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Izraelio ir Sirijos karinės pu
siausvyros pasikeitimai privedė 
prie didelės jų santykių įtampos, 
kuri kiekvienu metu gali sprogti 
ginkluotu susirėmimu. Esą Siri
jos apsiginklavimas yra tiek pa
gerėjęs, kad ji viena be kitų ara
bų valstybių pagalbos gali 
priešintis Izraeliui.

JAV ir Turkija nepajėgia susi
tarti dėl jau pasibaigusios JAV 
karinių bazių Turkijoj sutarties 
atnaujinimo. Turkija reikalauja 
didesnės karinės paramos savo 
kariuomenės ginklavimui mo
derninti ir didesnių kiekių jos 
tekstilės gaminių importo į JAV.

Pietų Afrikos kariuomenės 
daliniai ir lėktuvai puolė Afrikos 
tautinio kongreso partizanų ba
zes Botsvanoj, Zimbabvėj ir 
Zanbijoj.

Iš Sov. S-gos grįžęs kaulų 
smegenų persodinimo specia
listas dr. Robert P. Gale pa
reiškė. kad Cemobyl branduoli
nio reaktoriaus paskleista radia
cija gali paveikti apie 100,(XX) 
žmonių per ilgesnį laikotarpį.

Britanijai suteikus nepriklau
somybę Naujųjų Hibridų salų 
grupei Pacifike, į rytus nuo Aus
tralijos, atsirado nauja nepri
klausomą Vanuatu valstybė, ku
rios min. pirmininkas, anglikonų 
kunigas \Valter H Lini teikia 
prieglaudą visiem už nepriklau
som} bę kovojantiem Malanezi- 
jos saly no vadam ir artimai bend
radarbiauja su Kuba ir Vietna
mu, bet neįsileidžia pastovaus 
JAV ambasadoriaus, nes tai pa
kenktų jo skelbiamam neutralu
mui.

Filipinų mahometonų gy ve
namose salose vėl atgijo prieš 
dešimtmetį nurimusios kovos su 
Moro išlaisvinimo fronto partiza
nais, reikalaujančiais autonomi
jos. .

Prieš dvidešimtpenkerius 
metus Commentary žurnalo re
daktoriaus Norman Podhoretz 
padary ta pastaba, kad jis nėra 
suinteresuotas JAV vykusiu pi
lietiniu karu, suerzino žymų 
rašytoją Gore Vidai, kurio pra
nokėjai yra kariavę abiejose 
pusėse, ir išprovokavo jo atsaky
mą the Nation žurnale. Čia rašy
tojas karčiai apkaltino Podhoretz 
ir jo žmoną Midge Dectar, kad 
jie nesutinka pasidaryti asimi
liuotais" amerikiečiais, nes jų 
pagrindinė ištikimybė priklau
santi Izraeliui, valstybei, kuri 
Gore Vidai daug nerūpi. Toks 
atsakymas sukėlė piktų laiškų 
srautą žurnalui. Podhoretz atsi
liepdamas į tokį tvirtinimą, laiš
kais kreipėsi į 30 žymių The Na
tion žurnalo rėmėjų, prašyda
mas atsiriboti nuo Vidai straips
nio. bet tik 6 sutiko tai padaryti.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS “AUSROS” NR. 30 (70)
Tai Petro Paulaičio 

(kalėjime jau 34 metus!), Vytau- 
to Vaičiūno, Mečislovo Jure
vičiaus, Viktoro Petkaus, Juliaus 
Sasnausko ir kitų mūsų sąžinės 
belaisvių gilios mintys.

“Lemtinguose gy venimo mo
mentuose, kai reikia liudyti savo 
žmogiškąją vertę, savo idėjų gy
vastingumą, kaip tada svarbu 
visa širdimi suvokti aukos būti
numą. O akivaizdoje tų didžių 
vertybių, kurias saugoti ir apgin
ti esame pašaukti, asmeniniai 
praradimai nublanksta. Aš tik 
lenkiuosi tai stebuklingai religi
jai, kuri sujungia žmonių protus 
ir širdis ir yra neišsenkantis 
meilės šaltinis. Viešpats teatve
ria akis visiems, neradusioms ke
lio prie jos.

Galima prarasti Tėvynę, 
laisvę, namų šilumą, draugus, 
bet kol dvasia bus gyva, šias ver
tę bes mes rasime savyje — tai 
visakuriantis tikėjimas jas su
teiks. Jeigu įvairiuose 
skersvėjuose sugebėsime išsau
goti jaunystės idealų ryškumą, 
tai paskui ir didžiausi vargai, 
praradimai, nesėkmės — niekas 
negalės sugniuždyti mūsų: mu
myse almės .neišsenkantis atsi
naujinimo šaltinis. O didžių 
idealų puoselėjimas, jų apgy ni
mas reikalauja nuolatinės kovos, 
reikalauja aukos. Ir ištikimybė 
jiems įrodoma ne trumpalaikiu 
entuziazmu, bet visu gyvenimu, 
neretai didelių praradimų ar net 
gyvybės kaina. (Jul. Sasnau-

Žagarės iki Kailelių! Kiek ji|pa
minėjo “LKB Kronika’ per 
dešimtį metų! Kiek tūkstančių 
lient savo parašais po įvairiais 
raštais prisijungė prie šios lavos! 
O kiek jų nebuvo paminėta Ar 
tad “LKB Kronika”—ekstremis
tų saujelės darbas ir balsas, Irai p 
teigia jos priešai!? Ne! Tai-ti
kinčios ir kovojančios Lietuvos 
balsas, daugumos balsas, barį 
verta išgirsti, į kurį verta at
sižvelgti, nes nutildyti jojau 
neįmanoma! “LKB Kronika gali 
nutilti tik likvidavus tikinčiųjų 
diskriminaciją, persekioji^, tik 
suteikus Bažnyčiai laisvę.

Pasklaidžius “LKB Kronikos” 
numerius, sukrečia bedieviškos 
valdžios ir jos tarnų brutalumas, 
cinizmas, nežmoniškumas. Jų 
nedaug, jie sudaro tautos 
mažumą, bet jie turi valdžią be
veik neribotas galimybes reikšti 
savo neapykantą.

Kalbėdami apie subrendusį 
socializmą, dažnai naujįį L. 
Brežnevo socializmo apibūdini
mą “papuošiame” kabutėm is. 
Tik neverta. “LBK Kronika la
bai vaizdžiai parodo, kad socializ 
mas tikrai jau subrendęs- vi

primena tuos, kurie “neša ne
laisvės pančius, kad tu galėtum 
laisvai gyventi ir tikėti.”

Perskaitęs “LKB Kronikos” 
kiekvieną numerį, suvoki, kokia 
didelė kova vyksta mūsų 
tėvynėje — kova už tikėjimo 
laisvę, už tiesą, už teisę būti 
žmogumi! Be “LKB Kronikos 
nepajėgtume suvokti šios kovos 
mąsto net mes, gyvenautieji Lie
tuvoje. O ką kalbėti apie tuos, 
kurie toli nuo mūsų... Išties ta 
kova dar didesnė, nes toli gražu 
ne viską, kas vyksta šiame fron
te, ką tenka išgyventi tikinčiam 
lietuviui, pajėgia užfiksuoti 
“LKB Kronika”. Taigi, “LKB 
Kronika” — visų pirma religinės 
kovoš metraštis.

Šis metraštis rodo, kad Lie
tuva dar labai turtinga tikėjimo 
kariais, kurie savo drąsa, ištiki
mybe Bažnyčiai, tiesai, stebina, 
sužavi, uždega kiekvieną geros 
valios žmogų, Šių karių tarpe 
matome ir mažą mokinuką, gi
nantį kryželį ant savo krūtinės, 
ir jaunuolius, statančius kryžius 
pakelėse, ir senelį, drąsiai gi
nantį savo įsitikinimus net teisia
mųjų suole ir su džiaugsmu ei
nantį ne į užtarnautą poilsį, o į— šokioms- piktadarybėms: melui, 
griežto režimo lagerį... O kiek smurtui, klastai, liaudies,vaiios 
daug šių karių visoje Lietuvoje 
nuo Klaipėdos iki Adutiškio, nuo

Įsiskaičius į tą pamokinantį 
straipsnį aiškėja, kad tik daugiau 
suprantantis darbininkų sociali
nes problemas ir išsimokslinęs 
žmogus sugebėjo tokį straipsnį 
parašyti. Net ir kiek labiau pra
silavinęs darbininkas nesu
gebėtų taip parašyti panaudojant 
palyginimus, pavyzdinius pamo
kymus. Prisimintina, kad to 
meto emigracijos išsilavinimas 
nebuvo aukšto lygio, nedaug 
buvo praprususių emigrantų tar-

Straipsnis skleidžia artimo 
meilę, broliškai atsiliepia apie 
socialistus — “mūsų brolius, to
kius pat visų nuskriaustus darbi
ninkus, kaip ir mes pats“. Toliau 
jau aiškina: “Ir tie broliai ir tie, 
ir visi nešame geležinį jungą ka
pitalizmo ir išnaudojimo ant savo 
kruvino sprando”. Čia jau be
veik gry nai socialisto - marksisto 
bačkininko-agitacinė prakallx>s 
dalis suskamba. Tuo norima pa
rodyti jog ir katalikas darbinin
kas yra skriaudžiamas ir šiame 
skyrelyje bus apie tai kalbama ir 
ieškoma būdų padėtį pagerinti 
ir bendrom jėgom prieš tą jungą 
kovoti. Bet kovoti ne taip, kaip 
socialistai nori 
keliu prie to 
krikščionišku 
ir prietelius 
liūs”.

Nesmerkia
plunksnos” autorius socialistų už 
jų vartojamą bedievybės ir nepa
dorumų skleidimo taktiką, bet 
ieško ko nors gražaus ir pagirtino 
pas juos ir randa "aštrius dantis”. 
Ir tuoj pat priduria, kad “mums 
katalikams taip pat gerai būtų to
kie dantys”, bet juos reikėtų 
naudoti gudriai ir teisingai. Ir

— revoliucijos 
eiti, bet eiti 

keliu “mylėti 
ir nepriete-

tas “darbininko

(nukelta į'ipsl.)

aišku, tikisi, kad tokie dantys iš
dygs, kai sąjunga padidės narių 
skaičiumi ir susipras darbininkų 
luomas, kad po jos apsauga dar
bininko gyvenimas pasidarys 
lengvesnis.

Įsigilinus į to straipsnio tekstą
— aiškiai jaučiamas rašančiojo 
pamokslininkavimas. Ir kitaip 
negalėjo būti — redaktorius juk 
kunigas ir jam rūpi per savo 
straipsnius “ganyti savo aveles” 
ir pasiekti ne tik tuos, kurie 
bažnyčioje jo pamokslų klauso, 
bet ir tuos, kurie atokiau nuo 
bažnyčios laikosi ir yra “paklydu
sių avelių” būryje.

Kad labiau . būtų įtikinantis 
tas parašymas — paskutinį sakinį 
paspalvina sentimentalia spalve- 
le — suprantama darbo žmogui
— ‘ nutirpusios nuo darbo ran
kos nenori plunksnos valdyti, 
kaip reikia”.

Kadangi “Darbininkas” buvo 
Bostone naujai įsikūręs ir vos 
pradėjęs savo gyvastį rodyti, o 
“Keleivis” —jau įsipilietinęs šia
me mieste — nuo 1905 metų ir 
“Ateitis” nuo 1914 metų, tad 
kaip naujai atvykusiam reikėjo 
prisistatyti kaimynams ir susi
pažinti. Mat, jau buvo tuose laik
raščiuose pasisakymų prieš 
“Darbininką”.

