
OTTAWOS 
KONFERENCIJOJE

JAV ambasadorius Richard 
Schrifter Ottawoje, Kanadoje, 
vykstančioje konferencijoje 
žmogaus teisių klausimais, pa
kartotinai priminė Lietuvą ir 
lietuvius sąžinės belaisvius.

Schrifter, kuris yra amerikie
čių delegacijos pirmininkas, ge
gužės 15 atkreipė dėmesį į per
sekiojamą Helsinkio grupę ir 
vieną jos narį — steigėją, il
gametį kalinį Viktorą Pet
kų, paminėjo šiais metais įkalin
tą 79-metų amžiaus Vladą La- 
pienį.

Gegužės 17, kalbėdamas 35 
kraštų asamblėjai, kurioje daly
vauja ir sovietų delegacija, Ame
rikos ambasadorius Schrifter 
apkaltino sovietus Helsinkio 
konferencijos baigiamojo akto 

. pažeidimais ypač religinės lais
vės srityje.

Čia Schrifter prisiminė pasta
raisiais metais sugriežtintą Lie
tuvos kunigų persekiojimą. Kal
bėtojas atskirai paminėjo kun. 
Sigitą Tamkevičių, kuris 
buvo įkalintas už tariamą “an- 
tisovietinę agitaciją ir propa
gandą”. Sis kunigas, pažymėjo 
amerikiečių delegacijos pirmi
ninkas, iš tikrųjų buvo nuteis
tas dėlto, kad dalyvavo Tikin
čiųjų Teisėm Ginti Katalikų Ko
mitete.

Italijoj prasidėjo trijų bul
garų (karo atache pav. Zhelyo 
Kolev Vasilev, ambasados kasi
ninko Teodor Stoyanov Alvasov 
ir oro linijos vedėjo Sergei Iva- 
nov Antonov) ir 5 turkų byla 
dėl jų įsivėlimo į 1981 m. prieš 
popiežių Joną Paulių II įvykdytą 
pasikėsinimą.

Vakarų Vokietijos Socialdemo
kratų partijos vadas Willy 
Brandt tarėsi Sov. S-goj su jos 
vaodovu Gorbačiovu nusiginkla
vimo ir Rytų-Vakarų santykių 
reikalais.

7 Afganistano partizanų gru
pės susijungė ir įvykdė sėkmin
gus sostinę aprūpinančių elekt
ros jėgainių puolimus.

JAV ir Sov. S-ga sutiko pasi
keisti pažiūrom apie pietinę 
Afriką ir Afganistaną. Kiek 
anksčiau pasikeista pažiūrom 
dėl Art. Rytų.

lyje vaizduojamas komiškų išei
vių posėdis, kuriame gimsta 
taikos ir laisvės žygio bei So
vietų Sąjungos teismo idėja. Iš
eiviai, esą, nori teisti bolševi
kus, “už Jaltą, ir už Potsda
mą. ir už Helsinkį ... ir kad 
Hitlerį sumušė". Vienas, susirū
pinęs. perspėja Hitlerio neliesti, 
nes "vis naujų dokumentų, 
žalčiai, atsiranda, kad mes tam 
tarnaujam " Straipsnelis baigia
si perspėjimu: "nepri terškite 
mums Baltijos, ponai."

(Elta'

I
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos valstybinės fil
harmonijos simfoninis orkestras 
balandžio 6-23 gastroliavo 
Uzbekijoje, Kirgizijoje ir Ka
zachijoje. Dirigavo R. Rinkevi
čius ir respublikos nusipelniusi 
artistė M. Dvarionaitė, solistai 
respublikos nusipelnęs artis
tas P. Stravinskas (fortepijonas), 
E. Kuskinas (triūba), A. Anče- 
revičius (Fagotas).

— Kauno valsty binis choras, 
vadovaujamas respublikos nusi-

JAV pasiuntė į Sudaną Valst. 
sekretoriaus pavaduotoją Ches- 
ter A. Crocker pasitarti su nau
jais krašto valdovais politiniais 
ir ūkiniais reikalais. JAV teikda
vo Sudanui kasmet iki 200 mil. 
dol. karinės ir ūkinės paramos.

Amerikos knygų leidėjai, 
ruošdamiesi Maskvos knygų mu
gei. sudarė rašytojo Kurt Vone- 
hut vadovaujamą komitetą kny
gom atrinkti. Knygų sąrašas bu
vo paruoštas, bet mugę 50,000 
dol. suma parėmęs National En- 
dosvment for Democracy liko 
nepatenkintas dėl parinktų kny
gų aiškaus vienašališkumo ir pa
reikalavo pasitarimo, kad vežti- 
nų kny gų sąrašą galima būtų 
papildyti kitokias pažiūra'' 
atstovaujančiom knygom.

Pietų .Afrikos organizacija, at
stovaujanti 2 mil. zulų genties 
gyventojų, paprašė JAV konsulą 
paveikti savo vyriausybę, kad ji 
sustabdytų ūkinės sankcijas 
prieš P. Afriką, nes jos pa
kenksiančios juodajai rasei.

pelniusio meno veikėjo P. Bin
gelio, koncertavo Krasnodare ir 
Sočyje (balandžio 2 - 12).

— Architektų sąjungoje balan
džio 25 buvo aptarti jaunųjų 
architektų darbai. Apie savo 
projektus papasakojo G. Kugi- 
nys (Miestų statybos projekta
vimo institutas), J. Palaima 
(Centro sąjungos projektavimo 
institutas), A. Songaila (Pamink
lų konservavimo institutas), C. 
Šliažas (Komunalinio ūkio pro
jektavimo institutas). Jaunųjų 
darbus įvertino ir pokalbį api
bendrino Lietuvos architektų 
sąjungos valdybos pirmininkas 
A. Rasteika.

— Leituvos kamerinis orkest
ras, diriguojamas liaudies artis
to S. Sondeckio, balandžio 1, 2 
ir 5 koncertavo Maskvos konser
vatorijos didžiojoje salėje. Ant
rajame koncerte dalyvavo ber
niukų ir jaunuolių choras 
“Ąžuoliukas” (vad. Lietuvos 
nusipelnęs artistas V. Miškinis) 
ir dainininkė S. Trimakaitė.

— Pagerbdama savo tėviškėno 
Lietuvos liaudies rašytojo Juozo 
Paukštelio atminimą, Pakruojo 
rajono “Naujo ūkio” kolchozo 
valdyba Įsteigė jo vardo litera
tūrinę premiją už geriausius 
prozos kūrinius, vaizduojančius 
kaimo jaunimo gyvenimą, gvil
denančius aktualias socialines 
ir moralines problemas. Premija 
Įteikiama minint J. Paukštelio 
gimimo metįnes. Pirmuoju šios 
premijos laureatu tapo rašyto
jas Algirdas Pocius už apsaky
mų knygą “Liepos šešėlyje”.

— Valstybinės konservatori
jos didžiojoje salėje Įvyko solinis 
kanklių koncertas. JĮ surengė 
Lietuvos valstybinės konserva

torijos dėstytoja, Leningrado N. 
Rimsko-Korsakovo valstybinės 
konsservatorijos asistentė-sta- 
žuotoja kanklininkė L. Nai- 
kelienė.

— Latvijoje, Valmieros rajono 
“Burtniekų” tarybiniame ūkyje 
viešėjo Lietuvos karikatūristai J. 
Varnas, A. Cvirka, Z. šteinys ir 
V. Beresniovas. Surengta kilno
jamoji karikatūros paroda, ku
rioje eksponuota 100 darbų. Ka
rikatūristai papasakojo apie 
šiuolaikinę lietuvių karikatūrą, 
čia pat piešė draugiškus šaržus, 
atssakinėjo į žiūrovų klausimus, 
susitikime dalyvavo latvių saty
ros ir humoro žurnalo “Dadzis”

dailininkai U. Miežvilkas, A. 
Ošas, A. M ūkanas.

— J. Avyžiaus romaną “Cha
meleono spalvos” išleido Rytų 
Vokietijos grožinės literatūros 
leidykla“Volk undVVelt”. Iš rusų 
kalbos vertė I. šrederis.

V anga Galduvienė, dailininkė 
grafikė, už nuopelnus lietuvių 
vaizduojamajam menui ir akty
vų dalyvavimą visuomeniniame 
gyvenime apdovanota Lietuvos 
respublikos Aukščiausios tary
bos prezidiumo garbės raštu.

— Šiauliuose gegužės 16 ati
daryta respublikinė jaunųjų dai
lininkų kūrinių paroda.

S.L.K.

“TIESA” ŽAVISI RYANO KNYGA
Allano A Ryano, Jr. knygą 

Tykūs kaimynai (Quiet Neigh- 
bors) balandžio 5 d. Tiesoje 
entuziastiškai recenzuoja dabar 
New Yorke besidarbuojantis “ta
rybinis žurnalistas” Vilius Ka
valiauskas. Jo aiškinimu, “Spe
cialiųjų Tyrimų Skyrius” (OSI) 
buvo įsteigtas “demokratinei 
Amerikos visuomenei spau
džiant”. Ryan ėmėsi jam va
dovauti, bet tai buvo “neleng
va — OSI vadovybė nuolat jautė 
spaudimą iš teismų, valdžios 
Įstaigų, dešiniųjų organizacijų . 
Todėl po ketvertų metų darbo 
OSI direktorius Ryan nutarė 
pasitraukti ir šiuo metu verčia
si privačia juridine praktika.

Kavaliauskas cituoja Ryano iš 
ružavo piršto išlaužtą tvirti
nimą, jog “buvę budeliai ir na
cių kolaborantai” sudarė 2.5 
procento 1948 - 1952 m. imi
grantų Į JAV-es. “Makartizmo 
svaigulio” apimta Amerika pri
ėmusi “mažų mažiausia 10 tūks
tančių fašistų, dalyvavusių kru
vinuose nusikaltimuose”. Jų tar

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 367 Lartrfteid Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. TaL 516 366-3740. Maną tetefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2871. New Yefto ofisas Lito p atšipo n: 
M - 01 114th SL, Rlckmond MM, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2011.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 04 - 02 Jamaiea Avė. (prie Forest 
P*way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas teMctuvea. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 • 2244.

pe, anot Ryano ir Kavaliausko, 
buvę daug “lietuviškų buržuazi
nių nacionalistų”.

Ryano vardas, rašo Kavaliaus
kas, buvo jam žinomas ir prieš 
knygos pasirodymą — “iš aršios, 
prieš šį teisininką nukreiptos 
kampanijos dešiniojoje, taip pat 
ir lietuviškųjų buržuazinių na
cionalistų spaudoje”. Iš Ryano 
lūpų, esą, skamba “pesimizmas, 
neviltis, kad nekalti] žmonių žu
dikai taip ir nesusilauks atpil
do. Juos gina ne tik dolerio 
advokatų, kaip jie nori, inter
pretuojami Amerikos įstatymai. 
Juos gina pats šios šalies gyve
nimo būdas.”

Taip atrodo OSI kontroversi
ja Kavaliausko akimis. Nuspręs
damas naudoti KGB informa
ciją, kaip patikimą teisinę me
džiagą. Ryan apdovanojo šią 
organizaciją nepaprastu kompli
mentu. Dabar šį komplimentą 
jam gražina “tarybinis žurna
listas Kavaliauskas.

Elta

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayetto St (Cor. WNson Avė.), tolei. 344 - 5172. Pa
niekiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES — Beach Memorlal ChapeL 301 Corey 
Avė., St. Potersburg Beach, FL 33706. 613 3S0 - 5577. Pasadena 
Memorlal ChapeL 200 Pasadąna Avė. S., SL Potersburg, FL 33707. 
813 345-0393.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Incomo Tax pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaiea Ave„ Woodhaven, N.Y. Tėtei. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Oarden Tavom. 
1883 Madlson SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Šato vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polakSotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIU KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. PenkL 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls SL, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penki WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of LKhuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr., adresas: 
234 Šunilt Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

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

Prezidentas Reagan paskelbė 
savo planą pajamų mokesčių 
sistemai pertvarkyti. Pagal pla
ną būtų leidžiama kiekvienam 
asmeniui 2000 dol. neapmokes
tinama suma; procentai už skolą 
pagrindiniam namui pirkti taip 
"pat būtų nurašomi kaip ir su
mos labdaringiem tikslam, bet 
valstijos ir vietiniai mokesčiai 
nebūtų leidžiama nurašyti. Paja
mų mokesčių procentai sudari tų 
tik tris grupes; 15 proc.. 25 
proc. ir 35 proc.

Izraelio Darbo partijos laikraš
tis Davar atskleidė, kad 1981 
pabaigoj ivy kasiame pokalby 
tarp JAV specialaus Įgaliotinio 
Philip C. Habib ir Izraelio gy
nybos ministerio Ariel Sharon. 
pastarasis atidengė Izraelio pla
ną dėl invazijos i Libaną. Pla
nas buvo pradėtas vykdyti 1982 
birželio 6. nors palestiniečiai 
tuo metu vykdė sutartas paliau
bas su Izraeliu. JAV pastangos 
atkalbėti Izraeli nuo šio plano 
buvo nesėkmingos.

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

nes jie turi ir kitii darbų, todėl 
vaikams nustato valandą ži
nioms patikrinti.

Kai ateina iš karto daugo
ka! vaikų i bažnyčią, nejaugi 
jis turi juos išvaryti iš bažny
čios ir po vieną Įsileisti tikrini
mui.-' Tai juk būtų absurdas: 
visus tikrinti kartu greičiau ir 
lengviau. O juos išmokyti vien 
bažnyčioj neįmanoma, todėl ir 
norint nesukursi moky klos baž
nyčioje. Todėl Lenkijoje. Vengri
joje. Demokratinėje Vokietijo
je per ištisus metus moko vai
kus parapijų salėse religijos da
lykų.

Persekioja vykdomasis 
komitetas

Nors tas pats komunizmas, 
bet ten pritaikomas Lenino 
nuostatas teisingai; religija ne

Vysk. Vincentas Brizgys gegužės 19 paminėjo 45 metų sukaktį, 
kaip jis buvo konsekruotas vyskupu. Tada buvo jauniau
sias vyskupas visame pasaulyje. Jis yra gimęs 1903 lap
kričio 10, kunigu įšventintas 1927 birželio 5. Sveikiname 
Jo Ekscelenciją!

dėstoma mokyklose \tai reiškia; 
Bažny čia — atskirta nuo mokyk
los). Taip supranta ir visas pa
saulis. Taigi, pagal Lenino prin
cipą. ir mes turėtume teisę per 
ištisus metus dėstyti religiją 
vaikams bažnyčiose, o Gargždų 
vy kdomasis komitetas net perse
kioja už žinių patikrinimą.

Ar tai nėra aklas ateistinis fa
natizmas. kuris norėtų religiją 
jėga užgniaužti? Kur yra įsta
tymas. kad vaikų žinias galima 
tik patikrinti, o skrupulingai 
saugotis pasakyti kokį pamo
kantį žodi, nes tai bus “mokyk
la”? Ar tai ne absurdas?

Per 9 metus mūsų bažny čioje 
taip buvo tikrinami vaikai, ir 
niekas nė pusės žodžio nesakė. O 
Gargždų miesto vy kdomasis ko
mitetas matyt, naują įstatymą iš
leido ir aklai jį vykdo. Tai tik 
suerzina tikinčią liaudį ir nutei
kia prieš valdžią. Ar tai protin
ga?

Nemato, kas reikia matyti
Gargždų miesto vykdomasis 

komitetas nemato to. ką būti
nai turėtų matyti; jau kelinti 
metai stengiamės paaukštinti 
mūsų bažnyčią — baraką, kad 
turėtume pakankamai oro ir 
šviesos, bet jis nekreipia jokio 
dėmesio į tai. kad miesto gy
ventojai kamuojasi dėl oro sto
kos. y pač vasarą.

Labai prašome jus apginti 
mus, musų vaikus ir bažnyčią 
nuo panašių teroristinių išpuo
lių ateityje, kad galėtume nau
dotis religijos laisve, kurią ga
rantuoja tarybinė Konstitucija.

Ir vėl užpuolė
Birželio 8 vėl pasikartojo te

rorizavimas. Kai motinos prieš 
pamaldas atsivedė vaikus, kad 
kunigas patikrintų jų žinias ir 
jie gautų kortelę pirmai išpažin
čiai. į bažny čią atskubėjo tos pa
čios try s moterys ir dar trys vy
rai.

Nieko nepasakę, tuoj ėmė fo
tografuoti vaikus, kunigą, moti
nas . . . Blicas mirgėjo kaip žai
bas. Visi sumišo, išsigando, ypač 
vaikai.

Tarp vyrų buvo apy
linkės pirmininkas, švietimo 
kadrų vedėjas ir fotografas. Mo
tinos ėmė ginti vaikus, o “šei
mininkai darė savo, kilo tnukš-

mas, barniai, išsigandę vaikai 
ėmė šaukti: “Išeikit iš čia! Ga
lų gale išėjo.

Gelbėkite vaikus
Gelbėkit mus ir mūsų vai

kus nuo teroro, ginkit mūsų ir 
mūsų vaikų sąžinės laisvę. Baž
nyčia — atskirta nuo valsty
bės, o valdžios atstovai Gargž
duose šeimininkauja bažnyčioje, 
terorizuoja tikinčiuosius. Sku
biai padėkit mums!”

Pasirašė; 413 Gargždų 
parapijos tikinčiųjų.

Gargždai. 1984.VI.8
-o-

Gargždai ( Klaipėdos raj.). 
1984 liepos -30 Gargždų parapi
jos kunigui prieš pamaldas tik
rinant vaikų žinias į bažnyčią 
jau trečią kartą atėjo tikrintojai, 
šį kartą komjaunimo sekretorius 
ir dvi jo padėjėjos.

Tuo metu kunigas klausinėjo 
30 metų merginą, ar ji viską 
žino pirmai išpažinčiai. Komjau
nimo sekretorius pabrėžė, kad 
toks klausinėjimas jau yra mo
kymas. Esančios bažny čioje vai
kų motinos pasipriešino, sakyda
mos: “Mes pačios vaikus moko
me ir atvedame patikrinti”, ir 
paprašė neprašytus svečius iš
eiti iš bažnyčios. Šie surašę 
aktą, kad kunigas mokė 75 vai
kus tikėjimo tiesų, išėjo.

Pyksta už skundus
Po dviejų mėnesių, rugpjūčio 

14. Klaipėdos rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pava
duotojas A. Leita. atsakymui į 
Gargždų parapijos tikinčiųjų 
1984 birželio 8 rašytą protesto 
raštą, išsikvietė parapijos vargo
nininką (jo adresu buvo nurody
ta duoti atsakymą’ ir prie uni
formuoto milicijos darbuotojo 
pareiškė; “Jei dar rašysite val
džią šmeižiančius raštus ir po 
jais rinksite parašus, bus imtasi 
priemonių".

Vargonininkas bandė aiškinti: 
“Jei valdžios atstovai nesielgs 
bažnyčioje kaip chuliganai, nie
kas panašių raštų nerašys ir pa
rašų nerinks . . ." Pavaduotojas 
A. Leita pertraukė kalbantį var
gonininką. sakydamas; “Išsi
kvietėme ne diskutuoti, o atsa
kyti Į pareiškimą. Jokio kito at
sake mo negausite

Tasolipo 

A MEMORIALS
66-86 80 ST. M1DDLE VILLAGE. OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VAISTUO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, PC.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIM \ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGE\TCH\

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Reikia priešintis netiesai
Žydų tauta savo istorijoje iš

gyveno daug sunkių valandų, ir 
prieš Jeruzalės sugriovimą, ir po 
to. Istorijos pradžioje sunkiai 
kovojo su valstybės išoriniais 
priešais, o išsisklaidžiusi po pa
saulį — patyrė nemaža skriaudų 
juos priėmusiuose kraštuose, 
šiandien žydai yra atkūrę savo 
nepriklausomybę, tačiau pa
vojai Izraeliui nėra praėję. Že
mės plotu nedidelis ir gyvento
jais negausus kraštas yra atsidū
ręs nedraugiškai nusiteikusių 
arabų jūroje.

Prieš I. Pasaulinį karą žydų 
pogromais garsėjo caristinė Ru
sija. Daug saugiau žydai jautėsi 
caristinės Rusijos okupuotoje 
Lietuvoje, todėl čia jų susitelkė 
gan didelis skaičius. Nepriklau
somoje Lietuvoje žydai ir kitos 
tautinės mažumos naudojosi 
pilnomis piliečių teisėmis ir 
privilegijomis. Deja, geri lietu
vių - žydų santykiai susidrumstė 
1940. bolševikinei Rusijai oku
pavus Lietuvą.

Tų santykių drumstime pir
mą ir labai negarbingą veiksmą 
suvaidino ne lietuviai. Tai yra 
istorinis faktas, kurio niekas jau 
pakeisti nebegali. Išeivijoje turi
ma vardais, pavardėmis ir vieto
vėmis dokumentuotą medžiagą 
apie nusikaltimus ir nusikaltė
lius prieš lietuvių tautą Lietu
voje 1940 - 41. Pasikeitus oku
pacijoms 1941, iš lietuvių pusės 
pasitaikė keršto ir kitų negar
bingų išpuolių prieš žydus, ta
čiau visa atsakomybė už tai, kas 
vyko, priklauso naciams. Bet 
atsirado propagandinės jėgos, 
kurios kitaip įrodinėja. Tačiau 
propaganda gali turėti laikinų 
laimėjimų, bet istorinė tiesa 
nėra lengvai sugriaunama.

Okupuotoje Lietuvoje lietu
viai ir žydai derina jėgas ir 
kartu ginasi nuo sovietinio oku
panto despotizmo. Bet praėjus 
40 metų nuo karo pabaigos, tie 
santykiai vėl susidrumstė lais
vajame pasaulyje, ypač Ameri
koje. Tų konfliktų iniciatyva vėl 
priklauso ne lietuviams.

Americans for Due Process 
(ADP) suruoštas suvažiavimas 
įvyko gegurės 11 Chicago Bar 
Association patalpose, Chicagos 
miesto centre. ADP, kurio pa
grindinis užmojis yra būti Of
fice of Special Investigations 
(OSI) liečiančios informacijos 
šaltiniu, kvietė visas pagrindi
nes lietuvių, latvių, esti}, ukrai
niečių ir kitų paliestų tautybių 
organizacijas dalyvauti suvažia
vime. šis buvo trečiasis šio po
būdžio susirinkimas, sušauktas 
ADP. Pirmasis įvyko 1984 m. 
Georgetown Universitete. 
Washington, D.C., antrasis š.m. 
kovo 16 Boston College Law 
School.

Posėdį atidarė advokatas Po
vilas Žumbakis, pristatydamas 
susirinkimo eigą ir suvažiavimo 
tikslą: duoti progos organizaci
jom, kurios rūpinasi OSI sukur
tomis problemomis, pasisemti 
naujausios informacijos, pasi
dalinti žiniomis ir sumanymais, 
ir skatinti organizacijų bendra
darbiavimą savitarpyje šiuo 
klausimu. Programa sudaryta iš 
šešių simpoziumo stiliaus 
pranešimų.

Pirmąjį simpoziumą “Teisinis 
Labirintas” moderavo advokatė 
Laima Nainytė. Thomas O. 
Kuhns, vienas iš trijų Kirkianti 
& Ellis įstaigos advokatų, kurie 
gynė,Liudą Kairį išpilietinimo 
byloje ir šiuo metu apeliuoja 

Būtų buvę daug geriau istori
nių santykių apyskaitą daryti 
draugiškuose pokalbiuose, kad 
iš praeities galėtume pasimoky
ti ir vieni, ir antri. Bet OSI, kai 
kurios ekstremistinės žydų orga
nizacijos, o ypač Jevvish World 
Congress, ir atskiri individai, 
suderinę balsus su rusų KGB, 
apie lietuvius užtraukė tą pačią 
melodiją.

Dėl žydų reikia apgailestauti, 
nes tauta, kuri pasauliui davė 
didįjį moralinį kodeksą, Dešimt 
Dievo įsakymų, neturėtų leisti 
ekstremistinėms grupėms prasi
veržti kerštu, neapykanta, netie
sos skelbimu, viešosios opinijos 
nuodijimu. Mes turime duo
menų, kad nuosaikioji žydų dau
guma nepritaria ekstremistų 
kiršinimui prieš lietuvius ir ki
tas etnines grupes. Bet tiesą 
esame pasiruošę ginti, nežiūrint 
kokia propagandos mašina būtų 
prieš mus užsukta. Priešinda
miesi istorijos klastojimui, tei
giame, kad

1. Lietuvių SS dalinių buvo 
tiek pat kiek ir žydų, todėl 
apie jų baisų žiaurumą kalbėti 
negalima;

2. 1941 birželio mėnesį Lietu
vą okupavo ir lietuvius okupa
cijos metu persekiojo naciai. Jie 
lėmė ir žydų likimą;

3. Nacių vykdytas ir rusų bol
ševikų tebevykdomas "lietuvių 
tautos genocidas lietuvių tautą 
palietė nemažiau už žydus. Ne 
tik šimtai tūkstančių- lietuvių iš
žudyta, bet nužudyta ir Lietu
vos nepriklausomybė. Mes 
turime teisę jausti savo tautos 
skausmą ir vesti savo kovą.

OSI reikalingumo ar nereika
lingumo klausimu neužimdami 
pozicijų, pasisakome (a) prieš 
OSI vykdomą konstitucinių 
teiskų laužymą, (b) prieš komu
nistinės tironijos normų įvedimą 
į Amerikos teismų procesą, (c) 
prieš deportacijas į komunisti
nius kraštus, kur nėra nei teisės, 
nei teisingumo, (d) už OSI inves- 
tigaciją. Jei OSI teisingai nau
doja Kongreso suteiktą manda-

tą, investigacijos neturi bijoti.
OSI/KGB apologetai, minėtos 

žydų organizacijos ir jų spauda 
primeta “Darbininkui anti-se- 
mitizmą. Tam “anti-semitiz- 
mui” įrodyti plačiai skelbia iš 
vieno “Darbininko” straipsnio 
išimtas atskiras frazes. Bet mes 
kaltinimus grąžiname kaltinto
jams, nes kultūringame pasauly
je ne laikraštis, bet straipsnio 
autorius neša atsakomybę už sa
vo pareikštas mintis. Mes 
straipsnio autorių irgi antisemi
tizmu pakaltintume, jei jo nau
dojami faktai, paduoti skaičiai 
ir paskelbtos statistikos būti} 
neteisingos. Atvirai kalbant, mes 
neturime galimybės visų straips
nio autorių pateiktus faktus pa
tikrinti. Tas dėsnys galioja viso 
pasaulio spaudoje. Bet kadangi 
minėti kaltintojai nenurodo fak
tų ar statistikos klastojimo, esa
me linkę manyti, kad straipsr 
nio autorius netiesos skelbimu 
neužsiima. Todėl ir antisemitiz
mo būti negali.

Bet gal minėtos kaltintojų gru
pės ir asmenys turi kokią nors 
ypatingą “anti-semitizmo” de
finiciją. Jei taip, norėtume iš
girsti. Gi tuo tarpu kovosime už 
tiesą ir priešinsimės melui, ne
žiūrint iš kur jis ateitų.

DABARTINĖS PROBLEMOS, LIEČIANČIOS OSI 
— IŠ ADP SUVAŽIAVIMO CHICAGOJE

teisėjo sprendimą toje byloje, 
supažindino su dviem temom 
— “Due Process paneigimas: 
civilinės taisyklės, kriminalinės 
išvados” ir “Depozicijos Sovietų 
okupuotose valstybėse”. Advo
katas Charles Nixon, sėkmin
gai apgynęs lenką Frank Walus, 
nagrinėjo temą “Deportacija — 
trūkumas procedūrinių ap
saugų: apeliacijos dilema”.

Po to vyko Trent universi
teto profesoriaus dr. Romo K. 
Vaštoko moderuojamas simpo
ziumas '“Tautiniai ir tarptauti
niai politiniai svarstymai”. Sim
poziume-dalyvavo Rasa Razgai- 
tienė, dr. Romas Vaštokas ir ka
nadietis advokatas John Grego- 
rovich. Rasa Razgaitienė apibū
dino nuteistųjų deportacijų į 
Sovietų Sąjungą politinę reikš
mę. Dr. Vaštokas svarstė nacių 
karo nusikaltėlių medžioklės 
motyvus. Advokatas Gregorovich 
aiškino Kanados Deschenes ko
misijos, sukurtos tyrinėti gali
mybes nacių ieškojimui Kana
doje, tikslus ir numatytą veiklą.

Trečiąjį simpoziumą “Etninės 
bendruomenės ir OSI”, pravedė 
kun. Antanas Saulaitis. Simpo
ziumo dalyviai Antanas Mažei
ka, Rasa Razgaitienė, Algis Ši
las ir Laima Sidrytė apibūdino 
Coalition For Constitutional 
Justice and Security, Americans 
for Due Process, Joint Baltic 
American National Committee ir

Ethnic Community Services 
veiklą OSI klausimu.

“Draugo” redaktorius Myko
las Drunga moderavo ketvirtąją 
sesiją “Santykiai su spauda”, viai griežtai pabrėžė, kad, nežiū- 
Redaktorius Drunga pristatė 
problemas, su kuriomis etninė 
spauda susiduria perduodama 
žinias, liečiančias OSI veiklą ir 
bylas. Kun. dr. Juozas Prunskis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in-

formacijos direktorius, siūlė bū
dus prieiti prie vietinės spau
dos. Dr. Myron B. Kuropas, 
Ukrainian National Association 
vyriausias vicepirmininkas, 
svarstė amerikiečių spaudos 
bendrą nusistatymą OSI klausi
mu.

Toliau dr. Romas Vąštokas 
moderavo simpoziumą “OSI ir jo je gyvenamo krašto byloje. OSI 

iškeltos bylos skiriasi tuo, kad 
jose taikytos taisyklės apeina 
JAV Konstitucijoje nurodytus 
procesus.

Simpoziumo lektoriai aiškiai 
ir išsamiai suteikė daug naujų 
minčių ir informacijos, duodami 
dalyviam progos kelti klausimus 
ir dalyvauti bendrose diskusi
jose. Pastebėtina, kad dalyviai 
daugumoje jauni profesionalai, 
beveik be išimties užaugę ir su
brendę tremtyje. Yra malonu 
patirti, kad jaunesniosios kartos 
yra susirūpinusios savo tautų 
istorijos apsaugojimu ir pasiry- 
žusios siekti, kad gyvenamojo 
krašto įstatymai būtų teisėtai 
taikomi jų tautiečiam.

Suvažiavime dalyvavo Lietu
vių Teisėm Ginti Komiteto, Ame
rikos Lietuvių Tarybos, Kana
dos Lietuvių Bendruomenės, 
Voice of Lithuania, Young Amer
icans for Human Rights ir Eth- 
nic Community Services atsto
vai kartu su kitų tautybių orga
nizacijomis.

Rima Skorubskaitė

šalininkai reaguoja į etninių 
grupių susirūpinimus”. Dalyviai 
apibūdino paskutiniuoju laiku 
iškilusius anti-semitizmo kalti
nimus, taikytus rytų europiečių 
tautom ir organizacijom, vei
kiančioms prieš OSI. Dr. Myron 
Kuropos nagrinėjo buvusio OSI 
vedėjo Allan A. Ryan, Jr. knygą 
“Quiet Neighbors”. Rasa Raz- 
gaitienė apibūdino paskutiniuoju 
laiku World Jevvish Congress iš
keltus anti-semitizmo kaltini
mus.