Susipažinimą daro dialogo for
moje su ironijos priemaiša pačia
me pirmajame numeryje straips 
neliu “Pasisveikinimas su kai 
mynais” kartu atsakymas į 
užpuolimus, kurie tuose laik
raščiuose buvo pasirodę, kai 
vyko “Darbininko” įsipilietini- 
mo fazė.

Izraelis įteikė J T. gen. sekre
toriui Javier Pereez de Cuellar 
1379 pavardžių ir , paprašė leis
ti susipažinti su J. T. apsaugoj 
laikomom karo nusikaltėlių by
lom.

Valstybinio archyvo Suitland, 
Md., centre buvo užtiktas 
36,000 karo nusikaltėlių sąrašas, 
kuriame nėra pabaltietiškų pa
vardžių.

Prezidento Reagan planas su
kurti didesnį karo laivyną su
sidūrė su žmonių trūkumu lai
vam aptarnauti. Iki šiol karo lai
vynas padidėjo 63 karo laivais, o 
58 modernūs karo laivai yra sta
tydinami.

Štai “LKB Kronika dėkoja už 
kalėjimo auką (1.5 m.) Onai Vit
kauskaitei ir Petrui Pluirai- 
Plumpai (8 m. ’ išlaisvinimo pro
ga-

Religinės kovos faktų gausu 
skyriuje “Jaunimas stato kry
žius . Jie dygsta Lietuvos 
pakelėse, 
niausiai 
širdy se.... 
biausia!

Sunku
"Žinios iš vyskupijų“ temas. Čia 
skelbiami įvairūs kunigų ir tikin
čiųjų prašymai ir pareiškimai, 
demaskuojamos KGB pastangos 
užverbuoti tikinčius jaunuolius, 
net stojančius į Kunigų semina
riją, reikalaujama netrukdy ti su
sirašinėti laiškais (N. 
Sadūnaitė), kratų ir tardymų 
(net vaikų!) aprašymai, praneši
mai apie kryžių griovimą, 
plytelių apiplėšimus bei jų 
naikinimą. įsilaužimus 
bažnyčias, permaldavimo 
maldas, apie kovas ir prieš dis
kriminaciją darbe dėl religinių 
įsitikinimų (pedagogės J. 
Kaušienės iš Šiaulių) ir kt.

“Sovietinėje mokykloje 
demaskuoja ateistinės valstybės 
prievartą, beteisiškumą ir net te
rorą, juntmą nuo mažų dienų. 
Jau mokyklinio gyvenimo norma 
— prievartinis įrašymas į spaliu
kus. pionierius, komjaunuolius, 
prievartinis bedievinimas ir net 
įjungimas į ateistinę veiklą, mo
kinių terorizavimas už tikėjimo 
išpažinimą, religinių ženklų 
nešiojimą. Pastarajam darbui 
mokytojams neretai ateina į pa
galbą net milicininkai, tardy tojai 
ir čekistai, gąsdindami ne tik vai
kus, liet ir jų tėvus.

Pabaigoje informuojama apie 
naujus pogrindžio leidinius ir

bet
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išsilaiko daž-
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New Yorko Lietuvių Atletų klubo mergaičių “A” tinklinio leomanda Šiaurės Amerikos sporto 
žaidynėse Hamiltone, Kanadoje, gegužės 3 laimėjusi pirmą vietą, išk.: Nina Jankauskaitė
— 5, Laima Jankauskaitė — 4, Rita Gvildytė — 9, Vaiva Ulėnaitė — 12, Rima Naronytė
— 11, Gailė Katinaitė — 19.

Du Pakistano karo lėktuvai F- 
16 nušovė Afganistano SL'22 
karo lėktuvą, o kitą sužalojo Pa
kistano erdvėj. Partizanai teigia, 
kad rinktinės sovietų ir afganų 
karių grupės puolė partizanų 
įtvirtinimus Parachinar apy
linkėse.

Prieš 8 m. paslaptingon aplin- 
kybėn dingę P. Korėjos filmų ak
toriai Shin Šen Ok ir jo žmona 
Choi Un Hui atsirado Baltimorėj 
ir pareiškė, kad jie pagal tiesio
ginį Siaurės Korėjos prezidento 
įsakymą buvo pagrobti klastingu 
būdu Hong Konge ir nugabenti 
į Pyongyang. 1983 m. jiems leis
ta veikti kartu, ir jie ieškoję pro
gos paliėgti. Tik įsigijus pa- 
groliėjų pasitikėjimą, jiem buvo 
leista kartu lankytis Rylų Euro
poj. Vykdami su uždaviniu į 
Vengriją, jie sustojo Vienoj ir pa
siprašė globos JAV’ ambasadoj.

KVAILA BERLISO SIENA

Berlyno mūro sienayra: skau
dus simbolis, bet draugia-kvai
lumo reiškinys — pažymėjo Ita
lijos respublikos prezidentas 
Cossiga, balandžio 25 lankyda
masis buvusioje Vokietijos sos 
tinėje.

Prezidentas, kaip ir vi si kiti 
Vakarų Berlyno oficialūs svečiai, 
buvo miesto burmistro pa
lydėtas apžiūrėti vadinamąją 
“gėdos sieną”, perskirenčią Ber
lyną) dvi dalis. Iš buvusio Heich- 
stago — Vokietijos Parlamento 
rūmų užpakalinio bafomo at
siskleidžia rytinės —Iromunistų 
valdomos — miesto dalies 
niūrus ir pilkas vaizdas,su daran
tis ryškų kontrastą su vakarine 
— laisvąja miesto dalimi, kurioje 
bruzdėto bruzda gyvenimas.

Prezidentas Cossiga, stebėda
mas Berlyno mūro sieną, už jos 
esančius namus, kurių visi langai 
j Vakarus yra užmūryti plytomis, 
pažymėjo, kad šis vaizdas negali 
nesukelti skaudaus įspūdžio.

Čia visu ryškumu atsiskleidžia 
Europos drama, kalbėjo prezi
dentas. Mūro sienos priežastį 
sunku išaiškinti, pateisinti, Tai 
tragiškas, bet drauge ir kvailas 
reiškinys, pažymėjo preziden
tas, nes istorijos vyksmui sustab
dyti nepakanka mūro sienos.

Prezidentas pasteliėjo, jog 
Berlynas praeityje buvo tiek dik
tatūrinės valdžios, tiek ir rezi
stencijos prieš diktatūrą cen 
tras. Šiandien Berlynas yra ir vo
kiečių tautos laisvės ir demokra
tijos troškimo simbolis.

Pasisveikinimas su 
kaimynais

Visų pirma užsirekomenduo
siu kaimynams: — Hovv do you 
do Mr. Keleivis! Hovv are you 
Miss Ateitis!?

— Kas Tamsta per vienas? 
Turbūt paklausite manęs.

—- Aš Darbininkas, Lietuvis.
— Kodėl gi angliškai sveiki- 

niesi?
— Matykit, noriu parodyt, 

kad aš jau ne grinorius, dargi no
riu atsakyti į anglų kalboje pasta
tytą klausimą, kuri neseniai man 
statė Ateitis: — To be, or not to 
be? (Būti ar nebūti?).

— To be, atsakau tvirtai. Ar 
tai jums patinka ar ne, būsime 
kaimynais. Ar gerais ar blogais, 
l>et vis-gi Kaimynais. Viens iš jūs 
man po dešinei (Keleivis) kitas 
gi po kairei (Ateitis). Kairysis po 
dešinei, dešinysis gi po kairei, 
ar ne įstabu!?

— Bet dar įstabiau, kad Tu 
vadiniesi Darbininkas, visai 
nebūdamas socialistu, gal pa
stebės Keleivis.

— Tu turbūt 'biznieris, tik 
kodėl ne laisvamainis. Turbūt 
pridurs Ateitis. Atsakau:

Galima būti darbininku anaip
tol ne būnant socialistu. Dargi, 
nors aš ne biznieris, bet patėmy- 
siu, kad Šliupo gadynė, kada 
buvo kalbama: jei nori valgyti 
duonos, tai būk bedieviu, jau se
niai praėjo. Lygiai prigesus so
cialistų žvaigždei darbininkai ne 
tik nelaiko sau už garbę, bet pra
deda skaityt sau už pažeminimą 
vadintis socialistais. Dabar jau 
katalikai pradeda pakelti gaisą. 
Todėl aš, sulaukęs naujos ga
dynės drąsiai šaukiu: — Aš Kata
likas!

— Tu klierikalas! šaukia abu
du kaimynai drauge.

— Nesipravardžiuokime! Ga
lime būti priešininkais, bet kaip 
girioj šaukia, taip pagiryj atsilie
pia.

IR AŠ

(Bus dauginu)
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Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza lankėsi Amerikos Lietuvių Tarybos būstinėje. Sėdi 
iš k.: ALT valdybos narė Vanda Gasparienė, pirm. Teodoras Blinstrubas, kons. Vaclovas 
Kleiza, pirm, pavaduotojas dr. Jonas Valaitis, informacijos direktorius kun. dr. Juozas 
Prunskis, informacijos direktorius kun. dr. Juozas Prunskis. Stovi: sekretorius Grožvydas 
Lazauskas, valdybos narys Jonas Šiaučiūnas, protokolų sekr. dr. Vytautas Dargis, iždininkas 
Mykolas Pranevičius, valdybos narys Stasys Dubauskas, finansų sekr. Petras Bučas. Nuotr. 

J Tamulaičio

“AUŠRA”

(atkelta iš 1 psl.)

mindymui, nesiskaitymui su 
žmogaus teisėmis, pagaliau su
brendęs pasauliniam avanatiūriz 
m ui — tarptautiniam terorui, 
cheminiam ir net atominiam ka
rui. Visa tai — vieninteliai tary
binio socializmo ginklai, nes tie
sa. laisvė ir teisėtumas jau kitoje 
barikadų pusėje.

Kuo galima paneigti “LBK 
Kronikos” faktų tomus? Argi 
neužtektų Madrido pasitarimo 
delegatams perskaityti bent vie
nų “LKB Kronikos” numerį, kad 
galutinai suprastų, ką reiškia L. 
Brežnevo parašas po Helsinkio 
Baigiamuoju aktu, kad pamaty tų 
tikrąjį veidų tų tarybinių džen
telmenų, su kuriais jie 
posėdžiauja?

“LKB Kronikos" numeriai yra 
pavergtos Lietuvos rauda, kurių 
turi išgirsti laisvasis pasaulis, tai 
ašaros riedančios tikinčios Lietu
vos veidu, kurias turi pamatyti 
ir suprasti tikintis pasaulis, tai 
Lietuvos įspėjimas visoms tau
toms. — kad ir joms nereikėtų 
raudoti sovietinio socializmo 
vergijoje.

Džiaugiamės, kad “LKB Kro
nika verčiama į anglų, italų, 
ispanų, portugalų ir kitas kalbas, 
kad jų panaudoja daugelis užsie
nio politikų, diplomatų, dvasi
ninkų savo veikloje. Tai rodo, 
kad Vakarų pasaulis nori iš
girsti Lietuvos raudų, stengiasi 
pamatyti jos ašaras, remia jos 
kovų, priima Lietuvos įspėjimų.

“LKB Kronikos” priešų yra 
net ir Lietuvos dvasininkijoje. 
Jie priekaištauja, kad ji skaldo 
kunigų vienybę, pažemina kai 
kuriuos dvasininkus, net aukštas 
pareigas einančius, tikinčiųjų 
akyse, pakerta pasitikėjimų jais, 
kenkia sielovados darbui...

Už tai galėtume kaltinti ir 
patį Kristų, kai Jis viešai ir 
rūsčiai smerkė kai kuriuos savo 
meto aukštuosius kunigus ir Raš
to žinovus.... Jis gynė dieviš
kųjų tiesų, kuri anų buvo iškrei
piama arba net išduodama, rea
bilitavo, atstatė šventumų to, kas 
buvo suprofanuota. Ar nes toks 
ir “LKB Kronikos” tikslas, kai ji 
bara kai kuriuos dvasininkus? 
Žinoma, ateistams sukūrus be 
galo komplikuotas drakoniškas 
sąlygas Bažnyčiai ir dar vis spe 
daliai intriguojant, kurstant 
vienus kunigus prieš kitus, rei
kia visiems būti labai apdai
riems. geros valios, kantriems, 
siekti vienybės; atleisti klaidas ir 
skriaudas, kurios nenormalio
mis gyveninio sąlygomis gali pa
sitaikyti.

"LKB Kronika” — ryškiausia 
Lietuvos pogrindžio žvaigždė. 
Gerai, kad ji šviečia'. Baisu ir pa
galvoti. kokia tamsi liktų ir taip 
niūri mūsų padangė, jeigu ji 
užgestų'.... Juk Vatikano radijo 
rūpesčiu kaip tik šios žvaigždės 
spinduliai dažniausiai sušvinta 
mūsų pastogėse. nušviečia mūsų 
religinio. tąutinio gyvenimo 
frontų, sąmonina ir drąsina mus 
kovoti už amžinusias vertybes, 
už katalikiškų ir laisvų Lietuvą.

Linkime Lietuvos inteligenti
jai. kad ir ji parodytų daugiau 
kovos dvasios. Tegul rašytojai 
akty viau kovoja už laisvų lite
ratūrų, poetai — už laisvų poezi
jų. menininkai — už laisvų 
menų. Ir jų padangėje turėtų 
nušvisti daugiau ryškių 
žvaigždžių. Tremtinio Juliaus 
Sasnausko žodžiais tariant, “Ne
gali būti abstrakčios meilės nei 
Dievui, nei Tėvynei — yra tik 
ta, kurios buvimų savo širdyje 
mes paliudijame veiksmais 
(“LKBK” Nr. 50, p. 12).

“LKB Kronikos” redakcijai, 
bendradarbiams, daugintojams, 
platintojams ir vertėjams čia ir 
svetur garbingojo dešimtmečio 
proga linkime Dievo palaimos 
sunkiame bet garbingame kely
je. Tegul nė vieno nepalaužia 
sunkūs išbandymai. Tegul 
greičiau išsipildo “LKB Kroni
kos siekiai: “kad galėtume lais 
vai gyventi ir tikėti .

Teneužgęsta ši žvaigždė, kol 
laisvės Saulė patekės!

Tenenutrūksta Kovos Metraš
tis. kol kova baigsis pergale!

Nuoširdi padėka “LKB Kroni
kos” kūrėjams ir kankiniams, 
užmokėjusiems didele dvasinių 
ir fizinių kančių kaina užjos eg
zistencijų.

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO
GYVENIMO

— Elektrėnų elektrinės kolekty
vas pradėjo statyti sveikatingu
mo - profilaktikos kompleksų, 
kurį sudarys plaukimo baseinas, 
sporto salė, pirtis. Objekto są
matinė vertė apie milijonų rub 
lių. Šioje įmonėje daug daroma, 
kad gerėtų energetikų darini są
lygos. Jau dabar Elektrėnuose 
veikia 100 vietų profilaktoriu
mas. 240 vietų senatorinė vaikų 
stovykla, sukurta sporto bazė.

— Panevėžio rajono Ėriškių 
kolūkis pasipuošė dar vienu sta
tiniu — bene vienu didžiausių 
ir gražiausių prekybinio, buiti
nio ir medicininio aptarnavimo 
kompleksu “Gojus”. Jame

įsikūrė 80 vietų valgykla - ka
vinė, pramoninių ir maisto pre
kių parduotuvės, stomatologinis 
kabinetas, vaistinės filialas. Čia 
taip pat yra buitinės patalpos, 
poilsio kambariai, pasitarimų, 
vakaronių salės. Ūkio svečiams 
apgyvendinti — 24 vietų viešbu
tis.

— Vilniuje įvyko Sovietų Są
jungos Mokslų Akademijos “Ma
tematinio modeliavimo” moks
linės tarnybos išvažiuojamasis 
posėdis. Mūsų sostinė šiam ren
giniui pasirinkta neatsitiktinai. 
Nemažai matematinio modelia
vimo srity yra nuveikę Lietuvos 
Mokslų Akademijos Matemati
kos ir kibernetikos, taip pat Pus 
laidininkių fizikos institutų 
specialistai. Posėdyje, kuriame 
dalyvavo grupė žymių moksli
ninkų iš įvairių miestų, buvo 
svarstomos matematinio mode
liavimo problemos, jo vaidmuo 
projektuojant naujus puslaidi
ninkinius prietaisus, naujos kar
tos elektronines skaičiavimo 
mašinas.

— Vilniuje įvyko Lietuvos 
raudonojo kry žiaus draugijos IX 
suvažiavimas. į jį susirinko šios 
masinės visuomeninės organi
zacijos aktyvistų iš visų miestų 
ir rajonų, atvyko ministerijų ir 
žinybų vadovai, sveikatos ap
saugos organizatoriai, moksli
ninkai. Ataskaitinį pranešimą 
apie Raudonojo kryžiaus draugi
jos veiklą, pagrindines veiklos 
kryptis dvyliktajam penkmečiui 
ir iki 2000 metų padarė draugi 
jos centro komiteto pirmininkas 
J. Šapoka.

“Mes Adomo vaikai” taip pa
vadintas rašytojo publicisto Sta
sio Kašausko kūrybos vakaras 
įvyko Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose. Literatūros kritikas 
Alfredas Gusčius supažindino 
klausytojus su keturiomis S. 
Kašausko knygomis “Negrižtan- 
tis bumerangas”, “Nekasdieniai 
pasimatymai”, išleistomis per 
pastaruosius seseris metus. Lie
tuvos valstybinio jaunimo teatro 
aktorė Laima Strimaitytė per
skaitė keletą S. Kašausko publi
cistinių novelių, rašytojas atsakė 
į susirinkusiųjų klausimus.

— Lietuvos kino studija du 
žurnalo “Tarybų Lietuva” nu
merius paskyrė istoriniams įvy
kiams. Kino kronikos kadruose 
įamžinta suvažiavime dalyvavu
sios Lenkijos darbininkų partijos 
delegacija ir tarybos pirmininko 
V. Jeruzelskio viešnagė Lietuvo
je.

— J trijų savaičių kūrybinę 
kelionę po europinės Rusijos da
lies miestus išvyko Lietuvos 
liaudies buities muziejaus Liau
dies muzikos teatro trupės artis 
tai. Kaip pasakojo šio kolektyvo 
vadovas, nusipelnęs meno

veikėjas P. Mataitis, gastrolėse 
numatyta surengti šešis koncer
tus Novgorodo ir Pskovo darbi
ninkams. Vėliau laukia pasirody
mai Iz*ningrado srityje, Jaroslav 
lyje ir Kostromoje. Iš viso pla 
nuojama surengti 18 koncertų. 
Liaudies muzikos teatro trupės 
programoje — geriausi šio ko
lektyvo ankstesnių metų kūrybi
niai dartaii.

— Baltarusių grožinės lite
ratūros leidykla “Junactvo” 0au- 
nystė) išleido jaunam skaitytojui 
skirtą knygą “Burės”, kurioje 
spausdinami įvairių šalių rašyto
jų kūriniai. Lietuvių literatūrai 
knygoje atstovauja Anzelmo Ma
tučio-eilėraščiai. Juos į baltaru
sių kalbą išvertė V. Korizna.

— Lietuvos valstybinio teatro 
premjeroje A. Čechovo pjesėje 
“Dėdė Vania” vaidino Lietuvos 
nusipelnę artistai V. Bagdonas, 
E. Želiertavičiūtė, R. Karvelis. 
Kiti aktoriai D. Storyk, D. Bren- 
cifttė, D. Overaitė, V. Padol- 
skaitė, V. Petkevičius, K. Smori
ginas, R. Vilkaitis, I. Ta
mošiūnaitė, V. Taukinaitis, J. 
Andulytė, J. Pocius. Spektaklį 
režisavo E. Nekrošius.

— Vilniuje surengtas Lietu
vos kompozitorių sąjungos val
dytais plenumas “Muzika vai
kams”. Plenumo meninėje pro
gramoje skambėjo kompozitorių 
kūriniai jauniesiems muzikos 
klausytojams. Juos atliko muzi
kos mokyklų moksleiviai, “Ąžuo
liuko”, “Liepaičių”, Lietuvos 
televizijos vaikų chorai, Valsty
binės konservatorijos studentų 
orkestras, Operos ir baleto tea
tro, Filharmonijos solistai, kiti 
atlikėjai.

— Vilniuje, “Lietuvos” vieš
bučio konferencijų salėje, su
rengtas simpoziumas “Aktualūs 
paveldimų ligų ‘ profilaktikos 
klausimai”. Jame dalyvavo me
dicinos mokslo ir gydymo įstaigų 

' specialistai — genetikai, akuše
riai-ginekologai, pediatrai, on- 
kologai irkt. Simpoziume aptarti 
naujausi šios srities mokslinių ty
rimų ir praktinės veiklos rezul
tatai, nustatytos tolesnės darbų 
gairės.

— Panevėžys trečią kartą pa 
kvietė įvairių miestų chorus į 
liaudies dainų konkursą. Per dvi 
dienas skambėjo daugiau kaip 
pusantro šimto daugelio pasaulio 
tautų ir lietuvių liaudies dainų. 
Konkurse dalyvavo 39 mies
tų chorai ir svečių choras iš 
Maskvos.

— Joniškio apskrities Kepalių 
kolchozo įsteigto prizo ir premi
jos už geriausiai iliustruotą metų 
knygą pirmuoju laureatu tapo 
Alfonsas Zvilius, iliustravęs A. 
Baranausko “Anykščių šilelį”, o 
diplomantu — A. Každalio kny
gos vaikams “Ko verkė plekš- 
nytė”, iliustruotojas Kęstutis 
Kasparavičius. Apdovanojimų 
įteikimo proga Kepaliuose buvo 
literatūros vakaras.

— Voroneže, J. Janonio 
gatvėje įsikūrusioje 73-oje vidu
rinėje mokykloje atidarytas lie
tuvių proletarinio poeto muzie
jus. Jis įkurtas prieš penkerius 
metus, J. Janonio gimimo 85- 
mečio išvakarėse. Prie šio kil
naus darbo daug prisidėjo Voro
nežo rašytojai Olga Kretova, 
Piotras Prundkovskis, Viktoras 
Pankratovas, Jevgenijus Noviči- 
chinas, taipogi Voronežo miesto 
73-osios vidurinės mokyklos mo
kytojos Lidija Kurgavskaja ir 
Nadežda Tišaninova. Apie J. 
Janonio muziejų, jo istoriją ir 
gražų muziejaus vaidmenį pro
paguojant rusų skaitytojams lie
tuvišką knygą ir literatūrą pasa
koja (neseniai išėjusi vilnietės 
žurnalistės Lidijos Andrijanovos 
knygutė “Juliaus Janonio muzie
jus” (rusų kalba). Autorė pati 
nemažai talkino renkant ir kau
piant muziejaus fondus. Gausią, 
įdomių faktų, nemažos pažin
ties reikšmės turinčių, patrauk
liai parašytų knygutę išleido 
“Minties" leidykla.