Šeštąją sesiją “Moralinės išva
dos” moderavo kun. Antanas 
Saidaitis. Jis kartu su Šv. Volo- 
dymyr ir Olha ukreiniečių ka
talikų parapijos klebono vyriau
siuoju asistentu kun. Peter Ga- 

, ladza nagrinėjo klausimą “Isto
rijos perrašymo moralinės sąvo
kos”. Tai būtų pirmas kartas, 
kad viešumoje buvo nagrinėta 

> šių bylų moralinė prasmė, pa
veikianti tremtyje egsistuojan- 
čias rytų europiečių bendruo- 

, menes.
Suvažiavimo darbą susumavo 

ir suvažiavimą uždarė Rasa Raz- 
gaitienė s,u advokatu Povilu 
Žumbakiu.

Suvažiavimo lektoriai ir daly-

rint pastaruoju metu keltų kal
tinimų prieš ADP ir kitas orga
nizacijas veikiančias prieš OSI, 
ta veikla nėra ir negali būti 
pagrįsta anti-semitizmu. Daly
vaujančios organizacijos ir gy

Po konferencijos Clevelande buvo tęsiamos diskusijos. Iš k. 
VVilliam F. Miller — The Plain Dealer korespondentas, dr. 
V. Stankus ir Antanas Mažeika. Nuotr. v. Bacevičiaus

nybos advokatai sutiko, kad 
reikia visais atvejais vengti ry- 
šių su anti-semitinėm organiza
cijomis ir individais.

ADP reikalauja, kad karo nu
sikaltėlių ieškojimai ir kaltina
mųjų teismai vyktų teisėtai, 
vartojant tuos pačius procesus, 
kurie yra naudojami kiekvieno-

— Vida Skiotytė-Zambo, De
troito lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių mokytoja, Lietu
vių kilmės jaunimo stovykloje 
Dainavoje rugpjūčio 11—18 va
dovaus tautinių šokių progra
mai.

— “Mažeika pasakė, kad ge
riausia vieta siųsti karo nusi
kaltėlius yra Spandau kalėjimas 
Vakarų Berlyne”, rašo Clevelan- 
do dienraštis “Plain Dealer” ge
gužės 11. Žurnalistas VVilliam F. 
Miller OSI klausimu straipsnį 
parašė jš Antano Mažeikos pa
reiškimų spaudos konferencijo
je Clevelande gegužės 10. Mažei
ka nurodė, kad karo nusikalti
mų padarė ir kiti vokiečių są
jungininkai, kaip tai japonai, 
italai, prancūzai, rusai. Jie irgi 
turėtų būti gaudomi. Būdamas 
Clevelande, Antanas Mažeika 
kartu su dr. Viktoru Stankumi, 
Lietuvių teisėm ginti komiteto 
pirmininku, turėjo pasimatymą 
su American Jevvish Committee 
atstovais. Dialogui rasta bendra 
plotmė.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

PAULIUS jtfRKUS

18.—

Senovę išaukštino poetai ro
mantikai. Romantizmas parodė 
praeities grožį, kad ten esama 
daug idealizmo, daug meilės. Ir 
Adomo Mickevičiaus kūryba bu
vo giesmė praeičiąi. Ir to meto 
dailėje praeitis buvo žavi ir vi
liojanti.

Poetai visada jaučia gyvena
mos dabarties grubumą ir vi
sada ilgis kažko nepaprasto, ir 
tas “nepaprasto" kaip tik ro
mantikam ateina iš senovės. Poe
tas, apdainuodamas praeitį, 
drauge paliečia ir savo dabartį, 
savo sielvartą, savo ilgesį. Tie 
du pasauliai — praeitis ir poeto 
dabartis — taip susilieja į vieną, 
giliu jausmu sušildo patį kūrinį 
ir pagauna skaitytoją.

Giedu dainelę . . .
Štai Baranauskas, eidamas se

minarijos koridoriais į paskai
tas ar į katedrą mišparam, ir 
sudėjo eilutes:

Giedu dainelę, savo giesmelę, 
Apie klapstus, vargelius, 
Lietuvos krašto, ne taip iš 

rašto, 
Giedu senųjų Žodelius.
Tai yra jo istorinės dainos 

priešgiesmis, pirmieji akordai, 
kad pradedama giesmė.

Poetas gi pradeda kukliai, be 
jokio patoso — giedu dainelę, 
savo giesmelę.

• Taip viskas paprasta. Kukli 
tai dainelė, bet drauge ir gies
melė . . . Čia tie du žodžiai lyg 
suplakami, bet giesmės turinys 
juk yra kitoks — giesmė tai 

šventa, pakili daina, tai himnas. 
Poetas ir primena kukliai, kad 
toje dainelėje bus ir giesmelė
— bus ir šventieji dalykai pa
liesti.

Tuoj ir pasisako, apie ką jis 
giedos — Apie klapatus, varge
lius Lietuvos krašto... Žodis 
“klapatai gal kam jau nesu
prantamas. Baranausko laikais 
ir dar ilgai po jo “klapatai” 
turėjo savo vietą žmonių kalbo
je ir reiškė rūpesčius. Žodis
— barbarizmas, slavybė. Nevar
totinas. Ir naujose šios dainos 
redakcijose jau sakoma “Apie 
rūpesčius, vargelius...”

Ir toliau poetas sako: “Gie
du senųjų žodelius”... Ne iš 
rašto jis išskaitė, bet girdėjo iš 
žmonių. Tą senovę jam kalbėjo 
senuoliai.

Čia prisimena Maironis, kuris 
irgi nori prikelti nors vieną se
nelį iš kapų milžinų ir išgirsti 
nors vieną, bet gyvų žodelį iš 
senovės laikų .. .

Baranauskas daug anksčiau 
pasakė tą patį — kad jis gieda 
senųjų žodelius, žodelius, atėju
sius iš praeities. Maironis prie tų 
“senelių” sugrįžo maždaug po 
40 metų, kai ši daina buvo dai
nuojama kaime. Gal Jie posmai 
ir sujaudino tautos atgimimo 
dainių Maironį, kad jis panoro 
prikelti senelį iš kapų milžinų.

Drauge su pačiu pirmuoju 
posmu poetas pagauna mūsų 
dėmesį savo skambia formą — 
toje pačioje eilutėje yra ritmas. 
Vėliau Maironis jau eilutę per
laužė ir rašė tokiu būdu:

Giedu dainelę,
Savo giesmelę ....
Tai jau buvo naujoji poezija, 

Aušros gadynės polėkis, poezi
jos sumodemėjimas. Baranaus
ko laikais buvo mada taip ei
liuoti. Panašiai buvo eiliuojama 
ir lenkų literatūroje ir kitur. 
Tokiu būdu eiliuodamas, Bara
nauskas yra parašęs didelę dalį 
savo poezijos.

Plačioji praeities panarama
Kukliai ir tyliai atidainavęs 

pirmąjį posmą, poetas staiga 
plačiu mostu atidengia didin
gus praeities vaizdus:

Kalnai ant kalnų, o ant tų 
kalnų

Kalnai ir maži kalneliai,
Tenai Lietuva, per amžius 

buvo
Kaip sako mūsų seneliai.
Tik įsivaizduokime, kokia di

dinga ir plati panorama — kal
nai, kalneliai, o ant tų dar kiti 
kalneliai . . . Kaip viskas supoe
tinta. Anykščių kalniukai ir kal
vos, jo Žemaitijos prakeliauti 
kalniukai čia iškyla prieš mus 
kaip gražiausi kalnai, kaip sau
lėje Svylančios Alpės ar Kau
kazo kalnai.

Toje tai praeities didybėje, 
plačioje panoramoje ir buvo 
Lietuva. Buvo per amžius! Apie 
tai sako seneliai.

Poetas jau pasigauna praeitį 
ir vėl plačiais, labai ryškiais ir 
konkrečiais vaizdais nusako, 
kokia tai buvo Lietuva:

Ten miškai snaudė, ten meškas
gaudė

Kasdien lietuviai nuo seno;
ūžė, braškėjo, medžiai nuo 

vėjo
Ten, kur lietuviai gyveno.
Jau šitas posmelis parodo, ko

kio talento yra šis poetas, kaip 
jis subtiliai pagauna gamtą, 
kaip ją išreiškia savo garsais. 
Kaip puikiai skamba pirmoji 
eilutė — Ten miškai snaudė, 
ten meškas gaudė. Patraukia ji 
ir savo kontrastiniu vaizdu — 
miškai snaudžia, o lietuviai meš
kas gaudo.

Trečioji eilutė perduoda tie
siog girios šlamėjimą, medžių 
ošimą — Ūžė, braškėjo, medžiai 
nuo vėjo . . . Šią vieną eilutę 
galima cituoti, kaip Baranausko 
skambios kalbos pavyzdį.

Tokiame tai didingame kraš
te, kur girios, kur vėjai, gyveno 
lietuviai — tikrieji gamtos žmo
nės.

Poetas dabar vėl priartina 
praeitį ir jau detalizuoja:

Ant smėliakalnių, ant pilia
kalnių

Ąžuolai švęsti kerėjo
Ir tie dievaičiai, kuriuos že

maičiai. 
Kuriuos lietuviai turėjo.

Tol už Dauguvos kraštas Lie
tuvos

Smolensko žemę apriečia. 
Už Dunojėlio, kur be šešėlio 
Saulelė žmogų apšviečia.

Kijevas, rusai, latviai ir prūsai.
Gudai ir pikti totoriai, 
Lietuvą pažinę, vainiką pynė, 
Lietuvą dabino padoriai.

Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemių įgijo, 
'Žmonės laimingi buvo tur

tingi, 
Niekur nebuvo vergijos.

Vieni didžiūnai buvo galiūnai, 
Ant vyresnybės išrinkti, 
O kiti saldžios klausė jų val

džios, 
Visi mažiukais vadinti.

Dabar poetas jau pradeda 
naują temą ir kalba, kodėl suny
ko toji didžioji ir gražioji Lie
tuva.

Amžiai sukako, kaip seniai 
sako.

Ir kitaip virto Lietuva;
Augo didžiūnai, augo galiūnai. 
Žmonės vergijon pakliuvo.

Žmonės prispausti, pradėjo 
jausti

Dažnai ir hadą ir marą. 
Dievas gelbėjo ir pažadėjo. 
Kad nebebus ponų ir dvarų. 
Poetas jau regi šviesesnę Lie

tuvos ateitį:
Štai diena aušta, naktis iš

laužta
Nyksta tarp prastų žmonelių. 
Bet koks mums žodis tiesą 

parodys, 
Koks keliavedys ves kelią?

Ūžia šileliai, krokia upeliai 
Ir kalnai staugia tarp vėjų. 
Pievos Žaliuoja, girios lin

guoja—
Auklėja kelio vedėją. 

(Bus daugiau)
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Green, Maine, pirmojo pranciškonų vienuolyno, gyventojai 1946 - 47 metais. Iš k. sėdi: 
Tėv. Leonardas Andriekus, Tėv. Bernardinas Grauslys, Tėv. Justinas Vaškys, Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, Tėv. Juvenalis Liauba; stovi iš k. Tėv. Ignas Mikalauskas, Tėv. Modestas Ste- 
paitis, brolis Juozas Laurynas JolancL, Tėv. Pranciškus Ciedgaudas, brolis Kazimieras 
Gulbinas, Tėv. Petras Baniūnas.

VYSK. P. BALTAKIS 
BINGHAMTONE

AMERIKOJE KURIA VIENUOLYNĄ, 
ORGANIZUOJA SPAUDĄ

Tėv. Justino Vaškio, OFM, kunigystės 
_ 50 metu sukakties proga — 2

Sunki pradžia
Amerikos krantus pasiekiau 

1941 sausio 29. Sustojau pas 
amerikiečius pranciškonus New 
Yorke. 31 gatvėje. Ėmiau žval
gytis. kur būtų galima įkurti 
lietuvių pranciškonų vienuo
lyną.

Nežiūrint didelių pastangų, 
vienuolyno nepasisekė Įkurti di
desniame lietuvių centre. Visur 
pasipriešino vyskupai, o Chica- 
goje, nors ir buvo gautas kardi
nolo Strich leidimas, pasiprie
šino lietuvių parapijų klebonai.

Galiausia lietuvaičių pranciš- 
kiečių dėka iš Pittsburgho vys
kupo gavau leidimą laikinai ap
sigyventi Pittsburghe. Leidimas 
buvo duotas tik vieneriem me
tam. Po metų vėl pratęstas.

•Laikinas vienuolynas Pitts
burghe. Pa., buvo Įkurtas 1941 
rugpiūčio 2. Į šį vienuolyną 
ėmiausi telkti lietuvius pranciš
konus. Ilgai nelaukiant, vienuo
lyne apsigyveno Tėv. Juvenalis 
Liauba. Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas ir brolis Paskalis.

Galiausiai, tarpininkaujant 
\Vaterburio lietuvių parapijos 
klebonui kun. J. Valantiejui. bu
vo gautas Portlando. Maine, 
vyskupo J. McCarthy leidimas 
kurti pastovu vienuolyną Gree- 
ne. Maine.

Pranciškonų ordino vadovybė 
Romoje buvo palanki šiam lietu
vių pranciškonų įsikūrimui 
Amerikoje. Man prašant, jau 
1946 birželio 6 buvo įkurta
Lietuvos pranciškonų savaran
kiška Šv. Kazimiero lietuvių 
pranciškonų provincija. Šiai 
provincijai teko vadovauti iki 
1952 metų.

Redaguoja "Pranciškonų 
Pasauli" Lietuvoje

Lietuviškoji spauda man visa
da buvo arti širdies. Supratau 
jos reikšmę savo tautai. Moky
tojaudamas Kretingos gimnazi
joje. kartu redagavau Šv. Pran
ciškaus Varpelį, kuris buvo pra
dėtas leisti Kaune 1923. Nuo 
1936 jis buvo pavadintas “Pran
ciškonų Pasauliu". Rūpinausi 
pagerinti laikraštį.

Kretingoje dar buvo leidžia
mas ir “Sursum Corda”, pranciš
koniškas laikraštis inteligentam. 
Redagavo mokytojas J. Gedgau
das. Abu laikraščiai buvo spaus
dinami pranciškonų spaustuvėje 
Kretingoje. Šioje spaustuvėje 
buvo spausdinamos ir įvairios 
knygos.

Sovietam užėmus Lietuvą, 
spaustuvė buvo nusavinta, pran
ciškonų leidžiami laikraščiai 
uždaryti. Man tada dar pasise
kė suredaguoti “Pranciškonų 
Pasauli” liepos mėnesio numerį 
ir jį išsiuntinėti skaitytojam.

Atgaivina “Varpelį" Amerikoje
Pittsburghe. Pa., įsikūrus, 

mano pirmasis rūpestis buvo 
tuoj atgaivinti “šv. Pranciškaus 
Varpelį”. Važinėdamas su pa
skaitomis ir rekolekcijomis. 

šiaip taip suredagavau “Sv. 
Pranciškaus Varpelį". Finansuo
jant S-lagdalenai Kleitonienei iš 
Baltimorės ir padedant Darbi
ninko administratoriui Antanui 
Peldžriui, 1942 sausio mėn. pra
džioje? pasirodė “Šv. Pranciš
kaus Varpelio” pirmas nume
ris A merikoje. 'Darbininko' 
spaustuvėje Bostone to Varpelio 
buvo išspausdinta 14.000 egz.
Išplatinti tokį dideli tiražą 

buvo nelengva. Iš lietuvių kle
bonų didelės paramos nesulau
kiau. Kai kurie katalikiški laik
raščiai atsisakė paskolinti adre
sus.