S.L.K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 LarkfleM Read, Xa*t 
Northporth, N.Y. 11731. Tet SIS 366-3740. Namų flHoan vakarais 
tik išimtinais atvejai* 516 757-2671. New York® ofleas LB* patalpose; 
SS - SI 114th St, Richmond HM, N.Y. 1141*. TeL 718 441 - >811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd, galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, eveBdatam hoftaHų, 
gintaro, baltinukų, juoetų, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 82 Jamalca Avė. (prie Foreet 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutekta garbinga* iaMotuvo*. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyee. ToL 286 - 2344.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tabcelra, Jr. laidotuvių direktorių*, Nev
erk offlctb 428 Lafoyotto St (Cor. WHson Avė.), toief. 344 - 5172. Pe- 
ruošianjos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, orae Saidom**. 
Daug vtoto* automoblliųm pastatyti.

KENRELD "FUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petereburg Beach, FL 33708. 813 300 - 5577. Paeadene 
Memoėial Chapel, 200 Pesadena Avė. S., St Petereburg, FL 33707. 
813 345*03*3.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavime*, visų rūšių apdr*i£ 
dlmal, Income Tax pildymą*. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 80 -11 Jamalca Ava., Woodhav*n, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų talef. S47 - 4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norit* būti J. Andriušlo klijantal*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JOtįAS. sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madleon St, RMg*wood, N.Y. 11227. Temt & - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnta.1 pietūs. Pirmos 
rūšie* lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėm*, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, aav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueena, 
N.Y. 11388. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securttles Ine., One State St Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti Ir parduoti akcija*, bonus, optlons, fondu*, commodities, auksą 
Ir sidabrų. Atidaryti IRA planu* ir tax shelter*. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05 - 3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tai. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, apkmadienlal* 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Roma* Kazys, 217- 25 54th Ava., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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

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

KVECAS 
JŪ^A.S 

1933 +1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniai*.

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAl(AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
212B KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y.; 11229 
TEL.: 718 788 - 3300
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Ramybės ieškant
Sekminėmis prasidėjo ilgiau

sias Katalikų Bažnyčios liturgijo
je metų tarpas, tesibaigiąs tik 
Adventu. Tasai ilgas metų laikas 
yra po Sv. Dvasios arba Ramin
tojo ženklu. Galima būtų tas die
nas lyginti su žmogaus gyvenimo 
įdienojimu, pilnu energijos, kū
rybos ir polėkių, kurie užsimez
ga kaip vaisius jaunatvėje ir nok
sta senatvėje. Jaunystėje pakyla
me gyvenimui su krikštu, se
natvėje linkstame j antrąjį Kris 
taus Atėjimą. Visas gyvenimas 
prabėga tarp tų dviejų tarpsnių.

Katalikų Bažnyčioje tasai vi
dudieniais išreiškiamas Sekmi
nių laikotarpiu. Nurodoma į die
viškąją visos gyvybės ir išminties 
versmę—į šventąjį Dvasią. Ji 
turi mus įkvėpti, mums vado
vauti, palaikyti ir raminti. “Aš 
melsiu Tėvą, — kalbėjo Kristus 
savo mokiniams, — ir jis duos 
jums kitą Ramintoją, kad pasilik
tų su jumis per amžius”. Tačiau 
kartu įspėjo, kad pasaulis tiesos 
Dvasios nelabai norės priimti. 
Mes gyvename tokiais laikais, 
kada pasaulis, turbūt, labiausiai 
Šventosios Dvasios nemato ir 
nepažįsta, bet labiausiai jos rei
kalingas. Reikalingas savo 
didžiam nerimui ir drumstam 
sąmyšiui aptildyti.

“Gyvename paskutinio ir sti
priausio šaukimo laikus”, — rašė 
vokiečių pedagogas Fridrikas 
W. Foersteris dar prieš praėjusį 
karą. — “Šiuo metu, kai atskiras 
žmogus yra įpainiotas į dideles 
bei mažas pasaulio organizacijas, 
kad tvarkos, solidarumo, disci
plinos ir ištikimybės vardas tar
nautų visų karui su visais ir, pa
galiau, moraliniama chaosui, tai 
jisai tasai žmogus, aukščiau dan
gaus angelų choro yra šaukiamas 
vaduotis iš to sąmyšio, kad 
leistųsi visų Kūrėjui perkurti 
save į naują žmogų, pripildyti 

Šventosios Dvasios, be kurios 
negali egzistuoti nei šeima, nei 
tėvynė, valstybė, bei tautų ben
druomenė.”

Žodžiai nėra kataliko, o pro
testanto, dalyvavusio socialis
tiniame judėjime. Tačiau gyve 
nimo stebėjimas, patirtis ir gili 
išmintis Foersterį palenkė įsiti
kinimui, kad be krikščionybės 
negali būti tvarkos nei pačiame 
žmoguje nei jo sukurtoje ben
druomenėje. Kokie bebūtų 
šauksmai į tvarką, drausmę, soli
darumą ir ištikimybę, negalima 
išvengti chaoso, jei žmogus ne
gaivinamas Šventosios Dvasios.

Neramybė, kuri šiandieną 
drumsčia pasaulį ir kelia opias 
problemas, nėra tiktai išvirši
nių veiksnių padaras. Pagrinde 
yra žmogaus dvasios drumstu
mas. Tai negali vesti į jokią taiką.

Populiarus popiežius Jonas 
XXIII jau pirmoje savo kalboje 
pabrėžė, kad “taika yra sielos vi
dinės ramybės atspindys”. Kai 
siela nerami, toji neramybė išsi
lieja į paviršių, ar kas nori, ar 
nenori. Ji apima šeima, tautas ir 
valstybes. Ir darosi nesupranta
ma, kada griebiamasi visokiausių 
priemonių tam nerimui'ir chao
sui aptildyti, bet nesikreipiama 
į tikrąjį Ramintoją, kuris vienas 
tegali pamokyti išminties ir su 
teikti ramybę.

Lietuvių tarpusavio santy
kiuose ir visuomeniškame darbe 
dažnai taip pat pasigendama 
ramybės palaimos. Ji daug 
padėtų sunkius ir painius klausi
mus spręsti. Ne kartą Lietuvos 
laisvinimo, tautinio darbo ar šal
pos rūpesčiuose nesutariama, gi 
to nesutarimo šaknys glūdi ne 
klausimų aštrume, bet pačių 
veikėjų vidinėje neramybėje.

Vienintelis tam vaistas — tai 
leisti Kūrėjui perkurti save į 

naują žmogų”.

Pagal daugiau kaip prieš ket- 
vertį šimtmečio surašytus “Li- 
tuanus” Fundacijos inkorporaci
jos dokumentus, JAV LB Kraš
to valdylx>s pirmininkas ex oflfi- 
do įeina į direktoriatą. Šiais me
tais Krašto valdytai artimai bencl 
radarbiaujant su žurnalo admi 
nistratorium Jonu Kučėnu, į žur
nalo direktoriatą 1986-1987 
metų laikotarpiui buvo patvir
tinti Antanas Dundzila, dr. An
tanas Klimas, dr. Tomas Remei- 
kis, dr. Mindaugas Vygantas ir 
Arvydas Tamulis. Krašto valdy
bos pirm. inž. Algimantas Gečys 
į žurnalo direktoriatą įėjo ex of- 
ficio būdu.

JAV LB Švietimo tarybos pir
mininkui dr. Jonui Račkauskui 
pasiūlius, Krašto valdyba Švieti
mo tarytais nariais patvirtino 
šiuos asmenis: Juozą Masilionį. 
Pranę Masilionienę, Ramunę 
Račkauskienę, Danutę Dirvo- 
nienę, Stasę Patersonienę, Juo
zą Plačą, kun. J. Duobą, MIC. 
Nijolę Mackevičienę, V. Spar- 
kytę, dr. Austę Vygantienę, R. 
Patersoną ir Reginą Kučienę. 
Švietimo tarybos patarėjais 
kviečiami B. Keturakis, J. Matu
laitienė, Ig. Medžiukas, D. Bo- 
belienė ir V. Bučmienė.

JAV LB ir Kanados ruošiama 
VHI-oji Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Tautinių Šokių Šventė įvyks 
1988 liepos 3 Hamiltono mieste. 
Kanadoje. Lietuvių Tautinių Šo
kių Institutas, kuriam vadovauja

JAV LB Rytinio pakraščio darbuotojų konferencija įvyko gegužės 10 Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y. Konferencijos pertraukoj šnekteli: Alfonsas Dzikas — Hartford, Conn., 
Danguolė Didžbalienė — Nevark, N. J., Zina Dresliūtė — Hartford, Conn., Kazys Jankūnas 
— Lodi, N.J., Julius Vehlaitis— Elizabeth, N.J. Nuotr. Jono Urlx>no

LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLOJE

Galina Gobienė, programos vy
riausiais vadovais pakvietė To
ronto “Gintaro” ansamblio vado
vais Ritą ir Juozą Karasiejus. 
Šventės ruošos komiteto pirmi
ninku yra pakviestas dr. Vaido
tas Kvedaras. Minėtu reikalu pa
sitarimas įvyko lialandžio 12 Ha
miltone. Pasitarime dalyvavo 
JAV LB, Kanados LB ir L.T.Š. 
Instituto atstovai. JAV LB atsto
vavo Kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė ir Krašto valdy
tais pinh. Alg. Gečys. Hamilto
no miesto esama pusės valandos 
automobiliu atstume nuo Toron
to.

JAV LB Krašto v-bos vice- 
pinn. tarptautiniams reikalams 
Algimantui Gureckui tenka at
stovauti LB įvairiose valdinėse 
įstaigose Washingtone. Kovo 6 
jis dalyvavo Valstybės departa
mento sukviestame informaci
niam pasitarime Berno konfe
rencijos klausimais, o kovo 21 
Baltųjų Rūmų konferencijoje 
Pietų Amerikos reikalais, joje 
taip pat dalyvaujant prez. R. 
Reaganui. Balandžio mėnesį 
aplankyta eilė valdinių ir JAV 
Kongreso įstaigų Benio konfe
rencijoje iškeltinais Lietuvą 
liečiančiais klausimais. Šių apsi
lankymų metu buvo įteikta PLB 
valdybos memorandumas su ati

tinkamu JAV LB lydraščiu ir 
Lietuvių Informacijos Tamylx>s 
paruošta papildomoji medžiaga.

JAV LB Krašto valdybos na
riai Juozas Kojelis, Jonas Urlio- 
nas ir JAV LB Vakarų apygardos 
vicepinn. Jonas Matulaitis iš
vystė plačią akciją, kad JAV vy- 
riausybės paramos siūlymus Ni
karagvai paremtų JAV Kongre
sas ir plačioji amerikiečių visuo
menė. Buvo suorganizuota eilės 
telegramų pasiuntimas, o spau
doje paskelbta laiškai redakcijai, 
pritariantieji vyriausybės linijai. 
Kai kurie laiškai Pietų Amerikos 
problemas surišo su Lietuvą išti
kusiu skaudžiu likimu.