Bu'vo ir nemalonių nuotykių. 
Brocktone 1942 pradžioje para
pijos salėje žmonėm paro
džiau pirmą išspausdintą Varpe
lį ir paraginau užsiprenume
ruoti (Prenumerata — 1 dol.). 
Tada tuoj iš salės buvau iš
vestas. Man, jaunam kunigui, 
tai buvo didelė staigmena. To
je pačioje salėje vėliau ir prel. 
Pranciškus Juras buvo “iškolio- 
tas”. kad “Darbininko" leidimą 
ir spaustuvę perleido pranciš
konam.
Varpelį platinau, lankydamas 

lietuvių kolonijas. Keletą tūks
tančių išsiuntinėjau A. Peldžiaus 
paskolintais "Darbininko" adre
sais. A. Peldžiui taip pat pasi

KAS ATSITIKO “ŠALTAKRAUJAM” 
ANGLAM?
jau nebe pirmas kartas spau

doj nuskamba Anglijos jaunimo 
apgailėtini veiksmai ten nepa
prastai -mėgiamose futbolo rung
tyn! ėse.
Ta.ip 1984 vasario 28. vy kstant 

futbolo rungtynėm, kurias Ang
lijos komanda pralaimėjo 
Prancūzijos komandai santykiu 
0:2, futbolo entuziastai anglai 
padarė 1 mil. dol. nuostolių Pa
ryžiaus Park de Princes stadio
nui.
Tų pat metų gegužės 8 Ang

lijos futbolo klubo šalininkas 
buvo nušautas ir apie 200 jų 
buvo areštuota už riaušes ir 
smurtą Belgijos Briuselio gat
vėse. Riaušės vyko prasidedant 
ir pasibaigus mngty nėm tarp 
Anglijos Totenham Hotspur ir 
Belgijos Anderfecht futbolo ko
mandų .
1985 kovo 5, vykstant vieti

nėm futbolo rungty nėm Chelsea 
mie ste 23 žmonės buvo sužeisti 
ir 10O areštuota per vykusį 
mitulį. Kovo 15 per futbolo 
ningtynes Litton m.. į šiaurę nuo 
Londono, 47 žmonės buvo su
leisti per kilusias riaušes.
Gegužės 11, vykstant vietinėm 

futbolo rungtynėm Bradforde. 
.53 žmonės žuvo kilus gaismi 
stadiono sėdynėse. Tą pačią die- 
ą per futbolo rungtynes Bir- 
ininghame 15 m. jaunuolis bu
vo užmuštas ir 175 žmonės su- 
loi-sti, sugriuvus dėl spūsties 
stadiono sienai 

sekė gauti SLA adresus, kuriais 
taip pat pasinaudojau.

Perima Aidų leidimą
Jau 1948 metais parūpo man 

perimti “Aidų” žurnalo leidimą. 
Jis nuo 1947 metų buvo leidžia
mas Vokietijoje. Kadangi trem
tinių didžioji dalis persikėlė į 
Ameriką, tada leidėjai galvo
jo ir žurnalo leidimą perkelti į 
Ameriką. 1949 leidėjai pasiūlė 
žurnalo leidimą perimti pran
ciškonam.

Pranciškonų provincijos pata
rėjai nebuvo linkę perimti Ai
dų leidimą. Tada pranciškonai 
gyveno Maino valstybėje toli nuo 
lietuviškų centrų, neturėjo savo 
spaustuvės, nebuvo ir spaudos 
darbui paruoštų žmonių. Prieši
nosi ir kai kurios organizaci
jos, kad “Aidai" esą frontinin
kų žurnalas. Neverta juo rūpin
tis.

O vis dėl to ryžausi “Aidų” 
leidimą perimti. Daug padėjo ir 
dr. Juozas Girnius, kurio šeimą 
buvau pasikvietęs iš Vokietijos į 
Kennebunkportą. Jam 1949 m. 
atvykus, kartu aptarėme Aidų 
perėmimo reikalą, redakcinės 
kolegijos sudarymą. Vyriausiu 
“Aidų” redaktoriumi buvo pa
kviestas rašytojas Antanas Vai
čiulaitis

“Aidų leidimas buvo perim
tas 1949 rudenį. Dar du nume
riai išėjo Vokietijoje, o nuo 1950 
pradžios jau pradėjo eiti Ame
rikoje. Spausdino ta pati spaus
tuvė Bostone, kur buvo spausdi
namas ir “Varpelis”. Tai buvo 
"Darbininko spaustuvė.

(Bus daugiau)

Gegužės 30. vy kstant Europos 
taurės rungty nėm tarp Anglijos 
Liverpool komandos ir Italijos 
Turino Juventus komandos, per 
Anglijos komandos šalininkų 
pradėtas riaušes buvo užmušta 
38. sunkiai sužeista 10 ir leng
viau sužeista 253 žmonės. Ang
lijos komanda šias rungtynes 
pralaimąjo 1 tašku. Riaušėm nu
malšinti policijos nepakako, tu
rėjo būti iškviesti specialūs su 
riaušėm kovoti skirti kariuome- 
nis daliniai. Per riaušes policija 
Konfiskavo peilių, skutimosi pei
liukų. geležinių virbalų, grandi
nių ir kt.

Nuo riaušių apsisaugoti buvo 
siūloma žaidimo aikštes atitver
ti nuo žiūrovų, bet prieita išva
dos, kad tvora gali sudaryti nau
jų pavojų.

Britanijos min. pirmininkė 
Thatcher sudarė komisiją riau
šių priežastim ištirti ir pasiūly
ti priemonių kovai su riaušėm. 
Darbo partijos parlamento na
rys Tony Brooks pasiūlė Angli
jai pasitraukti iš Pasaulio taurės 
rungtynių ir uždrausti Anglijos 
futbolo klubam ir jų šalininkam 
dalyvauti kito sezono Europos 
rungtynėse.

Aukštesniųjų policijos vadų 
sąjunga siūlo uždrausti alkoho
lio pardavimą ir vartojimą rung
tynių dieną, iškratyti įeinan
čius į stadioną, atskirti žiūro
vų grupes stadione, sekti jų el
gesį TV k amerom, nustatyti

Šių metų balandžio 26 - 29 
mūsų naujasis vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, aplankė Bing- 
hamtono šv. Juozapo lietuvių 
parapiją. Binghamtono lietu
viai labai įvertino šį vyskupo 
apsilankymą ir šeštadienį, ba
landžio 27 vakare, suruošė jam 
gražius pietus — priėmimą, šio
je parapijos šventėje dalyvavo 
apie 300 žmonių, atėjusių pa
gerbti savo vyskupą.

Pietuose dalyvavo Binghamto
no miesto burmistrė Juanita 
Crabbe. Ji sveikino vyskupą 
miesto vardu, palinkėdama jam 
sėkmės jo darbuose ir kelionėse 
į kitus kontinentus. Ji vyskupui 
taip pat įteikė Binghamtono 
miesto raktus. Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, kun. John Mi
kalajūnas parapijos vardu įteikė 
vyskupui gražią dovaną: stulą, 
kurioje gražiai išsiuvinėti lietu
viški žodžiai: “Dieve, gelbėk 
Lietuvą”. Vyskupas labai nuo
širdžioje kalboje padėkojo 
miesto burmistrei, parapijos kle
bonui ir visai parapijai už labai 
nuoširdų priėmimą, padėkojo 
Šv. Juozapo parapietėm ir-para- 
piečiam už dovanas ir gražius 
pietus. •

Geriant kavą, meninę progra
mą atliko naujai susiorganiza

Binghamton, N.Y., šoka Rochesterio Žilvino ansamblio šo
kėjai. Pačioje dešinėje matyti vysk. P. Baltakis, OFM. Jo deši
nėje sėdi Šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas kun. John 
Mikalajūnas. Kairėje — Binghamtono liėtuviai stebi šokėjus.

Žilvino grupės vadovui Pauliui Laukaičiui įteikiamos gėlės. 
Gėles Binghamtono lietuvių vardu įteikia Elizabeth Skiba. 
Šalia stovi programos pranešėjas Paulius Klimas. Žilvinas 
šoko Binghamtone, kai ten lankėsi vysk. P. Baltakis, OFM.

ERDVĖS PASLAPTYS
1908 birželio 30 centrinio Si

biro Tunguska upės baseine įvy
ko per šimtus mylių girdimas 
sprogimas. Už 40 mylių nuo 
sprogimo vietos esą gyventojai 
jautė karšto oro srovę, sprogi
nėjo langai ir drebėjo namų šie-, 
nos. Kelių šimtų mylių plote 
medžiai buvo išvartyti ir jų 
gulėjimo kryptis ėjo pagal spro
gimo centro spindulius.

Mokslininkai tvirtina, kad tai 
Įvy ko dėl erdvės kūno asteroido 
sprogimo 5 mylių aukšty nuo že
mės paviršiaus. Jis turėjęs turė
ti 500 pėdų diametrą ir sverti 
apie 7 mil. tonų. Kiti tvirtina, 
kad tai buvusi kometa. Tas spro
gimas dabar yra prilyginamas 
12 megatonų branduoliniam 
sprogmeniui.

Asteroidai yra uolenos gaba
lai iki 600 mylių diametro dy- 

pasižymėjusių triukšmadarių 
tapatybę ir griežčiau bausti 
riaušių kaltininkus.

Belgijos vidaus reik, minis
terija uždraudė Britanijos futbo
lo komandom žaisti Belgijoj tol, 
kol komandų šalininkų polinkiai 
kelti riaušes bus sustabdyti.

vęs Rochesterio, N.Y., tautinių 
šokių ansamblis “Žilvinas”, ku
ris čia pirmą kartą pasirodė vi
suomenei. Jie labai gražiai pa
šoko kelis gražius tautinius šo
kius ir padainavo porą lietuviškų 
dainų. Grupei vadovauja Pau
lius Laukaitis. Pranešėjas buvo 
Paulius Klimas, taip pat iš Ro
chesterio, kuris dabar studijuoja 
Binghamtone. Binghamtono lie
tuviai labai nuoširdžiai priėmė 
šios naujos Rochesterio grupės 
pasirodymą, nes jie tokių dalykų 
buvo jau seniai nematę. Baigus 
meninę programą, visi žiūrovai 
sustoję ilgai plojo.

Per visas šias dienas vysku
pas Baltakis aukojo kelias mi
šias, o per 7:30 vai. pamaldas 
sakė pamokslus lietuviškai.

Sekmadienį, balandžio 28, 
buvo iškilmingos koncelebruotos 
mišios, kurias aukojo vyskupas 
kartu su keturiolika kunigų iš 
aplinkinių parapijų bei miestų, 
šių mišių metu giedojo Šv. Juo
zapo parapijos choras. Mišių 
pabaigoje sugiedojo Lietuvos 
himną ir “Lietuva brangi”.

Binghamtono lietuviai bei jų 
giminės ir draugai labai džiau
giasi vyskupo apsilankymu ir 
jam už viską labai dėkoja. PRK 

džio ir skriejantieji saulės erd
vėj. tarp Marso ir Jupiterio 
esančioj juostoj. Jie pasidaro ar
ba iš saulės sistemoj buvusios 
planetos likučių arba iš nespė
jusių planetos sudaryti materijos 
gabalų. Dėl kitų planetų įtakos 
asteroidų greitis kartais sumažė
ja ir jie patenka į kitų saulės 
sistemos planetų trauką, tarp 
kurių gali būti ir žemė. Moks
lo žmonėm yra žinoma net apie 
100 žemės kraterių, atsiradusių 
dėl asteroidų nukritimo į žemę.

Kometas dar gaubia paslaptis, 
nes asteroidai, pavirtę į meteo
ritus. gali būti iš žemės iška
sami ir laboratorijose ištiriami, 
o kometos iki šiol nėra paliku
sios žemėj jokių žymių. Gal tik 
dabar, paleidus satelitus į erd
vę apie periodiškai pasirodančią 
Haley kometą, gali kas nors pa
aiškėti Spėliojama, kad kometas 
sudaro didelės ledo gniūžtės ir 
minėralinių dulkių mišinys. Jos 
atsiranda 10 trilijonų mylių nuo 
saulės sistemos nutolusioj ledi
nių atlaikų juostoj, arba Oort 
debesyse. Praskriejančios 
žvaigždės kartais užkliudo tas 
sniego gniūžtes ir jos krenta i že-

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

V y tau tas Alantas, GELMIŲ 
BALSAI, Dirvos konkursuose 
premijuotos novelės. Išleido Vil
ties Draugijos leidykla, 6116 
St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 
44103, USA. Aplanko dailininkė 
Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė. 
Leidinio • mecenatas — Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga. 
Kaina $10.00, 1984 metai.

Leidinyje 6 novelės, laimėju
sios Dirvos konkursus, ir Balio 
Gražulio apie Vytauto Alanto, 
kaip novelisto, kūrinių aptarimo 
apybraiža.

Vytautas Alantas rašo, įdo
miai ir vaizduoja gyvenimą pas
tabiai ar tai paliesdamas šių 
dienų ar istorinius įvykius. Jo 
aprašyti charakteriai natūralūs, 
pasakoja įvykių tėkmę supran
tamai, bet intriguojančiai, su
kuria gražius aplinkos vaizdus, 
temas renkasi patriotiniais — 
tautiniais motyvais. Kalba graži, 
sklandi, spalvinga, teikianti 
skaitytojui malonaus pasiten
kinimo.

Ir šios novelės literatūros my
lėtojam suteiks daug džiaugs
mingo pasiskaitymo.

Knygoje paduota autoriaus 
kūrybos sąrašas: 6 novelių kny
gos, 7 romanai, 3 eilėraščių 
rinkiniai (1 žuvęs rankraštyje 
karo metu), publicistikos rinki
nys, biografija apie Vanagaitį, 
apybraiža apie Romą Kalantą, 
2 dramos veikalų rinkiniai ir 
esantieji rankraščiuose 6 scenos 
veikalai.

— “AUŠRA’ ’, Suvalkų trikam
pio Lietuvių visuomeninės kul
tūros draugijos centro valdybos 
organas. 1984 m. Nr. 4. 34 psl. 
Nuo šio numerio žurnalą pradė
jo redaguoti Valda Malinauskai
tė. TiraŠas 3000 egz. Leidiny 
nemaža žinių ir aprašymų iš 
Lenkijoj gyvenančių lietuvių 
veiklos. Iliustruota.

TĖVYNĖN Nr. 1 sausis - vasa
ris 1985 m. Venecuelos Lietu
vių Bendruomenės Žiniaraštis. 
Išleista Caracas mieste vasario 
16 proga. Žiniaraštis turi 22 
psl. su atspaudom iŠ vietinės 
spaudos ispanų kalba, straips
niai mašinėle rašyti ir yra kele
tas iliustracinių pagražinimų.

Apie Venecuelos lietuvių ak
tualius rūpesčius ir įvykusį 1984 
metais VIII Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą, kuriame dalyva
vo Argentinos, Brazilijos, JAV7, 
Kolumbijos, Urugvajaus ir Vene
cuelos atstovai, plačiai rašo dr. 
Vytautas A. Dambrava.

Apie popiežiaus Jono Pau
liaus II vizitu tarne krašte ir lie
tuvių dalyvavimą tose iškilmėse 
aprašo Antanas Šulcas ir pridė
tas atspaudas ispaniškai, kuriuo 
prašoma Lietuvai kardinolo.

Yra apysakaitė ir eilėraštis.
Specialus skyrius — jaunimo 

žinios, kurį veda Sandra Sal- 
dytė-Mažeikienė.

Paskelbtas VL Savišalpos 
Bendruomenės garbės teismo 
sprendimas, padarytas 1985 va
sario 5 dėl vykusių tarpusavio 
nesusipratimų nuo 1980 rug
pjūčio (N.B. Kur tik lietuviai, 

ten be teismų neapseinama. 
Brolių Domeikų dvasia gy va ir 
išeivijoje. Red.)

Nuo redakcijos stalo skyriuje 
daug informacinės medžiagos 
apie įvairius įvykius.