Dr. Romualdo Kriaučiūno ir 
jo žmonos Gražinos rūpesčiu, 
balandžio 13 Michigano valstijos 
sostinėje Lansinge buvo įsteigta 
nauja LB apylinkė. Į apylinkės
valdybą
mualdas

buvo išrinkti dr. Ro- 
Kriaučiūnas — pirm.

Saulius Anužis — vicepinn. 
Gražina Kriaučiūnienė — sekr. 
iradv. Arūnas Udrys — ižd. stei
giamajam susirinkime dalyvavo 
JAV LB Tarybos pirm. inž. Algis 
Rugienius. Politiniu atžvilgiu 
LB apylinkės turėjimas valstijos 
sostinėje yra svarbus, nes vietoje 
bus galima įtaigoti legislatorius 
Lietuvai ir lietuviams rūpimais 
klausimais.

JAV LB XI-sios Tarybos iš
rinkta Revizijos komisija, kurion 
įeina dr. Ant. Razma (pirm.), 
Rasa Paskočimienė ir Kazys Lau
kaitis, buvo nuvykusi j Clevelan- 
dą revizuoti lietuvių Tautinių 
Šokių Festivalių korporacijos ir 
Kultūros tarybos iždus. Revizija 
taip pat apėmė ir VHI-osios Lie
tuvių Tautinių Šokių Šventės 
iždo knygų patikrinimą. Revizi
jos metu dalyvavo ir krašto val
dybos vicepirm. finansų reika
lams Bronius Juodelis.

Dainavos stovyklavietėje prie 
Detroito, kovo 15 -16 įvyko Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos, Kanados LB, JAV LB ir 
PLB atstovų pasitarimas jauni
mo veiklos sustiprinimo ir se
kančio Jaunimo Kongreso rei
kalais. Svečių stebėtojų tei
sėmis dalyvavo ateitininkų ir 
skautų organizacijų darbuotojai, 
kurių svarios mintys rengėjų
buvo teigiamai vertinamos. JAV 
LB Krašto valdybai pasitarime 
atstovavo Liuda Rugienienė, Jo
nas Urbonas, dr. Viktoras Stan
kus, Alg. Gečys ir JAV LB XI- 
sios Tarybos parezidiumo pirm. 
Alg. Rugienius.

NAUJAS

STIPENDIJŲ
FONDAS

FELIKSAS MANDEIKIS, 
gimęs Šiauliuose 1900 sausio 7 
ir miręs Cape Cod’e 1985 kovo 
2, įsteigė pagal savo testamentą 
“Marijos ir Felikso Mandeikių 
Stipendijos Fondą” prie Lietu
vių Fondo su pagrindiniu kapita
lu 40,000 dol. Pirmoji dalis 
20,000 dol. jau įmokėta Lietuvių 
Fondui.

Tai puikus pavyzdys, kaip 
žmogus, neturėdamas čia artimų 
giminių, gali naudingai sunau
doti savo palikimą lietuvių jauni
mo auklėjimui ir lietuvybės išlai
kymui.

Žmona Marija mirė prieš 
dešimt metų, o sūnus Robertas 
nuskendo, begelbėdamas kito 
gyvybę.

Feliksas Mandeikis yra 
parėmęs, taip pat lietuvišką 
spaudą ir kitas organizacijas.

E. Jansonas
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Parapijose jaunimas, bendrai 
paėmus, labai mažai dalyvauja. 
I juos veikia krašto nuotaikos. P. 
Amerikoje būti kataliku reiškia 
būti pakrikštytu, turėti vestuves 
bažnyčioje ir būti palaidotam iš 
bažnyčios. Reguliariai bažnyčią 
lankančių vietinių žmonių yra la
bai mažas nuošimtis. Paklausus 
rekolekcijose dalyvavusio jauni
mo, kodėl jie neina į bažnyčia, 
atsakė: Nenorim, kad draugai iš 
mūsų Juoktųsi.

Argentiniečiai ir braziliečiai 
pakartotinai prašė perduoti jų 
padėką .PLB už konkrečią pagal
bą, už atsiuntimą vadovų, bei jų 
aplankymą. Taip pat dėkoja vi
siems Šiaurės Amerikos lietu
viams už brolišką pagelbą, apsi
lankymą su chorais, tautinių šo
kių grupėm. PLB skiria stipen
dijas vykstantiems j Vasario 16 

gimnaziją. Vienas jaunuolis iš 
Sao Paulo iš mišrios šeimos per 
devynis mėnesius išmoko pui
kiai lietuviškai. Jis lankė Vasario 
16 gimnaziją, buvo du mėnesius 
Vilniaus kursuose, bet kai norėjo 
pasilikti ilgiau, liepė išvykti. Jis 
vadovavo Vasario 16 minėjimo 
programai, tikrai kalbėjo be 
akcento. Tik blogai, kad vietinės 
mokyklos jiems neužskaito pra
leistų tų metų lietuviškoj Vasario

16 gimnazijoje.
Jie prašo jaunų mokytojų ir 

kunigų, kurie dirbtų su jaunimu.

Davęs šią bendrą savo pasto
racinio vizito apžvalgą, vysku
pas dar kalbėjo apie kiekvieną 
kraštą atskirai ir atsakinėjo į 
klausimus.

Venecuela. Venecueloje šiuo 
metu gyvena maždaug penki 

šimtai lietuvių. Jie yra atvykę po 
antrojo pasaulinio karo ir yra iš
simėtę po 50-100 žmonių Vene- 
cuelos miestuose, Caracas, Va- 
lencija, Maracay, Barųuisimeto 
ir Maracaibo. Beveik visi jie pro
fesionalai arba industrialistai, la
bai gražiai įgyvena. Turi Lie
tuvių Bendruomenės skyrius, 
misijų komitetus, gražiai sugy
vena. Juos aptarnauja tėvai sale
ziečiai. Paskutinis buvo kun. 
Perkumas, kuris mirė 1986 sau
sio 31. Jam mirus, kun. Urbaitis 
žada apsilankyti bent du kart per 
metus iš Brazilijos. Bandome 
įšventinti bent vieną diakoną, 
yra trys kandidatai. Tos ben
druomenės, kuriose nėra kuni
go, nustoja egzistuoti. Tik ten, 
kur yra parapija ar misija, veikia 
ir lietuvių lxmdruomenė.

Kun. Perkumas gyveno sale
ziečių centre Caracas. Po ilgos 
vėžio ligos mirė sausio 31. Kaip 
koks užsispyręs žemaitis, sako, 
kalbėdavęs, kad jis nemirs, kol 
nepamatys lietuvio vyskupo. 
Ruošiant planus vykti į P. Ame
riką, dr. Dambrava rašė, sako, 
gaila, kad nelietek.s matyti klelx> 
no daktarai davė tik tris savaites. 
Atvažiavo kun. Urbaitis jį pava
duoti. Praėjo penki mėnesiai. 
Atvažiavęs sausio 31 12 vai. 
nuėjau aplankyti. Buvo pusiau 
ta* sąmonės. Bet kai kun. Urbai
tis prašnekino jį kinietiškai, atga
vo sąmonę, atpažino, nusišypso

jo, norėjo kažką pasakyti, bet ne 
buvo galima suprasti. Pabuvom, 
palaiminau, jis gražiai per
sižegnojo ir mes tada nuėjom 
pietų valgyti. Tik nuėjus, atbėgo 
broliukas sako kad kunigas Per
kumas miršta. Mes nuėjome, 
dar pora kartų atsiduso ir mirė, 
maždaug už dešimt minučių po 
aplankymo. Labai gražiai palai
dojo. Buvo kaip tik saleziečių 
globėjo kun. Jono Bosco šventė. 
Dalyvavo apie keturiasdešimt 
kunigų ir labai daug žmonių.

Ten, saleziečių centre, lietu
viai turi savo kambarį, kur yra 
raštinė, biblioteka, choras daro 
repeticijas. Saleziečių provin- 
ciolas pažadėjo leisti lietuviams 
ir toliau naudotis tuo kambariu.

Venecuela turi keletą stiprių 
veikėjų: dr. Vyt. Dambrava (Ca
racas), Vyt. Korsakas, kuris yra 
LB pirmininkas ir Alfonsas Pau
lauskas (Marecaibo), H. Gavors 
kas (Maracay), A. Šapačnikas, 
broliai Balys ir Viktoras Petruše
vičiai ir kiti.

Netoli Caracas yra Šv. Kazi
miero miestelis, vienintelis pa
saulyje tuo vardu — San Casimi- 
ro. Šventas Kazimieras Vene
cueloje yra labai populiarus 
šventasis. Buvusio jubiliejaus 
proga lietuviai jį išpopuliarino 
per spaudą, televiziją, radiją, 
vienas dienraštis persispausdino 
apie jį visą knygą, parašytą ispa

nų kalba.
Venecueloje aplankiau apašta

liškąjį nuncijų, Maracaibo ir Bar- 
ųuisimato arkivyskupus, turėjau 
eilę susitikimų su koresponden
tais, pasikalbėjimą per Maracai
bo radiją.

-o

Kolumbia. Kolumbijoje, pa
našiai kaip Venecueloje, gyvena 
apie 500 lietuvių Bogotoje ir Mo
deline. Bogotoje juos aptarnauja 
profesorius kun. dr. Vyt. Man- 
keliūnas. Jis laiko pamaldas kartą 
mėnesyje. Medeline — salezie
tis kun. M. Tamošiūnas. Čia lie
tuviai turi labai gražų centrą Vila 
Catolica Lituana su koplyčia 
dviem šimtam, sale ir keturiais 
išnuomojamais butais ir vienu 
svečiams. Veikia Kolumbijos 
Lietuvių Bendruomenė. Bogo
toje jai atstovauja Moterų Drau
da, kurios pirmininkė yra Lai
ma Didžiulienė, žinomo pramo
nininko Didžiulio žmona. Prieš 
kiek laiko skaitėme spaudoje, 
kad jų sūnų buvo pagrolię su
kilėliai ir reikalavo didelės su
mos išpirkimui. Dabar jis gyve
na Amerikoje. Bogotoje viena 
ponia turi vargo mokyklą. Kiek
vieną šeštadienį surenka vaikus, 
pamoko tris - keturias valandas, 
paskui išvežioja.

Kolumbijoj’.' teko pasimatyti 
su Bogotos arkivyskupu ir Me- 

delino kardinolu.
-o-

Uragvajus. Gyvena čia apie 
.5000 lietuvių, emigravusių 
1923-34 metais ir tik dvi šeimos 
po antrojo karo. Montevideo yra 
Fatimos Marijos teritorinė para
pija tėvų jėzuitų aptarnaujama. 
Čia dirba kun. Jonas Giedrys tal
kinamas kun. Jono Sukacko ir 
kun Petro Dauginčio. Prie para
pijos priklauso apie 900 lie
tuvių ir pusantro tūkstančio 
vietinių. Pats klebonas su
renka vaikus į tautinių Šokių re
peticijas. Jau anksčiau minėjau, 
jėzuitai stengiasi taip persitvar
kyti, kad aptarnautų lietu
vius.

Labai gražiai veikia Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugija. 
Jų pastatas yra arti parapijos, su 
kuria gražiai bendradarbiauja. 
Draugija įsikūrė 1929 metais. 
Karo metu jų mokykla buvo 
uždrausta. Šiuo metu turi tris 
tautinių šokių grupes, jaunimo 
chorelį, kuriam vadovauja Vy
tautas Dorelis, Draugijos pirmi* 
ninkė Lida Petrauskaitė de Oli- 
vera. Veikia dvi radio programos 
l>o pusę valandos, viena draugi
jos. kita parapijos. Yra du komu
nistų klutaū. liet jie tik vegetuo
ja.

(Bus daugiau)
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Aukos gautos 1986 m. balandžio 
mėnesj:

5,000 dol. James ir Gražina 
Liautaud, Cary, IL (iš viso 6,000 dol.).

1,000 dol. a.a. Rimo Jono Gylio at
minimui — dr. Jonas A. Gylys, 
Manlius, NY (iš viso 2,000 dol.?, a.a. 
Juozo ir Veronikos Juodakių at
minimui — Violeta Juodakytė, Tuc- 
son, AZ; dr. Adolfas ir dr. Elena Mi
liai, SI Petersburg*Beach, FL; a.a. 
Stepono Petravičiaus—Peters at
minimui — Bemice A. Peters, Cave 
Creek, AZ.

700 dol. a.a. M. Knitulienės at
minimui — po 50 dol.: Juozas ir Ire
na Rasiai, Cambridge, MA; dr. 
Vladas ir Ona Vaitkai, Cotuit, MA. 
Po 40 dol.: Česlovas ir Irena 
Mickūnai, Centerville, MA; Slava ir 
Regina Beder, Westwood, MA. Po 30 
dol.: Viktoras ir Bronė Kubiliai, 
Westwood, MA; Stasys ir Elena 
Mineikos, Centerville, MA; Vytautas 
ir Eugenija Rastoniai, Marstons 
Mills, MA; Vytautas Žiaugra, Roslin- 
dale, MA. Po 25 dol.: K. ir Ona 
Adomavičiai, Centerville, MA; Jonas 
ir Alė Čereškos, Centerville, MA; dr. 
Eduardas ir Irena Jansonai, Oster- 
ville, MA; Algis ir Birutė Valiukai- 
čiai, Centerville, MA; Jonas ir Bronė 
Vašiai, Dedham, MA; Brutenis ir 
Irena Veitai, Milton, MA; Romualdas 
Veitas, Milton, MA; Jonas ir Ona 
Vengriai, Osterville, MA. Po 20 dol.: 
Bronius ir Irena Galiniai, Norwell, 
MA; Bronius Markeliūnas, Center
ville, MA; A. Šlepavičius, Hyannis, 
MA; Juozas ir Valerija Vaičjurgiai, 
Dorchester, MA; Po 15 dol.: V. ir J. 
Lendraičiai, Centerville, MA; Stasė 
Šlapelienė, Centerville, MA. Po 10 
dol : P. ir A. Ausiejai, Centerville, 
MA; Vytautas ir Dana Eikinai, Ran- 
dolph, MA; Liudas ir Irena Končiai, 
S. Dennis, MD; Jonas Kontautas. 
Centerville,, MA; Antanas Vieškal- 
nis, Centerville, MA; V. ir E. Vizgir
dai, Centerville^ MA. Po 3 dol.: E. 
Strazdienė. Po 2 dol.: Kazė Gudukas.,

600 dol. Juozas ir Barbara Lukai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 800 dol.).

500 dol. Juozas ir Rėdą Ardžiai, 
Fairview, PA (iš viso 1,000 dol.?, 
Marcelis Dargia Lain, Oak Lawn, IL.

200 dol. Kazys ir Aldona Katiliai, 
Tucson, AZ; Angelė Šimaityte, 
Ithaca, NY.

100 dol. Jurgis ir Dalia Anysai, 
Chicago, IL; Vytautas ir Ona 
Baltučiai, Sunny Hills, FL (iš viso 
250 dol.); Bronius ir Birutė Dirsės, 
Phoenix, AZ; Kostas ir Aldona Ei- 
dukoniai, Tucson, AZ; Alfonsas ir 
Ona Kinduriai, Gulfport, FL (iš viso 
1,130 dol.)*, Vincas ir Charlotte Ru- 
seckai, Sun City, AZ; Cecilija 
Stasiūniene, Phoenix, AZ; Harold ir 
Tillie Ziegler, Sun City, AZ.

50 dol. Larry ir Dorsey Dalton, 
Mėsa, AZ; Zenonas Gobis, Kirtland, 
OH (iš viso 100 dol.); Simas 
Kašelionis, St. Petersburg, FL (iš viso 
150 dol.); Knights of Lithuania, 
Council 145, per Nellie Ruggles, 
Holyoke, MA (iš viso 100 dol.h, Los 
Angeles Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
per Tadą Dabšį, Los Angeles, Ca; Ona 
Rinkienė, St. Petęrsburg, FL (iš viso 
220 dol); kun. Antanas Valiuška, 
Phoenix, AZ; Paulius Žygas, Tempe, 
AZ.

30 dol. Saulius ir Daina Čyvai, 
Salem MA (iš viso 110 dol.).

25 dol. a.a. tėvelio Kazimiero 
Sabaiio atminimui — Ričardas ir 
Kristina Krulikai, Melville, NY; Hul- 
da Stults, New Bem, NC; Anthony ir 
Helen Y akai t is, Franklin Sąuare, 
NY (iš viso 185 dol.).

20 dol. Harry Berggruen, Phoenix, 
AZ; Robert ir Mary Kasulaitis, Tuc
son, AZ; Sofija Liubartienė, Sun Ci
ty, AZ; Chestez Osipavičiu*, Sun Ci
ty, AZ; Viktoras ir Ona Samatauskai, 
Miami, FL (iš viso 65 dol.); Donatas 
Zakaras, Sun City, AZ.

10 dol. Andre Watts, Apache Junc 
tien, AZ.

5 dol. John Demitrius, Sun City, 
AZ; John ir Christine Van Deras, 
Sun City, AZ.

•

Pagal pasižadėjimus gauta;

3,000 dol. Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Sparta, MI (įmokėta 3,050 
dol).

1,000 dol. Antanas ir Cecilija Ma
karai. Hot Springs, AR (įmokėta 900 
dol).

500 doL Kazys ir Juzelė Laukai
čiai, Hiiudale, IL (įmokėta 300 dol.); 
Birutė Navickienė, Lemont, IL (įmo
kėta 500 dol.); Regina Raubertienė, 
Atco, NJ (įmokėta 600 dol).

Aukų balandžio mėnesį surinko:

Akademinis Skautų Sąjūdis Aus
tralijoje, Adelaidės Skyrius, per fil. 
Tadą Žurauską 5^94 Austr. dol. ir 
1,000 US doL; JAV LB Arizonos apy
linkė 3,515 dol. (iš viso 3,665 dol.)*, 
JAV LBCape Cod apylinkė 700 dol. 
(iš viso 3,711 dol.).

Australijos lietuviai aukojo:

1,000 dol. a.a. dr. fil. Nemiros Šur- 
naitės-Ratkevičienės atminimui — 
Viktoras Ratkevičius.

500 dol. F. Skabeika.
160 dol. „Vilniaus” Tuntas.
150 dol. J. Ivoška, A. Lapšys.
120 doL T. ir M. Žurauskai.
100 dol. LB Adelaidės apylinkės 

valdyba, J. Balbata, A. ir V. Dundai, 
P. Duoba, V. Ilgūnas, J. ir P. 
Mockūnai, B. Mockūnienė, LB New- 
castle apylinkės valdyba, G. Patupis,
I. ir M. Pociai, J. Poškus, V. 
Ratkevičius (iš viso 1,100 dol.), J. Va- 
bolienė, A. Vitkūnas, M. Vitkūnas, 
V. Vosylius.

75 dol. J. Purvins.
70 dol. B. ir J. Jonavičiai, I. 

Taunys.
50 dol. V. Alexander, J. Bar 

dauskas, S. Cibulskis, V. Dumčius, D- 
Dunda, L. Gerulaitis, H. Glaže, N. 
Ilgūnienė, I. Jokubauskienė, P. ir E. 
Matiukai, A. Morkūnas, V. ir A. 
Navakai, V. ir M Neverauskai. V. S. 
Neverauskienė, V. Opulskis. S. Pace- 
vičienė, G. Pasicznskyj, A. ir V. Pa
lūpiai, K. Pocius. E. Puodžius, L. Ra- 
dzevičiūtė-Fuller, L.V.K.S. .Ramo
vė”, J. ir A. Šereliai, V. Skrolys, A. 
Šurna, A. ir H. Vikst

40 dol. E ir A. Buliai, Č. ir S. Du- 
binskai, V. A. Vitkūnienė.

30dol. V. Kiverienė, P.Mikužis, J 
Naujalienė, J. Paškauskas.

25 doL 1. L Davis, A. ir Z. Navakai.
20 dol. O. Baužienė, J. ir K. Beino- 

ravičiai, B. ir M. Gavėnai, P. Grėb- 
liūnas, A. Gudelis, J. ir P. Horak, S. 
Jablonskas, T. Kašauskas, J. Mažę 
lienė, V. ir V. Maželiai, J. Meš
kauskas, V. Patašius (iš viso 120 dol.),
J. Rupinskas, B. ir G. Straukai. V. 
Urbonas, D. ir S. Urnevičiai, V. Vens, 
A. Zamoiskis.

15 dol. P. Bielskis, V. Morkys.
14 doL L. Vitkūnienė.
12 dol. B. Masionis.
11 dol. A. Urnevičienė.
10 dol. F. Adamonis, J. Aleksand

ravičius, N. Alvikienė, P. Andrijaitis, 
N. Arminienė, S. ir R. Baltuliai. E. 
Dainienė, K. Garbaliauskienė, J. Do- 
nela, J. Džiaugys, A. Gribonis, J. Gy
lys, T. ir D. Gurskiai, S. Gusčia, E. 
Karvelienė, A. ir R. Kubiliai, E. 
Kurauskas, D. Kutkaitė, J. 
Kutkienė, V. Lazauskas, E. Marcin
kevičiūtė, A. Merūnas, E. ir A. 
Mikeliūnai, S. Mulvinskas. E. Pet
raitis, A. Petrikas, C. Paliulienė, S. 
Palubinskas, S. ir P. Pusdešriai, J. ir 
A. Sasinai, A. Sinickas, J. Siurblys, 
N. Skidzevičius, B. Vabolienė, K. 
Vanagienė, O. R. Varoneckas, J. 
Vitkūnas, O. Vitkūnienė, H., Willen- 
brecht, XX.

5 dol. A. Šiandienė, R. Chrapevs- 
ki, A. Gučiuvienė (iš viso 15 dol.), A. 
ir J. Janilioniai, A. Jucius, S. Kanas, 
P. Kuisys, J. Lenktys, V. 
Paškauskas, M. Petkuniene, A. 
Pocius, C. Radzevičienė, V. ir J. Ru
piniai, V. Statnickas, R. Vitkūnas, 
V. Vitkūnas.

2 dol. P. Kanas.

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

1986 m. balandžio 30 d. Lit. kated
ros ižde buvo $509,677.09. Dar reikia 
surinkti $90,322.91. čekius prašome 
rašyti ir siųsti: Lituanistikos kated
ra arba Lithuanian Worid Com- 
munity Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijole Balzariene 
PLB Fondo reikalų vedėja

Jaunimas 17 m. ir studentai suvažiavo iš 12 valstybių lietuviškoje, krikščioniškoje dvasioje 
praleisti dvi savaites “Neringoje”. Šių metų jaunuolių stovykla vyks .birželio 15-28. Infor
macijai: Neringa, ICC, Putnam, Conn. 06260.