Žiniaraštį leidžia V LB Krašto 
valdyba. Redaguoja bendradar
bių kolektyvas.

Žiniaraštis suteikia vertingų 
žinių apie Venecuelos lietuvius 
ir yra gera medžiaga išeivijos 
istorijai.

mę. palikdamos šsiečiarič.ų dujų 
uodegas. Spėliojama, kad už 
12 milijonų metų kometos gali 
sudaryti žemei nemažą pavojų.
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KURIAMAS LIETUVIŲ CENTRAS
Vytauto VebeUUno, Lito pre- 

vės Žiburio radih gogui** 28.
Vienas Chicagos priemiesčių 

— Lemont, III. — pasiekiamas 
per pusvalandį iš Chicagos 
centro. Palyginus, tai artimas 
užmiesčio geras rajonas. Toj ap
linkoj yra Vincentiečių vienuoly
nas ir seminarija su daugeliu 
pastatų, bažnyčia ir nemažais 
žemės plotais.

Vincentiečiai visą tą nuosavy
bę parduoda. Tai lietuviam tin
ka kaip pirštinė ant rankos, nes 
mum tokio centro labai reikia. 
Pagal bičiulių ir mano paties 
nuomonę tai galėtų būti ne tik 
Chicagos lietuvių centras, bet 
jį galėtume vadinti Pasaulio Lie
tuvių Centru. Tai būtų lyg lietu
vių sostinė užsienyje.

Su Vincentiečių vienuolyno 
vadovybe derybos principiniai 
užbaigtos. Tokiu būdu ši vieta 
90% jau yra mūsų. 10% palie
ku antspaudam uždėti, parašam 
patvirtinti bei pinigais pasikeis
ti.

Nelabai norėčiau perdaug 

ŽIEMĄ VASARĄ 
STUDENTAI
NERINGOJE

Jau antrus metus Atlanto ra
jono studentai renkasi NERIN
GOJ žiemos ir vasaros metu. 
Putnamo seselės sudarė sąly gas 
jaunimui 17 metų su viršum 
susiburti bendraamžių tarpe ir 
sustiprinti tautines bei krikščio
niškas vertybes. Mūsų materia
listinėje aplinkoje tai svarbi 
priemonė vispusiškame brendi
me.

Minima jaunuoliams stovykla 
birželio 16 - 29 (galima stovyk
lauti vieną ar abi savaites) at
sižvelgia į tai, jog daly viai 
suaugesni ir pajėgesni. Patys 
prisideda prie stovy klos progra
mos vystymo, dalyvauja spren
dimuose ir neša' atsakomybę 
už savo sprendimus, drausmę, 
tvarką, visą kuriamą nuotaiką ir 
bendradarbiavimą.

Per paskaitininkus, įvairius 
užsiėmimus ir projektus daly
viai sustiprina savo lietuvišku
mo ir krikščioniškumo verty
bes, kad užpildytų spragas, kurios 
žiemos metu neišvengiamai su
sikuria.

Skaitome ir girdime, kad vis 
daugiau žmonių pasiduoda 
įtampai, spaudimui, nepermąs- 
to gyvenimą. Daugelis blaškosi, 
pameta gyvenimo prasmę, ner- 
vuojasi. Todėl svarbu, kad kuo 
daugiau jaunuolių pasinaudotų 
visu tuo, kas organizuojama 
jiem per šias savaites. Svarbu 
raginti ir kviesti jaunuolius nu
vykti, nurimti gamtoj, pergalvoti 
vertybes, įsijungti į jaunatvišką 
juoką. Ne vien vyresniem. bet ir 
jaunesniem, bepradedantiem rū
pintis savo ateitimi, yra pavo
jus ir pagunda pasiduoti darbo 
ir pinigų krovimo įtampai. Atė
mus vidinę ramybę, nei negali 
pilnai pasinaudoti ką atsieki nei 
džiaugtis pačiu siekimu.

Putnamo seselės tegali suteikti 
sąlygas, kviesti personalą, ruošti 
programą. Tebus visų vyres
niųjų pareiga skatinti ir raginti 
jaunuolius 17 metų su viršum 
pasinaudoti ir dalyvauti šioj 
stovykloj. Norint daugiau in
formacijos kreipkitės tiesiogiai 
į Putnamo seseles 1 203 928- 
5828. s.L

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS 

PIKNIKAS
Liepos 7 dieną, 1985 

11:45 likllmlngo* mlilo*.
Keturi pranciškonai švenčia savo 50 metų vienuolinio 
gyvenimo jubiliejų ir 45 metų kunigystės sukaktį.
Mišias laiko ir pamokslą sako vysk. PAULIUS BALTAKIS 
Gieda Brocktono šv. Kazimiero parapijos choras.

12:45 Pieta*
4:30 Meninė programa

Tautiniai šokiai. Vadovauja ONA IR GEDIMINAS
IVAŠKAI
Brocktono choro koncerte*

Pranciškonai vlaus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

apie šį centrą pranašauti. Kai 
kūdikis gimsta, tėvas drovisi 
pasakyti, kad jo sūnus gal kada 
bus šio krašto prezidentas, nors 
jam tai atrodo labai įmanoma, 
šio centro ateitis priklausys 
nuo mūsų vieningumo, nuo mūsų 
solidarumo ir nuo mūsų pasiry
žimo savo gyvenimą, savo kul
tūrą, savo tautybę ir savo religi
ją tęsti kaip galima gražesnėje 
apylinkėje, kad ji pritrauktų 
vyresniuosius, suaugusius ir 
jaunimą.

Architektai yra pramatę iš 
turimų pastatų palikti bažnyčią 
ir sales, įkurdinti dvasiškius, 
šeštadieninę mokyklą. Iš klierikų 
gyvenviečių pramatoma pada
ryti mažus condominiums, kurie 
ti ktų vyresniem žmonėm, su jiem 
pritaikytais įvairiais patarna
vimais. Tai nebūtų “nursing 
home”, bet tai būtų garbinga 
rezidencija, kur žmogus reikalui 
esant gautų transportaciją, fi
nansinius patarnavimus, medi
cinišką pagalbą ir 1.1.

Plačiuose laukuose, kurie su
sideda iš 250 akrų, statysime 
apartamentų kompleksą, gru
puotų namų “townhouses”, apie 
130 viensėdžių gyvenviečių 
namų, prekybinį centriuką bei 
vieną komercinį sklypą kartu su 
lengvos industrijos kampu. To
kiu būdu gyvenimas vystysis 
šios gražios lietuviškos vingiuo
jančios lygumos centre.

Malonu pastebėti, kad du 
sklypai jau iš anksto užsakyti. 
Jiem, žinoma, kaip pirmūnam 
bus suteiktas pasirinkimas. Šia
me centre bus telkiamos visos 
finansinės, kultūrinės ir organi
zacinės jėgos, kad galėtume gy
venti, bičiuliautis, mylėti ir gin
čytis visi kartu, nežiūrint kokie 
mūsų įsitikinimai. Žinokim, kad 
mum reikia vienas kito.

Pramatomas centras skiria
mas ne vien Chicagos lietuviam. 
Tai bus visų lietuvių centras, 
prie kurio galėsime prisidėti 
ir finansiškai, puoselėti solida
rumą - tarp savųjų ir ugdyti 

-ateinančias kartas. Kviečiu visus 
būti entuziastais, susiburti apie 
Lito organizaciją — pastaty ti šį 
didžiulį laivą ir iškelti bures. 
Kiekvienam atsiras vieta, kiek
vienam atsiras pareiga, kiekvie
nam atsiras darbas.

Aš pats esu optimistas, nes 
kiekvieną žingsnį, kurį savo gy
venime dariau su lietuviais, ra
dau tarp lietuvių šiltą ir pozi
tyvų atgarsį. Tikiuosi, kad šis 
bus vienas iš didžiausių ir įdo
miausių uždavinių. Jaučiu, kad 
visi lietuviai tam pritars ir savo 
bendradarbiavimu prisidės prie 
šios tvirtovės statybos. Taupy
kime pinigus ir jėgas, o į jų 
mobilizaciją šauklys pašauks ne
trukus. Kaip tame eilėrašty: “Po 
kaimus šauklys, jo putotas ark- 
Ivs, i kovą lietuvninkus šau
kia!”

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
Entuziazmas gimnazijos rė

mimui yra gerokai sumažėjęs. 
Būtų norinčių su doleriu ar kitu 
prie jos egzistavimo prisidėti, 
tačiau 
Būrelių 
jęs. Ne 
ko, bet 
tai 
veiklą pulti. Būtų labai liūdna 
gimnazijos likimu nesirūpinti. 
Federalinė Vokietijos valdžia 
duoda du trečdalius reikiamų

trūksta organizatorių, 
veikimas yra susilpnė- 
tik daug būrelių išny- 
atsirado “super patrijo- 

kurie pradėjo gimnazijos

Irena Veblaitienė, gyv. Union, N. J., laimėjo pirmą premiją už savo meniškai išsiuvi
nėtus (needlepoint) darbus. Parodą surengė American Telephone ir Telegraph bendrovė 
Springfield, N.J., kur Veblaitienė dirba.

KASA IR PENSININKAI
Mūsų visuomenėje pensininkų 

eilės vis didėja. Vieni išvyksta 
šiltesnius kraštus, kiti lieka čia. 
Nežiūrint, kur jie bebūtų, mūsų 
vyresniosios kartos nariai susi
duria su tais pačiais rūpesčiais 
ir sunkumais. Vienils vargina 
sveikatos negalavimai, kitus 
skurdas, trečius vienatvė. Pagal
bos klausimas seniesiem darosi 
vis labiau aktualus. Tam tiks
lui mūsų bendruomenė kuria 
globos ratelius, organizuoja 
glaudos namus, suteikia patari
mus ir kasdieninę pagalbą. Vi
sos lietuvių institucijos turėtų į 
šią veiklą įsijungti, nes senatvės 
problemos šiandien yra kitų, o 
rytoj jau bus mūsų pačių.

Šalia kitų organizuotų pastan
gų reikia paminėti ir lietu- 
viškos Kredito Unijos Kasos įna
šą ^nsininkų gerovei pakelti. 
N’evv Yorke mažai žinoma, kad 
Indianos valstijoj, apie 40 mylių 
nuo Chicagos, baigiami įruošti 
senelių prieglaudos namai. Tie 
namai yra netoli Cedar Lake, 
vadinami Gerojo Ganytojo, ar
ba Good Shepherd nursing 
home. Čia reikia pažymėti, kad 
namų projektas buvo finansuo
tas Kasos narių paskolomis. Be 
Kasos dalyvavimo, prieglaudos 
namai nebūtų buvę įgyvendinti.

Kasa remia vyresniąją kartą 
ir kitais būdais. Ypač New Yor- 
ko skyriuje pagrindinė pagalba 
pensininkam yra patogi lietuviš
ka kasos įstaiga Richmond Hill 
rajone. Ji yra atidaryta kasdien 
nuo 9 vai. ry to iki 8 vai. vakaro, 
išskyrus penktadienais iki 6 vai. 
ir šeštadieniais iki 5 vai. vakaro. 
Čia pensininkai gali bet kada 

lėšų, o likęs trečdalis turi būti 
sudėtas lietuviškos visuomenės. 
Nejaugi mes nepajėgtumėme tai 
atlikti?

Vokietijoje už mokslą mokėti 
nereikia, tad ir Vasario 16 gim
nazijoje mokslas yra nemoka
mas, tačiau reikia mokėti už 
bendrabutį. Taip pat daug kai
nuoja kelionė, ypač iš toliau 
atvykstantiem. Prie dabartinės 
Pietų Amerikoje vykstančios in
fliacijos, kelionę iš ten apmokė
ti reikėtų beveik metinio darbi
ninko uždarbio. Tad mes, lai
mingiau įsikūrę, turime ateiti į 
pagalbą. Gimnazijai reikia ne 
tik finansinės paramos, gal dar 
svarbiau — tai, kad tėvai siųstų 
į ten savo jaunimą. Gimnazijo
je yra tik lietuvių kilmės jauni
mas, tad mes ir turime ją užpil
dyti. Tėvų nuomone, kurių vai
kai ją lankė, gimnazijos mokslo 
lygis yra kiek aukštesnis nei 
Amerikos mokyklų. Be to, vaikai 
išmoksta savistovumo ir tvar
kos!

Šiuo metu gimnazijoje yra 
mokinių iš daugelio kraštų, yra 
iš Argentinos, Australijos, Do
mininkonų Resp., Kanados. 
Mali, JAV ir V. Vokietijos. Iš vi
so šiuo metu gimnazijoje yra 81 
mokinys. Gimnazijoje pagrin- 

atvykti su savo čekiais ir juos 
išmainyti arba padėti į taupo
mąją sąskaitą. Nėra jokių eilių, 
nereikia stovėti gatvėje arba 
skubėti, kad bankas neužsida
rytų. Kasa, kaip buvo minėta, 
atidaryta kasdieną nuo ryto iki 
vakaro. Pasidėję pinigus, taupy
tojai Kasoj gaus 7% palūkanų 
(kituose bankuose tik 5.25 %). 
Indėliai čia federalinės valdžios 
įstaigos apdrausti iki 100,000 
dolerių. Pinigus galima išimti 
bet kada, be jokių suvaržymų. 
Jeigu pageidaujama, galima iš
pirkti pinigines perlaidas (Mo- 
ney Orders) įvairiom sąskaitom 
apmokėti. Money Order kaina 
tik 50 centų. Taip pat pinigus 
galima išimti čekiais arba gry
nais, arba, mainant čekius, dalį 
padėti į santaupas, o kitą dalį 
pasiimti grynais.

Yra ir dar vienas būdas su
tvarkyti pensijos čekius. Tai tie
sioginis čekių pervedimas iš So
čiai Security įstaigų į Jūsų tau
pomąją sąskaitą. Kartais ne visi 
pensininkai yra pajėgūs vaikš
čioti į bankus, o yra ir baimės, 
kad kas nors čekio ar pinigų pa
keliui neatimtų. Paštu irgi nevi- 
sada galima pasitikėti. Geriausia 
tada sutvarkyti taip, kad Sočiai- 
Security čekiai būtų automa
tiškai pervedami į taupytojo sąs
kaitą Kasoje. Tada nereikės 
nei laukti, nei vaikščioti, nei sto
vėti eilėse, nei rūpintis, nei bi
joti. Jūsų čekiai kiekvieną mė
nesį ateis tiesiai į Kasą ir ten 
Jum uždirbs 7% palūkanas. Kai 
reikės pinigų — atvyksite į į- 
staigą, arba paprašy site, kad va
kare kas nuvežtų ir išsiimsite 
tiek, kiek Jum reikia. Reikalui 
esant, galėsite Jum patikimą as
menį įgalioti Jūsų pinigus padė
ti ar išimti. Jūsų taupomojoj 
knygutėj bus parodyta kiek ir 
kada čekių padėta, kiek ir kada 
Jūsų išimta ir koks yra Jūsų 
indėlių balansas. Taip pat kiek
vieną metų ketvirtį bus parody ta 
kaip auga Jūsų palūkanos.

Tiesioginį pensijos čekių per
vedimą į Kasą galima labai leng
vai atlikti. Reikia tik atvykti į 
įstaigą, užpildyti pareiškimą ir 
viskas bus sutvarkyta. Kasos 
adresas: 86-01 114th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Tai 
yra ant kampo 86-tos Avenue ir 
1 14-tos gatvės. V ienas blokas į 
šiaurę nuoi Jamaica Avė. arba 
blokas į pietus nuo Myrtle Avė. 
Prie įstaigos kabo lietuviška 

dinė kalbą yra lietuvių, kitaip 
ir negalėtų būti, kadangi moki
niai suvažiavę iš skirtingų kul
tūrų kraštų. Kurie į ten atva
žiuoja nemomėdami lietuviš
kai, jau lietuviškai kalba, ją pa
liekant.