JAUNIMUI 17 M. IR STUDENTAMS NERINGOJE

Pavasario žydėjimas ir spinto
se pakabinti žieminiai švarkai 
primena, kad netrūkus vasara 
pilnai įsisiūbuos. Neringoje sto
vyklos nesiriboja vien vaikais 
Jaunimui 17 metų ir studentams 
organizuojama dviejų savaičių 
stovykla birželio 15 - 28. Pasku 
tiniais dvejais metais gražus 
būrys (tarp 30/40) susirinko vie
nai, antrai ar abiems savaitėms 
ne vien džiaugtis Vermonto 
gamta, bet ir bendraamžių drau
gyste, lietuviška bei krikščioniš
ka aplinka. tai neįkainuojama pa
tirtis, duodanti dvasiai tikros at
gaivos.

Žiemos metu įvairūs mokslo 
ir darbo įsipareigojimai ir atsako
mybė lietuviškumui palieka tik

laiko nuotrupas. NERINGA su
stiprina lietuviškąsias vertybes 
įvairiais būdais: per paskaitinin
kus (šiais metais pramatyta kun. 
A. Saulaitis, J. Gimbutas, dr. P. 
Kisielius, jr., A. Lingertaitienė, 
D. Sakaitė), įvairius užsiėmimus 
vakaro programas.

Pakeitus kasdienybės aplinką, 
žmogus imlesnis skirtingai patir 
čiai. Kai kalbiesi pavieniui, 
daug kas nusiskundžia, kad per 
mažai pažįsta saVo tikėjimo pa
grindus ir kitų užklaustas ne kar
tą patiria gėdą.

Mūsų gyvenimo sąlygos ‘auto
matiškai nebeperduoda krikš 
čionybės vertybių bei principų. 
NERINGOJ stengiamasi suda
ryti sąlygas ne tik pagilint

krikščionybės žinias, bet ir 
suteikti progos dvasiniai pa
tirčiai.

Nors šį jaunuoliams skirta 
struotis. Birželio 15-22; 21-28, 
arba abiejoms savaitėms. Adre
sas: NERINGA, IGG, RT 21, 
Putnam, GT 06260 informacijai 
ir registracijai.

S.I.

CHICAGO, ILL.

Artėja SLA Mimas
Dideliais šuoliais artėja Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
(SLA) organizacijos 100 metų su
kakčiai paminėti ruošiamas sei
mas, kuris įvyks birželio 30 - lie
pos 3 Chicagoje.

Rengimo komitetas ir įvairių 
komisijų nariai balandžio 27 Chi- 
cagoje turėjo susirinkimą, į kuią 
atsilankė apie 30 asmenų, dirban 
čių dėl šio seimo geresnio pasi 
sekimo.

Susirinkime dalyvavo ir iš 
Pittsburgho atvykęs SLA prezi
dentas Povilas Dargis. Jis vieti
niams darbuotojams padarė pra
nešimą — kaip seimas ir pats 
minėjimas turi atrodyti. Praneši
mus apie nuveiktus darbus pa
darė ir komiteto bei atskirų ko
misijų nariai.

Kaip atrodo, birželio pabaigo
je iš visos Amerikos ir Kanados 
žada suvažiuoti daugiau negu 
100 delegatų, kurie čia turės 
neeilinį seimą. Šiaip seimai vyks 
ta kas treji metai. Šį kartą sei 
mas buvo nukeltas vienerius me
tus tolyn, kad kartu būtų gali
ma paminėti organizacijos šimt
metį.

Šalia seimo posėdžių bus ir 
eilė pramogų, kurių tarpe cen
trinę vietą užims banketas liepos 
2. Seime žada dalyvauti žymių 
svečių, kurių tarpe bus ir Illinois 
valstijos gubernatorius J. 
Thompson.

Šio sukaktinio seimo proga, 
vyksta naujų narių verbavimo 
vajus, buvo paskelbtas rašinių 
apie Susivienijimą jaunimui 
konkursas ir kt. Atrodo, kad SLA 
organizacija dar ruošiasi gyvuoti 
ilgus metus.

(eš.)Kas aukoja, Lietuvą vaduoja!

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

uiffliiniBS/r inimui fiuunn
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto

jas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardes 
— įnašų iš viso.

1986 m. kovo mėn.

2x$10 Sta kus Kostas J., $255; Tamašauskas Juozas ir Petronėlė, $710.
1 x $15 J sinskienė—Mainelytė Gražina Rožė, $150.
3 x $20 Korporacija „Giedra” Clevelande, $220; Lasnik Ona atm. įn.: 

jm. 2 a*.m.. $120; Venclova Tomas. $150.
2 x $25 Baltušis Stasys ir Anastazia, $1,025; Daukantas Diadas ir 

Zuzana, $275.
1 x $30 Butkys Vilija, $130.
2 x $40 Miecevičius Kazys atm. įn.: Miecevičienė Genovefa, $300: 

Stelmokas Jonas, $150.
1 x $50 Bumeikis Jonas. $1,050.
1 x $75.95 Marųuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2.604.57.
22 x $100 Babrowicz Tessie, atm. in.: Sink Margaret B.. $100; Balčiūnas 

kun. Vy+autas. $300; Banėnas Antanas atm. įn.: Banėnas Amelija. $1,600; 
Partašius Kazys ir Ida, $1,300; Barto Eleonora ir Gerald, $200: Bogotos 
Lietuvių Grupė: Vyšniauskas Jonas, $300; Bulika Juozas, $216; Dailidė 
Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,050; Gylys Povilas ir Birutė, $500; 
Kulikausko’ Gintaras Viktoras: iro. močiutė Rudaitienė Marcela jo gimta- 
d nio proga, $100; Lapatinskas Vytautas ir Alicc, $100; Liaukus Justinas 
ii Elena. $1,300; Minelga Antanas ir Aldona, $100; Moskevich Buivydas 
Anna atm. įn.: Sink Margaret B., $100; Nakas Viktoras ir Kristina, $100; 
Paulėnas Julius, $200, Rodys Vytas atm. in.: įm. 7 asm., $100; Ruokis kun. 
Jonas, $600; Stukas Algirdas, $100; Vilimaitė Emilija atm. įn.: Williams 
Frank, $100; Vizgirda Juozas Domicėlė, $500; Zeikus Bronius ir Zuzana, 
$100.

1 x $110 Kuncaitis Juozas atm.: Galinis Bronius ir Irena $30. 
Mickevičius dr. Bronius ir Genė $25. Lower Šchool of Carroll School $25. 
$480

1 x $125 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: JAV LB Palm Beach Coun- 
ty Apylinkės Valdyba bendra auka $100, Mikšienės Elenos atm. $25, $4.595.

2 x $200 Karys Jonas atm. 2 m. mirties sukakti minint: Karienė Joana, 
$1,020; Klova Vincas, $2.400.

1 x $300 Matulaitis Jonukas A.: Matulaiti* Antanai ir Amelija. $1.000.
2 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas ir Jad

vyga, $5,000;,Bliūdžius Andrius ir Stasė, $1,000.
1 x $1.200 Karoblis dr. Vytautas ir Antanina. $7,200.
1 x $5,000 Kun. dr. Juozo Pninskio Fondas: kun. J. Prunskis, $10.000.
1 x $25,000 A. D., >25,000.
Iš viso $36,713.95

1986 m. balandžio mėn.

1 a $10 Janulevičius Juozas atm įn.: įm. 1 asm., $10.
4 x $20 Gumbelevičius Jonas ir Anelė, $200, Juodienė Monika atm įn

įm. 1, $20; Kodą Povilas ir Gertrūda, $230, R, / yla dail. Jonas atm. įn., $500.
1 x $23 JjĮįsiulytė Roma atm. įn.: Misi lįs Domas, $400.
3 x $25 Apbrazieius Vincas atm. įn.; Ambrose Marius, $500 Jalaišis 

Kaziemieras ir Agnė, $125; Druseikis Petras a|p.: Rochesterio Ramovės 
valdyba, $1,225.

1 x $30 Petrauskas Adakris ir Salomėją, $J50.
1 x $35 ČKicagos Aukšt. Lituanistinė.Mokykla, $1,395.
1 x $45 Mątvekas Leonas atm. įn.: Vaitis dr. O. ir V., $25 ir 1 kt. asm., 

$45.
3 x $50 Jonikas dr. Petras ir Ona, $300; Kirvelaitis Juozas atm.: įm.

3 asm., $150, Žygas Juozas, $175.
1 x $66 Dariaus ir Girėno Lituanistinė Mokykla, $l,i^..,2.
1 x $80 Bartkus Ona atm. įn.: Bartkus Jonas, $300.
20 x $100 Atutis Aleksandras ir Jadvyga, $300; Baltutis Vytautas ir 

Ona, $400; Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartosevičienė Eugenija, 
$1,400; Dailidė Pranas atm. įn.: Dailidienė Ona, $1,000; Galinaitis Saulius 
Petras: įrašė naujagimį anūką Artūras ir Gertrūda Galinaičiai, $100; 
Girdvaitienė Marija atm. įn.: Girdvainis Vytautas, $700; Grigaitis Joseph 
ir Zinaida, $200; Gritėnas Juozas (miręs) ir Stanislova, $1,200; Jokūbaitis 
Martynas atm. įn.: Jokūbaitis Jadvyga, $1,200; Kaklauskas Juozas, $200; 
Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,200; Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: 
Liutermozienė Ona, $1,500; Račkauskas kun. Antanas, $1,625; Rasutis 
V jiems P., $200; Šepetys Jonas, $800; Širmulienė Veronika, $300, Staniškis 
Julius (miręs) ir Petronėlė, $1,320; Tarvydas dr. Pranas (miręs) ir Liucija, 
$431; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys, Jr., $200; Vyliaudas 
Balys, $100.

1 x $150 X atm. įn., $1,400.
1 x $200 Staniškis Bronius ir Sofija, $2,000.
1 x $380 K aš ubą Antanas atm.: po $50 Baras Stasys ir Elena, Kašuba 

Jonas ir Lillian, Kašuba Romas ir Nijolė, Kašubienė Ona, Juras T. ir D. 
$30, po $25 Bender Rima, Mažeika Vaclc /as ir Vanda, Sirutis Aloyzas ir 
Gražutė, Rimas Kazys; ir 4 kiti asm., * «d0.

1 x $900 Petraitis kun. Alfonsas, $1,000.
1 x $1,000 Makaras Antanas ir Cecilia, $2,040.
1 x $1,035 Kuncaitis Juozas atm.: po $60 Kubilius Viktoras ir Aga, 

Vaitkus Vladas ir Oną, po $50 Beder R. ir R., Čade Irena, Rasys Juozas 
ir Irena, Rūtenis Grožvydas ir Vida, po $30 Anthaney Halina, Mickūnienė 
A., Rūtenis V. ir J., po $25 Arthur Jay ir Dorothy, Jančauskas V. ir D., 
Jansonas Ed. ir Irena, LB Cape Cod Apylinkė, Pierce Michael, Pritnavera 
Biil ir Margarita, Vasiliauskas Tatjana, Vasys Jonas ir Bronė, Veitas R. 
ir R., Žiaugra Vyt., Carroll Schuol; ir 17 kitų asm., $1,515.
ž 1 x $2,000 Lietuvos savanorio Janonio Fulgento (miręs) ir žmonos Mari
jos stipendijų fondas: Janonienė Marija, $23,000.

4 1 x $3,000 Broniaus Gražulio fondas studentų stipendijų reikalams: 
Grąžui ienė-Kark liūs Akvilė, $25,000.