Karolio Milkovaičio pastango
mis pradėta atgaivinti būrelių 
veikla. Sudarytas centrinis ko
mitetas, kuriam vadovauja K 
Milkovaitis. Visais būrelių orga
nizavimo ir gimnazijom reikalais 
kreiptis: K. Milkovaitis, 6743 
S. Rockwell. Chicago. III 60629.

J. 2. 

trispalve papuošta Kasos iškaba. 
Jeigu prieš atvykdami turėtu
mėte kokių klausimų, paskam
binkite įstaigon darbo metu šiuo 
numeriu: (718) 441 - 6799. Jūsų 
lauks mandagus lietuviškas pa
tarnavimas.

KASOS Informacija

PREL. K. GEČIO SUKAKTIS
Ne\v Yorke kadaise gyveno 

k u n. d r. Kazimieras Gečys, ta
da profesoriavęs Fordhamo uni-. 
versitete. Paskui, pasitraukęs j 
pensiją, Putname gyveno apie 
3 metus. Tada jį pasikvietė 
Balstogės vyskupas. Ten jis ir iš
vyko ir ten gyvena apie 6 metus. 
Ten jis aptarnauja Balstogės lie
tuvius. Ten jį pakėlė į prelatus.

Kun. Kazimieras-'Gečys į ku
nigus įšventintas 1925 birželio 
6 Vilniaus katedroje, įšventino 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis. 
Taigi jis šiemet mini savo ku
nigystės 60 metų sukaktį.

Apie jį ir jo veiklą parašy
sime vėliau.

PAMALDOS IR KONCERTAS UŽ 
NUKANKINTUS IR IŠTREMTUS

Birželio 22, šeštadienį, 
10:30 v.r. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus pamaldos už bol
ševikų nukankintus kunigus — 
kun. Vaclovą Balsį — Stasio 
Balsio brolį, kun. Justiną Dab- 
rilą, kun. Joną Patriką. Taip pat 
bus prisiminti ir kiti išvežti 
i Sibirą ir ten nukankinti.

Po mišių bus pusės valandos 
religinis koncertas. Pamaldas 
rengia ir koncertą atliks solis
tas Mečys Razgaitis, norėdamas 
pagerbti ne tik minėtus nužudy
tus kunigus, bet ir kitus panašius 
kankinius. Pusės valandos kon
certe jis atliks tris savo su
kurtas giesmes — Šv. Kazimie
rai, Marija, malonės pilnoji ir 
Šventoji Marija.

Visuomenė kviečiama kuo 
gausiau dalyvauti ir prisiminti 
anų žiauriųjų 1941 metų ir kitų 
laikų tautos kankinius.

Sol. Mečys Razgaitis, kuris 
birželio 22. šeštadienį. 
10:30 v.r. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje rengia 
pamaldas ir religinį koncertą 
už. nukankintus ir ištremtus j 
Sibirą.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
atskiru atsišaukimu atkreipia 
dėmesį, kad okupuotoje Lietu
voje šiemet liepos mėnesį ruo
šiama trijų dienų "respublikinė 
dainų ir šokių šventė”, skiria
ma paminėti Lietuvos okupaci
jos 45-mečiui ir “Pergalės” 40- 
mečiui. Altas kviečia išeivius 
atsispirti prieš “Maskvos patikė
tinių propagandines užmačias” 
ir prašo giminių lankymą oku
puotoje Lietuvoje atidėti kitam 
laikui, “vengiant bet kokių 
veiksmų, kurie galėtų pakenkti 
Lietuvos valstybiniam tęstinu
mui ar lietuvių tautos pastan
gom išsilikti ir išsilaisvinti iš 
okupacijos”. (E) 

— Philadelphijos ir apylin
kių lietuviai paminės 45 metų 
Lietuvos okupacijos sukaktį ir 
baisiuosius birželio įvykius 
penktadienį, birželio 14, Nepri
klausomybės aikštės sodelyje, 
prie Laisvės Varpo. Publika 
kviečiama rinktis 7 vai. vak. su 
plakatais, kad 7:30 vai. vak. 
punktualiai būtų galima pradėti 
susikaupimo valandą. Philadel
phijos LB apylinkės valdyba 
jau kontaktavo amerikiečių 
spaudą ir televiziją. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
atkreipti dėmesį į mūsų tautos 
tragišką likimą. Moterys ir mer
gaitės prašomos vilkėti tautinius 
drabužius. Smulkesnei informa
cijai skambinti 215 677 - 1684.

— Mokyt J. Masilionis rug
pjūčio 8 mokytojų, tėvų ir jau
nimo savaitės metu Dainavoje 
apibūdins a.a. prof. A. Salio 
raštus.

— Ateitininkų savaitė lietuvių 
pranciškonų sodyboje Kenne- 
bunkporte, Maine, vyks rugpjū
čio 11-18. Vienas vakaras ski
riamas vysk. A. Baranausko gi
mimo 150 metų sukakčiai. Va
karo programą atliks aktorius 
V. Valiukas. Kambariai užsa
komi adresu: Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, ME 
04046.

— Dainavoje įvyksiančioje 
mokytojų, tėvų ir jaunimo studi
jų savaitėje mokytojas Jonas Ka
valiūnas rugpjūčio 6 darys pra
nešimą apie lituanistines mokyk
las, ir mokytoja S. Petersonienė 
skaitys paskaitą apie satyrą oku
puotos Lietuvos literatūroje.

— Povilas P. Dargis, Pitts- 
burgh, Pa., Lietuvių radijo pro
gramos vedėjas, patikslina Dar
bininke gegužės 17 išspausdintą 
straipsnį “Impozantiškos dova
nos” tokiu sakiniu: “1979 m. pre
mijas už geriausias radijo pro
gramas gavo; V. Bakūnas, S. 
Daukienė, P. P. Dargis ir P. Viš
činis. Iš viso 1000 dol.”

— Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras šiuo metu renka 
knygas, periodiką bei kitą litua
nistinę medžiagą. Ta medžiaga 
naudosis Pedagoginio lituanisti
kos instituto studentai, lietu
vių organizacijos ir visuomenė 
bei kitataučiai mokslininkai. 
LTSC prašo visus lietuvius pri
sidėti prie šio būtino lietuvių 
mokslinių, literatūrinių ir me
ninių turtų išsaugojimo darbo. 
LTSC darbuotojai mielai atvyks 
į knygų aukotojų namus, jei 
taip aukotojam lengviau. Au
kos irgi nurašomos nuo valdžios 
mokesčių. LTSC pateiks užpildy
tą mokesčių formą. LTSC, 5620 
South Claremont, Chicago, IL 
60636 USA. Telefonas (312) 4.34- 
4545.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Bucevičius. Baltimore. 
Md., P. Puronas, Lyndod. KS. 
Užsakė kitiem: dr. J. Masilionis. 
Dayton. Ohio — S. Masilionv- 
tei, Cleveland. Ohio. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 

| užsakytojam. Naujiem’: kairi to 
1 jam Darbininko prenumerata 

pirmiem metam tik 12 dol. At- 
j naujinant visiem 15 dol. metam



6 • DARBININKAS • 1985 birželio 7, Nr. 23 1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. šveikauskienė sutiko 
štamo laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai siųs- 
tlnl jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attorney-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

NEIŠVENGIAMI MOKESČIAI

KLAUSIMAS
Esu 73 metų amžiaus. Gaunu 

pensiją. Sveikata mano gera. Esu 
dar gerokai stiprus ir pernai vėl 
vedžiau. Žmona yra 67 metų 
amžiaus ir taipogi gauna pen
siją. Abudu turime po nema
žai santaupų ir gyvenam gerai. 
Prieš išeidamas į pensiją, aš bu
vau mėsininkas (bučeris). Nors 
ir nenoriu pats save girti, bet 
turiu pasakyti, kad aš buvau 
geras ir gerai dirbau.

Dabar man tas žydas, pas 
kurį ilgus metus dirbau, sako: 
grįžk į darbą, bent trim dienom 
į savaitę; dabar gauni pensijos, 
dar gausi algos ir kaipo senam 
žmogui nereiks taksų mokėti 
valdžiai. Taigi bus geras gyveni
mas ir pinigų prisitaupysi.

Aš netikiu, kad viskas gali jau 
taip gerai būti. Esu ilgametis 
Darbininko skaitytojas ir pra

šau paaiškinti kaip čia iš tikrųjų 
yra.

ATSAKYMAS
Būdamas 73 metų amžiaus, 

Tamsta nenustosi nė vieno cen-

to savo pensijos, jei grįžtum į 
darbą. Gali uždirbti tiek kiek 
nori ir baimės dėl pensijos nu
stosimo nėra.

Tačiau buvai netiksliai pain
formuotas dėl pajamų mokesčių 
(income tax). Ir pensininkai ir 
nepensininkai privalo mokėti 
darbo pajamų mokesčius nuo 
uždarbio ir kitų pajamų (procen
tai. dividentai ir pan.).

Kadangi sakai, kad ir Tamsta 
ir žmona turite santaupų, taigi 
gaunate procentus arba divi- 
dentus, gali susidaryti tokia si
tuacija. kad, grįžus į darbą. 
Tamstos ir žmonos pajamos, į- 
skaitant pusę gaunamos senat
vės pensijos, viršys S32.000 (dėl 
papildomo uždarbio).

Jei taip būtų, tada reikės mo
kėti valdžiai darbo pajamų mo
kesčius ne tik nuo gaunamo 
uždarbio ir kitų pajamų, bet 
taipogi nuo pusės Tamstų abie
jų gaunamos senatvės pensijos, 
pagal tam tikrą formulę.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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

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

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

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

Gina Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

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

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

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudų parėmę:

35 dol. — V. Kirkyla, E. 
Northport, N .Y.

30 dol. — dr. D. Bajorū
nas, New York, N.Y.

25 dol. — B. Pundzevičius, 
Great Neck, N.Y.

20 dol. — A. Rugys, Lantana, 
Fla.

Po 15 dol. — K. Sodonienė, 
Juno Beach, Fla., E. Vazgis, 
Gloucester, Mass., J. Andrulai- 
tis, Brooklyn, N.Y., A. Kamins
kas, Philadelphia, Pa., dr. J. Ma- 
silionis, Dayton, Ohio.

Po 10 dol. — V. Kvetkus. 
Invemess, Fla., V. Budris, Eli- 
zabeth, N.J., E. Donohue, Uni
on, N.J., P. Šlapelis, Commack, 
N.Y., A. Marcei, Hovvard Beach, 
N.Y., J. Bačanskas, Potomac. 
Md., A. Gylys, Olympia, Wash., 
V. Šeštokas, VVarren, N.J., J. Pleč
kaitis, New Britain, Conn., R.

Prieš nutariant grįžti į darbą, 
patariu pasitarti su savo buhal
teriu (accountant) arba su tuo 
asmenim, kuries Tamstoms ruo
šia Tamstų income tax retums. 
Neturėdama duomenų apie 
Tamstų pajamų ir gaunamų pen
sijų dydį, negaliu Tamstoms 
specifiškai pasakyti, ar taip 
būtų.

Markevičius, Woodhaven, N.Y., 
L. šetikas, Franconia, N.H.

Po 8 dol. — K. Kizys, Chi
cago, III., F. Matusevičius, 
Keene, N.H., P. V. Vygantas, 
Dalias, Tx., M. Jauniškis, E. 
Northport, N.Y.

6 dol. — A. Kecioris, Car- 
mel, N.Y.

Po 5 dol. — E. Pavelites, 
Brooklyn, N.Y., V. Sinkevičius, 
So. Woodstock, Conn., J. švedas, 
St. Petersburg Be ach, Fla., V. 
Stanislovaitis, Chicago, Illi
nois, C. Bielskis, Stough- 
ton, Mass., J. Kapočius, 
Dorchester, Mass., J. Bucevičius,

Los Angeles Banga — moterų tinklinio komanda, žaidy
nėse Detroite laimėjusi H-rą vietą. Žymenius įteikia Juozas 
Orentas — kairėje, Vitas Rugienius — dešinėje. Nuotr. A. 
Rugieniaus

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj ir klausia Darbininko!

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius. 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
na.s. 25 dol.

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

Jaunieji Grandinėlės šokėjai laukia koncerto programos. Jų 
koncertas buvo balandžio 21 Clevelande. Nuotr. v. Bacevičiaus

Baltimore, Md., D. Hurley, No. 
Grafton/Mass., A. Bender, Ami- 
tyville, N.Y., G. Bartkus, Rich- 
inond Hill, N.Y., V. Rastonis, 
E. Sandwich, Mass., T. Alekso- 
nis, Braintree, Mass., B. Jacike- 
vičienė, Ridgewood, N.Y., S. Za
bulis, Manchester, Conn., A. Sta- 
siukevičius, Newington, Conn., 
H. Misliauskas, Mcdia, Pa., J. 
Misevičius, Baltimore, Md., I. 
Kučiauskas, Baltimore, Md., 
B. Andrews, Forestville, Conn.,
M. Korsack, Nashua, N.H., K. 
Kaminskas, Portland, Or., A. 
Gedrimas, Hamilton, Ont., D. 
Mitkienė, Los Angeles, Calif., 
J. Tiškus, Greenwich, Conn., 
G. Augius, Westchester, III., dr. 
A. Laucis, Mt. Olive, III., O. 
Stankaitis, Paterson, N.J., J. Virs- 
kus, W. Palm Beach, Fla., R. 
Švainauskas, Studio City, Calif., 
E. Orentas, W. Hartford, Conn., 
V. Valukas, New Haven, Conn., 
L. Sprindžiūnas, St. Petersburg 
Beach, Fla., G. Ivaška, Monroe, 
Conn., J. Andrulis, Islington, 
Ont.

Po 3 dol. — J. Peleckis, Sun- 
ny Hills, Fla., V. Popeliuška, 
Baldwin, N.Y., S. Razgaitis, Chi
cago, III., F. Migliore, Glen- 
dale, N.Y., A. Butas, Woodhaven,
N. Y.

Po 1 dol. — V. Pakštys, Fair- 
fax, VA., O. Kadas, VVoodhaven, 
N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Baltimorės LAK vyrų tinklinio komanda Sporto žaidynėse
Detroite. Nuotr. A. Rugieniaus

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
tajono lietuviai kreipkitės | organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELj, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

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

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

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

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui............US$......

Pavardė, vardas........................................................................
Adresas.....................................................................................

0DEXTER PARK 
PHARMACY iUa

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

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

WE DELIVER
296-4130

Pranešant adreso pasikeiti
mų, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

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

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

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

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puztno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik angių 
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........ ..................................................................

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery'' už 8 dol. Persluntimaa- 
Postage 50 c.

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

Numeris, gatvė ....................................................................................

Miestą*, valstija, Zlp ............................................................. ............

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje. Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS (staiga Rlchmond Hlll veikia šešles 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 cortlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėllouslos Informecljos.
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Loreta Klivečkaitė mode
liuoja madų parodoje.

Rasa Adams modeliuoja 
madų parodoje. Nuotr. K. 
Butkaus.

Lina Ridikaitė modeliuoja 
Balfo surengtoje madų paro
doje Kultūros Židinyje.

Laima Jankauskaitė mode
liuoja madų parodoje Kultū
ros Židinyje. Nuotr. K. Butkaus

BALFAS DĖKOJA
1984 metais BALFAS minėjo 

karo audros išblaškytų lietuvių 
šalpos darbų keturiasdešimties 
metų sukaktį. Tais metais N'ew

Yorko 100-ojo skyriaus aukų 
rinkimo vajus, vadovaujamas 
iždininko A. Pumpučio, praėjo 
sėkmingai, nes jūs, aukotojai.

savo jautria širdimi mylėjote ir 
savo gausia auka padėjote 
vargstantiem mūsų broliam ir 
sesėm. Visos surinktos lėšos jau 
seniai išsiųstos BALFo centro 
valdybai, kuri labai atsargiai ir 
taupiai vykdo šalpos darbus.

BROCKTON, MASS

EMILIJAI PAJAUJIENEI
mirus, jos dukroms Alinai Staknienei ir Danutei Anonie- 
nei reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena ir Liudas Dovydėnai

JULIUI KUMPIKUI
mirus, didžio skausmo ir liūdesio valandoje žmonai 
Izabelei ir dukrai dr. Giedrei reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Šv. Kazimiero parapijos choras
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras ne tik Brocktone, bet ir 
plačioj apylinkėj yra pažįsta
mas.

Sekmadieniais 10 vai. lietuviš
kų pamaldų metu gieda mišias 
ir giesmes, dalyvauja tautinėse 
šventėse ar minėjimuose, kvie
čiamas vyksta į artimesnes ar 
tolimesnes lietuvių kolonijas ir 
ten atlieka visą ar dalį progra
mos 7

Anksčiau chorui vadovavo 
komp. Julius Gaidelis, bet po jo 
mirties 1983 sausio 6, neturint 
pastovaus vadovo, ėmė silpnėti.

Sutkų šeima Dabar, paėmus vadovybę 
muz. Vy tautui Rastoniui ir nuo
širdžiai vargonininkei Maryann 
Blaževičiūtei-Cro\vley talki
nant, choras žymiai pagerėjo, 
paaugo naujais choristais, kurie 
1-2 kart savaitėje repetuoji! 
ir ruošia naują repertuarą.

Įspūdingai choras giedojo Ve
lykų - Prisikėlimo šventėje.

Choro pasirodymus paįvairi
na gražiu balsu solo Ona Ain- 
brasytė-Ferrini ar duetu su Ire
na Radzevičiūte-Levvis ar kita 
balsinga choriste.

Per metus choras turėjo kele
te išvykų.

PADĖKA
Šių metų kovo 30 d. labai netikėtai mirė buvęs Lietu

vos diplomatas ir mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis

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

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

PETRAS ŽILIONIS
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui J. Pakalniškiui 

už jo mums parodytą jautrumą, už atlaikytas mišias 
Apreiškimo bažnyčioj ir velionio palydėjimą į kapines. 
Taip pat dėkojame kun. dr. W. Jaskevičiui, Tėvui dr. 
L. Andriekui, OFM, ir kun. V. Palubinskui, kurie drauge 
su kun. Pakalniškiu koncelebravo mišias. Širdinga 
padėka vargonininkui muzikui V. Raliui, solistams Ange
lei Kiaušaitei, V. Alksniniui, M. Razgaičiui ir vargo
nų solistui J. Žukui.

Esame giliai dėkingos Lietuvos gen. konsului Anicetui 
Simučiui už išsamų ir jausmingą žodį, tartą koplyčioj, 
o taip pat Aleksandrui Vakseliui, L.B. N.Y. apygardos 
pirmininkui, už taip oriai ir sklandžiai pravestą atsi
sveikinimą su velioniu. Dėkojam organizacijoms ir jų 
vardu atsisveikinusiems atstovams. Dėkojame kun. J. 
Pakalniškiui už sukalbėtas maldas.

Širdingai dėkojam vysk. Vincentui Brizgiu! už Chicagoj 
atlaikytas mišias, o taip pat Lietuvos diplomatijos šefui 
dr. S. Bačkiui ir Lozoraičių šeimai Romoj už jautrias 
paguodas.

Nuoširdus ačiū Lietuvos Diplomatinei Tarnybai už 
vainiką prie karsto ir taipgi Lietuvos gen. konsului už 
Lietuvos vėliavą.

Ypatinga mūsų padėka Vatikano bei Laisvės Žibu
rio radijo vedėjams už pagarbų velionio prisiminimą, 
ir B. Bieliukui, V. Dudėnui, A. Mackevičienei, L. Tamo
šaičiui už visokeriopą pagalbą.

Taip pat širdingai dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie atvyko į atsisveikinimą Campbell 
koplyčioj, dalyvavo mišiose ir palydėjo vellonj Į Cypress 
Mills kapines.

Giliai vertinam Ir visiems reiškiam nuoširdžią 
padėką už gausiai užprašytas mišias, gėles, aukas Tau
tos Fondui ir pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais Ir 
per spaudą.

Didžiam liūdesy) likusios

Žmona Galia, 
duktė Eglė ir 
sesuo Julija Vaičiūnienė

Aukos gautos 1985 m. ba
landžio mėnbsį.:

$500.00 Bronius ir Veronika 
Aušrotai — draugų dovana 50 
m. vedybų sukakties proga, Juno 
Beach, FL; Marija Janonienė, 
Brockton, MA (viso $1,000.00); 
Putinas ir Aniliora Mašalaičiai, 
VVayne, PA (viso $550.00); dr. 
Motiejus ir Aldona Rimai, Com- 
frey, MN; dr. Vytautas ir Mara 
Vygantai, Dalias, TX (viso $1,- 
250.00).

$450.00 a.a.' Stefos Smulkai- 
tienės atminimui — Jonas Smul- 
kaitis, Gulfport, FL (viso $1,- 
000.00).

$300.00 Vincas Klova, Bell 
Gardens, C A (viso $1,000.00); 
Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugija, Worcester, MA 
(viso ($600.00).

$100.00 — $146.00 AUSTR. 
DOL. 8 Adelaidės Lietuvių Są
junga (viso $211.02); Petras ir 
Aldona Aušiūrai, New Buffalo, 
MI; Irena Bulgarauskaitė, Wor- 
cester, MA (viso $200.00); Kazys 
ir Marija Cesnai, Worcester, MA 
(viso $250.00); Daumantas ir Vy- 
ga Dikiniai, Saudi Arabia; a.a. 
dr. Vlado Kviklio atminimui — 
Petras ir Bronė Ežerskiai, Cle- 
veland, OH.

$50.00 Juozas ir Edith Bla
žiai, Holliaton, MA (viso 
$100.00); Juozas Jakštas, Lake- 
wood, OH (viso $665.00); Kazys 
Jasėnas, Deitona, FL; Irena 
Naudžiūnaitė-Joerg, Tirol, Aust-

Jau antri metai, skyriaus val
dybos pavesta, R. Ridikienė va
dovavo balandžio 28 madų pa
rodos ruošai: daug drabužių 
krautuvių apėjo, daug pažįstamų 
ir svetimų aplankė, daug mo- 
delisčių suorganizavo .. . Dirbo

1984 liepos 8 Kennebunkpor- 
te, tėvų pranciškonų metinėje 
šventėje, giedojo per iškilmin
gas mišias, o popiet dainavo 
salėje. Dainavimo klausėsi šei
mininkai ir vasarotojai, atvykę 
iš įvairių Amerikos ir Kanados 
vietovių.

Rugpjūčio 14 Portlando kate
droje per didingas vysk. P. 
Baltakio, OFM, konsekracijos iš
kilmes, kuriose,dalyvavo 22 vys
kupai, daug kunigų, vienuolių 
ir tikinčiųjų minia gražiai giedo
jo pakaitomis su kitu choru.

Bostone spalio 14 šv. Kazi
miero mirties 500 metų sukakties 
minėjime bažnyčioje, o vakare 
salėje banketo metu.

Gegužės 12 Athol, Mass., Šv. 
Braneiškaus^-Asyžiečio bažnyčio
je buvo vysk. P. Baltakio, OFM, 
vizitacija. Mišias aukojo vys
kupas, asistuojant klebonui kun. 
Justinui Steponavičiui ir deka
nui Joseph Sirois. Suteikta 36 
jaunuoliam sutvirtinimo sakra
mentas. Pamaldų metu choras 
giedojo Fr. Šukio mišias, Veni 
Creator, Ecce Sacerdos ir gies
mę “Teka nuo amžių . . .”

Po pamaldų vyko klebono su 
parapiečiais, Lietuvos vyčiais ir 
Moterų Gildos organizuotos vai- 

rija; Jonas ir Antanina Kutrai, 
Santa Monica, CA; Ona Matu- 
saitienė, Worcester, MA; Felik
sas Pempė, Philadelphia, PA 
(viso $100.00); Stasys ir Elzbieta 
Rudžiai, Worceater, MA (viso 
$100.00); Jonas ir Bronė Ta
mašauskai, Worcester, MA.

$20.00 Brazilijos LB Krašto 
valdyba, A. Petraitis, pirm.; 
Prancūzijos LB Krašto valdyba, 
kun. J. Petrošius, tarybos pirm.; 
Emilija Telkienė, Worcester. 
MA.

$10.00 Vaclovą Dėdinienė, 
Vv’orcester MA.

$5.00 Dr. J. Pečiulionytė, Zu- 
rich, Šveicarija.

Aukų balandžio mėnesi su
rinko:

JAV LB Brockton apylinkė 
$361.00 (viso $954.00); JAV LB 
Vidurio Vakarų Illinois apy
garda $100.00; JAV LB Worces- 
ter apylinkė $630.00 (viso $2,- 
025.00).

Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame. Čekiu* prašome rašy
ti ir siųsti: Lituanistikos ka
tedra arba Lithuanian World 
Community Foundation, 
5620 S. Claremont Avė., Chi- 
cago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Ralzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

ir kiti BALFo šeimos nariai. 
Taip susidarė apie trisdešim
ties talkininkų sąrašas.

Valdyba dėkinga aktyviai dir- 
busiem, kad paroda būtų drabu
žiais gausi, stiliais įvairi; kad 
aplinka būtų elegantiška ir 
graži. Pirmiausia padėka pri
klauso nuolatiniam talkininkui 
madų stilistui Andriui Koval-Ko- 
valiauskui už puošnius drabu
žius ir už tako puošimui vado
vavimą. P. Jurkui už scenos de
koravimą ir parodos reklama
vimą Darbininke, V. Jankaus
kienei už aiškinimus, P. Redi- 
kiui už muzikos palydą, B. Bie- 
liukui už visokeriopą pagalbą. 
Taip pat dėkoju prie parodos 
ruošimo aktyviai prisidėjusiem
A. Dičpinigaičiui, A. Klivečkie- 
nei, K. Bačauskui, A. Ruokis, 
J. Pumputienei, O. Adams, E. 
Karpiūtei, J. Sližiui. Dėkoju gra
žiom modelistėm: R. ir Ras. 
Adams, J. ir L. Jankauskaitėm,
B. Jerkis, P. Grier, L. ir Lor. Kli- 
večkaitėm, L. Ridikaitei, P. ir L. 
Rudigliano, E. McTighe, broliui 
ir sesutei Volotkevičiam.

Ypatinga padėka priklauso 
Patrice Rudigliano už jos krau
tuvės drabužius, R. Jasinskienei 
už reto grožio megztinius, Šležie
nei už Volotkevičiam drabužių 
pasiuvimą. Kiti drabužiai 
buvo gauti iš Metamųrphese, 
Tenefly, N.J., o vaikų drabu
žiai — iš Jack & Jill, Wood- 
haveno.

Dėkoju kun. Pr. Giedgaudui, 
OFM, už nemokamą Pranciš
konų spaustuvėj bilietų atspaus
dinimą ir KASAI už 100 dol. 
auką.

Vincas Padvarietis, 
pirmininkas

šės, per kurias choras dainavo 
lietuvių liaudies dainas.

Gegužės 18 choras koncerta
vo Maironio Parko svetainėj, 
VVorcester, Mass., dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos metiniame 
parengime.

Šv. Kazimiero parapijos choro 
iždui papildyti yra ruošiama 
kepinių pardavimas. Kepenius 
suaukoja choristės ar choro rė
mėjai, o gautas pelnas naudoja
mas gaidų pirkimui, multipli- 
kavimui, kelionėm ir kitiem cho
ro reikalam. Kartais yra gauna
ma aukų.

Toks kepenių pardavimas bu
vo surengtas gegužės 5 ir pasi
vaišinta vadovaujant St. Gofen- 
sonienei. Iš šio renginio cho
ras papildė savo iždą.

Geriausios sėkmės Šv. Kazi
miero parapijos chorui ir jo va
dovam ateityje. Reprezentuokite 
ir toliau Lietuvą per lietuviš
kas dainas ir giesmes.

E. Ribokienė

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.

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 17 — 1514.00
Liepos 31 — 1465.00
Rugpjūčio 6 — 1698.00
Rugsėjo 3 — 1679.00
Rugsėjo 18 — 1212.00
Rugsėjo 23 — 1173.00
Spalio 1 — 1279.00
Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS 
Norlntlema atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces *ra based on double occupancy and are subjoct to 
changes.

Iš moterų klubo
Gegužės 25 LMF Bostono klu

bo susirinkime, neatvykus prele
gentui, pirm. Elena Vasyliūnie- 
nė pravedė pasikalbėjimą apie 
lenkus ir tėvų meilę vaikam, 
vaikų tėvam ir panašiai.

Iš amerikiečių spaudos
Balandžio 5 Bostono arkivys

kupijos laikraštis “The Pilot” 
parašė ilgą straipsnį “Petras of 
Lithuania”. Monica Clark rašo, 
kaip ji, lankydamasi Sovietų Ru
sijoj su Northern California 
Catholic Peace Mission to the 
Soviet Union, be kitų vietovių, 
aplankiusi ir Vilnių, kur susiti
kusi Petrą Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Jis buvęs labai ma
lonus ir ją vedžiojęs ir aiškinęs. 
Toliau ji rašo kaip rusai konfis
kavę katalikų katedrą, bažny
čias, kaip tikintieji labai lanką 
bažnyčias, apie tikinčiųjų perse
kiojimą ir t.t.

Balandžio 17 “The Pilot” rašo: 
“Bishop Seeks More Outcry 
Against Persecution in Lithua
nia”. Aprašo vyskupo Pauliaus 
Baltakio kelionę Australijoj ir 
jo rūpesčius apie tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoje. Duoda vys
kupo Baltakio pasisakymus ti
kinčiųjų klausimais, kad jis or
ganizuojąs “Friends of the Pris- 
oners” organizaciją, kurios ad
resas esąs: P.O. Box 12, Sandy 
Bay, 7005 Tasmania, Austrai ia.

Gegužės 10 laikraštis “The 
Boston Herald” įdėjo Osvalds 
Akmentins (latvis) laiškutį “Tra- 
gic memory”, kad jis turįs min
tyje Baltic Holocaust. Kaip so
vietai, užėmę tuos kraštus, vykdė 
baisias deportacijas, areštuo
davo moteris ir vaikus. Kad apie 
600,000 Baltijos piliečių buvo 
eliminuota. Kaip dabar rusai 
vykdo rusifikaciją. Kad Baltijos 
kraštuose dabar oficialioji kalba 
yra rusų. Ir kad tie, kurie yra 
atsakingi už tą tragediją nėra 
patraukti teismo atsakomybėn.

RENGINIAI
Birželio 16 tuoj po 10 vai. 

mišių Šv. Petro parapijos salė
je So. Bostone vyks baisiojo bir
želio išvežimų minėjimas. Rengia 
LB Bostono apylinkė.

Rugpjūčio 11 Minkų radijo 
valandėlės gegužinė Romuvos 
Parke, Brocktone.

Spalio 13 Laisvės Varpo ren
ginys So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėje.

Spalio 27 sol. A. Stempužie- 
nės-Švedienės koncertas. Rengia 
Liet. Tautodailės Institutas.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332
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DARBININKAS
NEW

“YORKE

VIZITACIJA PAS LIETUVIUS PRANCIŠKONUS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 8, šeštadienį, rašytojo 
Stepo Zobarsko mirties pirmo
sios metinės. 10 vai. pamaldos 
vienuolyno koplyčioje, po to — 
akademinė dalis Kultūros Židi
nio mažojoje salėje.

Tėv. Justino Vaškio, OFM, 
kunigystės 50 metų sukaktis 
minima birželio 9, Šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčioje Rochesteryje. 
N.Y. Iš New Yorko vyksta 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno vienuolyno 
viršininkas, ir šioje jubiliejinėje 
šventėje pasakys pamokslą.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
apie mėnesį laiko važinėjęs po 
įvairias lietuviškas parapijas, 
šią savaitę grįžo iš Chicagos, 
kur posėdžiavo Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties centrinis 
komitetas. Šį sekmadienį, birže
lio 9, jis dalyvauja Tėv. Justi
no Vaškio, OFM, kunigystės 
50 metų sukaktuvinėse iškilmėse 
Rochesteryje, N.Y’.

Rimas Cenkus, sulaukęs 47 
metų, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė gegužės 31 No. Shorė 
Hospital, L. L Palaidotas birže
lio 3. Paliko žmoną, motiną 
Ona Cenkienę, dvi seseris ir 
kitus gimines. Velionis apie 25 

lines bendrovėje.
Skautų akademikų sueiga bus 

birželio 14, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje. Kvie- 

akademikai dalyvauti, taip pat 
kviečiami kandidatai ir norį 
įstoti į ASS. Taip pat sueigoje 
bus painformuota apie akademi- 
kii vasaros stovy klą. Rengėjai 
laukia visų.

Marija Slavinskienė iš Singer 
Island. Fla., kur ji turi savo bu
tą. vasarai grižo i savo namus

Rašytojas Stepas Zobarskas prie savo išleistų knygų. Jo pirmųjų mirties metinių minėjimas 
rengiamas birželio 8 Kultūros Židinyje. Xuotr R. Kisieliaus

METAI BE RAŠYTOJO STEPO ZOBARSKO
Birželio 9 sueina vieneri me

tai, kaip staiga, ištiktas širdies 
priepuolio, mirė rašytojas ir 
knygų leidėjas Stepas Zobars
kas. Palaidotas birželio 13 Cyp- 
ress Hills kapinėse.

Velionis pirmiausia buvo įžy
mus jaunimo literatūros kūrė
jas. parašęs šios srities eilę 
knygų, laimėjęs visokių premijų. 
Jaunimui leido ir mokyklos va
dovėlius.

Šalia to rašė ir suaugusiems, 
rašė daugiausia noveles ir taip 
pat išleido kelias knygas. At
vykęs į Ameriką, jis nuolat kal
bėjo, kad reikia įkurti savo

Į Redakcija...
I Administr. ..

.. .(718) 827-1352 

.'. .(718)827-1351

Spaustuvė..
- Vienuolynas 

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

. 4718) 827-1350 
. 4718) 235-5912 

(718) 827-7932 
. . (718) 827-9945 
. .(718) 235-8346

Tryptinio ansamblis, vadovau
jamas Jadvygos Matulaitienės, 
savo veiklos 35 metų sukaktį 
paminėjo gegužės 25 dideliu 
koncertu Kultūros Židinyje. Be 
Tryptinio, programoje dardaJy- 
vavo Maironio lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupė ir 
Harmonijos ansamblis. Publikos 
atsilankė labai daug. Visi bilie
tai iš anksto buvo parduoti. 
Koncertas praėjo labai pakiliai. 
Jo aprašymas su nuotraukomis 
bus kitame Darbininko nume-ry- 
je.

Kun. Vytautas Piktumą jau yra 
atvykęs vasarai iš Singer Island, 
Fla., ir birželio 2 jau dalyvavo 
Apreiškimo parapijos pamaldo
se. į Floridą išvažiuoja tik ru
denį.

Muzikės Nijolės Ulėnienės 
mokinių pavasariniai koncertai 
bus birželio 15, šeštadienį, Lat
vių kultūros namuose, Hunting- 
ton Hills, N.Y. Koncertai bus 
du, vienas bus 5 vai., o kitas — 
6 v.v. Pirmoje grupėje iš lietu
vių skambina Antanas. Petras ir 
Aldutė Vainiai, taip pat ir Aras 
Ulėnas. Pati muzikė Nijolė Lie
menė liepos 7 išvyksta keturiom 
savaitėm j Europą, kur daly
vaus muzikos mokytojų, pian istų 
suvažiavime Grenoblyje, Pran
cūzijoje, iš ten vyksta Į Salz- 
burghą, Austrijon, kur daly
vaus Mozarteume — specia
lioje muzikos mokykloje.

Algirdas Budreckis iš Bostono 
birželio 3 lankėsi Darbininko 
administracijoje ir redakcijoje. 
Jis angliškai parašė naują kny
gą — įvadą į Lietuvos istoriją. 
Knygą atvežė platinti Darbinin
ko administracijai.

B. Garunkštis, Rego Park, N. Y., 
apmokėdamas tris meti
nes Darbininko prenumeratas, 
spaudai paremti dar pridėjo 
15 dol. Ačiū labai.

leidyklą. Tai jis ir realizavo — 
įkūrė Manyland Books leidyklą 
ir angliškai išleido eilę lietuvių 
autorių, laimėdamas tom kny
gom pripažinimą, skleisdamas 
lietuvių literatūrą anglosaksų 
pasaulyje. Jo dėka lietuvių au
toriai pateko į tarptautines 
chrestomatijas, į literatuos va
dovėlius.

Prisimename jo kūrybą ir jo 
leidyklą jo mirties metinių pro
ga. Prisimename kuklia akade
mija. Birželio 8, šeštadienį, 10 
vai. vienuolyno koplyčioje bus 
pamaldos, o po pamaldi) Kul
tūros Židinio mažojoje salėje

Pagal vienuolijos įstatymus 
lietuvius pranciškonus kas treti 
metai aplanko generalinio virši
ninko, kuris gyvena Romoje, at
stovas — vizitatorius. Jis paren-

Tėv. Juozapas Rigali, OFM, 
lietuvių pranciškonų vizita
torius.

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, 
birželio 2 Brooklyno vienuo
lyne privačiai draugų rately 
atšventė 45 metų kunigystės su
kaktį. Kartu su kurso draugais 
Tėv. Jurgiu Gailiušiu, OFM, 
ir Tėv. Leonardu Andriekum, 
OFM, sukaktį iškilmingai at
švęs liepos 7 Kennebunkporte, 
kai ten bus rengiama metinė 
Lietuvių diena — piknikas.

LB NEW JERSEY RINKIMŲ 
DUOMENYS

Lietuvių Bendruomenės Nevv 
Jersęy kandidatai į XI-tą tarybą 
gavo tiek balsų:

Vladas Audėnas — 250, Dan
guolė Didžbalienė — 341. Rasa 
Ardytė-Juškienė264, Rimas Bitė- 
nas — 334, Algirdas Bražinskas 
— 298, Ona Karašienė — 192. 
Julius Veblaitis — 270, Algis 
Sruoginis — 154.

Iš viso balsavo 514 žmonių.

NORINTIEM VYKTI Į 
LIETUVĄ

Vito Gerulaičio organizuo
jama ekskursija Lietuvon išva
žiuoja rugpjūčio 23. Dar yra ke
lios neparduotos vietos. Suinte
resuoti prašomi skambinti Vi
tas Travel Service 
5522.

718 847 -

bus akademinė dalis. Bus jo pa
rašytų knygų parodėlė’, bus su
rinkti ir išdėstyti jo išleisti 
anglų kalba lietuvių autoriai. 
Apie velionį kaip žmogų ir kū
rėją kalbės Paulius Jurkus. Dia
logo forma bus prisiminta ir 
jo jaunystė, dienos Kaune ir 
kitur. Aktorius Vitalis Žukaus
kas paskaitys jo kūrybos.

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir pagerbti rašytoją, kuris 
savo kūryba praturtino lietu
vių literatūrą ir ją puoselėjo, 
kuris savo išleistom knygom 
skleidė lietuviškąją kultūrą kitų 
tautų tarpe. Visi laukiami, ypač 
tie, kurie velionį pažino! 

karnas iš įvairių tautybių bei 
vietovių pranciškonų ir aprūpi
namas specialiais įgaliojimais. 
Vizitatoriaus uždavinys yra susi
pažinti su lankomų pranciškonų 
padėtim, jų veikla bei ateities 
planais; taip pat paskatinti, at
naujinti ir, jei pasitaikytų kokių 
nesklandumų, juos išlyginti. Be 
to, jam vadovaujant, vyksta pro- 
vinciolo, jo patarėjų ir vienuoly
no vyresniųjų rinkimai.

šiais metais lietuviam pran
ciškonam vizitatorium yra pa
skirtas italų kilmės pranciško
nas Tėvas Juozapas Rigali, Tho- 
inas Mbre kolegijos profesorius 
Kentucky valstijoje. Jis lietuvių 
pranciškonų vienuolynus, kurių 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
Kanadoje yra devyni, lankys 
birželio 5 - 18. Brooklyno pran
ciškonų vienuolyne bus birželio 
11 - 12.

Aplankęs vienuolynus, vyks 
namo ir rugsėjo mėnesį vėl su
grįš dalyvauti lietuvių pranciš
konų suvažiavime Kennebunk
porte. Po to vizitacijos duome
nis praneš generaliniam virši
ninkui. L. A.

Darbininko laikraštį jo 70 metų 
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.

Juozas Mariukas, Lietuvoje il
gai tarnavęs policijoje, dabar gy
venąs Woodhavene,yra sunkiau 
susirgęs ir yra paguldytas Ja- 
maica ligoninėje.

Dariaus Girėno skridimas į 
Lietuvą bus paminėtas liepos 20, 
šeštadienį, 3 v. popiet prie lakū
nų paminklo Lituanica Sąuare, 
Union Avė., Brooklyne. Smul
kesnė informacija bus pranešta 
vėliau.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos suvažiavime, kuris įvy
ko gegužės 25 - 26 Harley Ho- 
tel Independence, Ohio, iš 
New Yorko dalyvavo dr. Vytau
tas Avižonis ir dr. K. Paproc- 
kaitė-Šimaitienė. Laike suvažia
vimo buvo loterijoj leidžiamas 
dailininko Petrikonio paveiks
las, kurį laimėjo dr. Avižonis.

Algirdas M. Budreckis para
šė ir išleido anglų kalba kny
gutę apie Lietuvos istoriją “An 
Introduction to the History of 
Lithuania”. Knyga apima Lie
tuvos istorijos įvykius tarp 1200 
ir 1940 metų. 129 puslapiai, 
minkštais viršeliais. 5 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

ūsas

AUTOBUSAS| 
SESELIŲ PIKNIKĄ

Organizuojamas autob 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 28. Autobusas išvažiuo
ja sekmadienį, 6:30 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pakelyje autobusas sustos ties 
Shalins Funeral Home,84-02Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N.Y. 
Kelionė asmeniui — 25 dol.; 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Registruotis pas Marytę Šalins- 
kienę — tel. 296 - 2244, arba 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827 - 2351.

Madų parodos metu Kultū
ros Židinyje pamestos dvi auk
sinės apyrankės. Jeigu kas rado, 
prašomas skambinti 718 - 846- 
6374.

Parduodamas namas lietuvių 
Juno Beach, Fla., kolonijoje, 
prie Atlanto vandenyno. Skam
binti 305 626 - 0.303.

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 W. 50 St., Chicago, 
III. 60609. Tel. 1 -312 - 776- 
5221.

Scena iš statomo A. Škėmos dramos veikalo anglų kalba— 
The Awakening. Iš k. David Newer — Kazys, Colleen 
Gallagher — Elena. Veikalą stato Arts Club teatras nuo ge
gužės 31 iki birželio 23 Courtyard Playhouse, 39 Grove 
St, Manhattane. Bilietų rezervacijos reikalu skambinti 212 
673 - 5636.

A. Škėmos veikalo “The Awa- 
... kening” premjera įvyko birželio 

1 Courtyard Playhouse, 39 Gro
ve St., Manhattane. Premjera 
praėjo labai pakiliai, dalyvavo ir 
daug lietuvių. Visi lietuviai 
kviečiami pamatyti šį veikalą. 
Bilietus reikia užsisakyti telefo
nu iš anksto. Skambinti 212 
673-5636.

Liet. Moterų Klubų Federaci
jos valdyba posėdžiavo birželio 
1. Dabar Fėderacijai pirminin
kauja Aldona Pintsch-Noakaitė. 
Ji dalyvaus tarptautiniame 
General Federation of Women’s 
Clubs suvažiavime, kuris bus 
birželio 6, 7 ir 8 dienomis, 
Houston, Texas.

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.; 
Gynybinių Vilniaus sienų nu
vertimas (vertimas) —3 dol.

PRISIMENAMI IŠTREMTIEJI Į SIBIRĄ
Kasmet birželio mėnesį prisi

mename didžiuosius trėmimus, 
kuriuos įvykdė bolševikai 1941 
birželio mėn.

Šių metų minėjimas bus bir
želio 16, sekmadienį, Apreiški
mo parapijos bažnyčioj 11 vai. 
bus pamaldos, paskui visi persi
kels į Kultūros Židinį. Čia mi
nėjimas bus 2 vai. Invokaciją 
sukalbės Tėv. Leonardas And- 
riekus, OFM, Brooklyno pran
ciškonų vienuolyno viršininkas. 
Progai pritaikytą žodį tars ir 
Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis. Paskaitą skaitys Jau
nutis Pijus Nasvytis iš Hart
fordo, Conn.

Meninę programą atliks įžy
mus pianistas, lietuvių drau
gas VVilliam Smiddy. Programai

BIRŽELIO MĖN.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
vyksta birželio 18, sekmadienį, šia tvarka:

11 vai. pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

2 vai. — akademinė dalis Kultūros Židinyje
Invokacija — TEV. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
Lietuvos gen. konsulo ANICETO SIMUČIO žodis 
Paskaitą skaito Inž. JAUNUTIS — PIJUS NASVYTIS

Ii Hartfordo, Conn.
Pianinu skambina pianistas WILLIAM SMIDDY 
Programai vadovauja VIRGINIJA GARBAUSKAITĖ

Įeinant aukojama 
Minėjime rengia Ir visus atsilankyti kviečia

LB NEH YORKO APYGARDOS VALDYBA

E. Vizbarienė, St. Petersburg 
Beach, Fla., atsilygindama už 
metinę Darbininko prenumera
tą, atsiuntė 40 dol. Spaudos rė
mėjai dėkojame.

Feliksas Sprindys, sulaukęs 
67 m. amžiaus, nuo širdies smū
gio gegužės 4 mirė Port Richey, 
Fla. Ten buvo prieš porą metų 
persikėlęs iš Franklin Sąuare, 
N.Y. Nuliūdime liko žmona 
Margarite ir sūnus Edvardas 
Floridoj, brolis Vacys Lietuvoj, 
trys seserys — Marija Lapars- 
kas, Hamilton, Ont., Konstanci
ja Krivickas, Richmond Hill, 
N.Y., ir Veronika Sabaliauskas, 
Colonia, N.J., ir viena anūkė.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Cerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 13 dol. Gauna
ma Darbininko administracijo
je, 341 Highland Blvd., Brook- 

vadovaus Virginija Garbaus- 
kaitė.

Minėjimą rengia New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba. Visuo
menė kviečiama kuo gausiau 
atsilankyti, neužmiršti savo iš
tremtųjų brolių, kurie perėjo 
tokias dideles kančias. Dalis jų 
pasiliko Sibiro taigose amžinai 
žemelėje gulėti. Kiti šiaip taip 
palėgę ir suvargę grįžo į Lietuvą. •

Už tuos tremtinius, žuvusius 
Sibiro plotuose, suvargusius ir 
pajėgusius, už visus okupantų 
nuskriaustuosius lietuvius mes 
turime kalbėti, parodyti pasau
liui, kokias neteisybes daro kiti 
lietuvių tautai. Nors ir gražios 
dienos, nors ir gundo išvykti į 
gamtą, bet prisiminkime ištrem
tuosius ir kuo gausiau dalyvau
kime minėjime.