Iš viso $11,259.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.IV.30 pasiekė 3,386,058. 
Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
864,031 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT FOR PROFIT 
TAX EXEMIT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas. •
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LIETUVOS KRIKŠTĄ 
MINĖSIME IR HARTFORDE

Lietuvos žmonių apkrikštiji
mas vyko trimis laikotarpiais: 
1251 metais karaliaus Mindau
go viešpatavimo laiku, Lietuvos 
Didžiųjų kunigaikščių Jogailos ir 
Vytauto pastangomis 1387 m. ir 
Žemaičių krikštas 1413 in.

Krikščionybės įvedimas Lietu
voje buvo labai svarbus įvykis. 
Tai pašalino pagrindą vokie
čių ordinams užkariauti Lietu
vą ir pavergti jos žmones, pada
rė juos atsparius reformacijai, 
išugdė gilų tikėjimą ir tautinę 
sąmonę (bent dalinai), nenuga
lėtą nei Rusijos carų, bandant 
lietuvius suprovoslavinti ir su
rusinti, nenugalimą nei sovietų 
(rusų), bandant lietuvius pada
ryti ateistais ir suminkštinti juos 
rusinimui. Kad lietuvių tauta 
šiandien yra ir išliko gaji, tai 
didele dalimi yra nuopelnas 
įvestos prieš 600 metų krikš
čionybės.

Lietuvos katalikų dvasiškija 
ir išeivių lietuvių dvasiškija, pri
tariant daugumai lietuvių, net 
ir kitatikių, Lietuvos apkrikštiji
mo 600 metų minėjimui parin
ko 1987 metus.

Šiam minėjimui ruošiamasi 
Lietuvoje ir laisvose pasaulio 
valstybėse, kur tik yra gausiau

lietuvių išeivių ar lietuviškos 
kilmės žmonių. Žinoma, Lietu
voje nebus galima šio minėji
mo ruošti taip, kaip lietuviai, 
ypač katalikai, norėtų, bet bent 
religinis minėjimas sovietų val
džios neuždraustas. Tautinė ir 
valstybinė — politinė veikla gal 
kiek minėjimo metu ir pasireikš, 
bet ji sovietinės valdžios už
drausta, ypač pastaroji. Už Lie
tuvos ribų minėjimai ruošiami 
Romoje, kur dalyvaus ir popie
žius. Taip pat jau žinoma, kad 
sudaryti minėjimui ruošti komi
tetai Toronte, Kanadoje, ir Chi- 
cagoje, Amerikoje.

Connectieut valstijoje, kur 
gyvena nemažas skaičius lietu
vių ir lietuviškos kilmės ameri
kiečių, kur dar gyvuoja 6 lietu
viškos parapijos ir yra du lietu
viški vienuolynai, vienas vyrų ir 
vienas moterų, Lietuvių kunigų 
vienybės iškeltas reikalas tokį 
minėjimą suruošti Hartforde. 
Kunigų vienybės įgaliotiniai 
Connectieut valstijoje: kun. J. 
Rikteraitis, Šv. Andriejaus para
pijos klebonas New Britain, 
kun. V. Cukurras, Putnamo Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno kapelionas, ir kun. J. 
Matutis, Švč. Trejybės parapi-

jos Hartforde klebonas, kun. 
Rikteraičiui vadovaujant, su
kvietė Connectieut valstijoje 
esančių lietuviškų katalikiškų 
organizacijų ir LB apygardos 
ir apylinkių atstovus pasitari
mui tą minėjimą ruošti.

Pasitarimą pradėjo kun. Rik
teraitis, o pradžiai panaudota 
jubiliejinių metų malda (iš daly
viams išdalintų lapelių), kurią 
skaitė visi, vadovaujant kun. 
Cukurui. Sekė pastaraisiais me
tais mirusių, veiklių lietuviš
kuose baruose, ypač kun. G. Vil- 
čiausko, Šv. Juozapo parapijos, 
Waterbury, klebono, prisimi
nimas, kun. Matučiui sukalbant 
maldą už jų sielas.

Minėjimui ruošti Hartforde 
komitetan pakviesti ir išrinkti: 
inž. Ignas Budrys, kuris yra 
LB Connectieut apygardos pirm, 
ir LB XI tarybos narys, pirmi
ninku, Delores Jonaitis — sek
retore ir Viktoras Vaitkus—iždi
ninku. Ateityje, atsiradus reika
lui, bus sudarytos komisijos 
specifiniams paruošimo dar
bams vykdyti. Religinę komisiją 
sudaro trys anksčiau minėti 
kunigai, bet visų lietuviškų pa
rapijų kunigai bus įtraukti į ją.

Nuspręsta, kad Lietuvos krikš-

Filmų ir televizijos aktorė Ann Jillian - Jūratė Nausėdaitė 
kalba Los Angeles Yacht klube, gavusi iš Lino Kojelio prezi
dento Reagan siųstą nuotrauką.

to minėjimas Hartforde apims 
visus tris aspektus: religinį, tau
tinį ir politinį. Religinis vyks 
Hartfordo katedroje, kviečiant 
arkivyskupą ir jo arkivyskupijos 
vyskupus bei kunigus. Tautinis 
reikšis lietuvių kultūros parody
mu: eisena, paroda, religiniu

HARTFORD, CONN.

NELĖS PALTINIENĖS
TRIUMFAS CHICAGOJE

Estrados dainininkė Nelė Pal- 
tinienė turi kažkokią magišką ga
lią patraukti publiką į save. 
Todėl salės, kur tik ji koncertuo
ja. būna pilnos.

Taip atsitiko ir “Margučio 
rengtame koncerte balandžio 20 
Chicagos Jaunimo Centre, kur į 
jos pasirodymą pritrūko bilietų, 
nežiūrint, jog ji čia vieši jau ket
virti metai iš eilės.

Solistės Paltinienės nuoširdu
mas. melodingos dainos ir pui
kus jų perdavimas moka užhip
notizuoti klausytojus, kad šie ne
turi laiko nuobodžiauti ir visai 
nepasijunta. kuomet ateina kon
certo pabaiga.

Solistė, kuri dar netaip seniai 
kartu su savo vyru Arvydu Palti
mi y ra išvykę iš okupuotos Lie
tuvos apsigyvenimui į V. Vokie
tiją. savo programą pradėjo dai
na apie jų gimtinės grožį — 
"Graži tu. mano brangi tėvyne . 
Kadangi jie ilgą laiką yra pra
leidę Klaipėdoje, kur Paltinas 
vadovavo Kopų balsų orkes
trui. o Nelė čia buvo pagrindinė 
ansamblio solistė, tai antroje dai
noje ji išsakė meilę “gintarinėms 
kopoms ir jūrai gintarinei . Apie 
Kuršių Marias Paltinienė daina
vo ir kitoje dainoje, kuri 
skambėjo nostalgija apie tą nuo
stabų žemės sklypą prie Baltijos.

Koncertą pradėjo “Margučio 
programos vedėjas Petras Petru- 
tis. kuris taip pat užpildė tarpus 
tarp solistės dainų, duodamas 
progą jai atsikvėpti ar pakeisti 
suknias (tai ji padarė net 4 kar
tus). Petrutis čia publiką bandė 
juokinti ar šiaip jai suteikti infor-

macijų, panašių į tas, kurias jis 
kasdien perduoda savo radijo 
programoje.

Vieną kartą prie mikrofono 
buvo iškviestas ir muz. A. Palti
nas. kuris čia neturėjo daug dar
bo, o tik paleisdavo ar sustab 
dydavo aparatūrą, iš kurios 
skambėjo muzikinė palyda Pal- 
tinienei. Jis muziką buvo įgrojęs 
namuose ir čia tik pasitenkino 
mygtukų spaudymu.

Prie mikrofono atėjęs Paki
lias, kuris yra Vasario 16-sios 
gimnazijos muzikos mokytojas ir 
orkestro bei choro vadovas, 
padėkojo tautiečiams už dėmesį 
gimnazijai ir pagausėjusį moki
nių siuntimą iš S. Amerikos.

Beveik visas dainas, (išsky rus 
vieną atliktą vokiškaisolistė su
dainavo lietuviškai, nežiūrint, 
kad gana daug buvo nelietuvių 
kompozitorių vertimus į lietu
vių kalbą padarė pati solistė). 
Dainuodama pora kartų nuo sce
nos buvo nulipusi apačion ir dai
navo vaikščiodama tarp žiūrovų 
ir tokiu būdu sugebėjo glaudžiai 
bendrauti su publika.

Po koncerto svečiai iš V. Vo
kietijos susilaukė nemaža ploji
mų ir gėlių. Programos vedėjas 
P. Petrutis publikai pranešė, jog 
kitą pavasarį Paltinai vėl atvyks 
koncertuoti į Chicagą ir kitus 
Amerikos miestus, ką publika la
bai entuziastingai priėmė.

Pabaigai buvo persikelta į Jau
nimo Centro kavinę, kur Paltinai 
gurkšnojant kavą ar vyną, dar il
gai bendravo su gausiais savo 
gerbėjais.

Motipos dienos minėjimas
Gražus ir šiltas gegužės 11 

dienos rytas sutraukė į lietuviš
kas pamaldas nemažą būrelį tau
tiečių. Bažnyčioje aukotos 
mišios už mirusias ir gyvas moti-

Tuoj po mišių visi rinkosi į 
svetainę tęsti šios dienos 
minėjimo. Įeinant į salę moti
noms buvo įteikta po gėlę. Visų 
nuotaika gera. Apdengti stalai 
reiškė ką nors ypatingesnio. Ir 
tikrai, užkandžiai ir kavutė visus 
tikrai viliojo.

Bendruomenės valdybos pir
mininkas inž. Alfonsas Dzikas 
pasveikino motinas ir pakvietė 
Ziną Dresliūtę toliau vadovauti 
programai. Jos paprašytas klebo
nas kun. Juozas Matutis su
kalbėjo maldą. Susirinkę 
pradėjo užkandžiauti.

Po valandėlės Zina pakvietė 
Genę Šliogerienę tarti žodį mo
tinos dienos proga. Si savo

sklandžia tarsena apibūdino mo
tiną kaip meilės ir pasiaukojimo 
simbolį. Jos kalba pilna švelnių 
išsireiškimu, papuoštų gražiais 
eilėraščiais, visų buvo mielai 
išklausyta

Toliau vyko meninė dalis. Da
lios Dzikienės vadovaujama 
“Berželio” šokėjų jaunučių 
grupė tikrai gražiai pašoko keletą 
tautinių šokių. Dvi jaunos mer
gytės Lina Marūnaitė ir Ginta 
Tijūnėlytė — padeklamavo po 
gražų eilėraštį. Publika labai 
dėkinga rengėjams 
programą ir vaišes.

graažią

Ig. S-tis

koncertu ir pan. Politinis — kvie- 
Čiant aukštuosius dabartinės 
valdžios pareigūnus dalyvauti 
minėjime, aiškinant jiems Lie
tuvos istorinius įvykius, dabar
tinį Lietuvos pavergimą, lietuvių 
persekiojimą ir naikinimą, lie
tuvių pastangas vėl atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę, bei įtai
goti tuos pareigūnus padėti lie
tuviams ir Lietuvai. Taip pat 
bus stengiamasi supažindinti, 
kiek galima plačiau, visus ameri
kiečius su Lietuvos reikalais.

Lietuviai ir lietuviškos kilmės 
amerikiečiai ne tik kviečiami 
prie minėjimo paruošimo prisi
dėti ir minėjime dalyvauti, bet 
taip pat kviesti savo draugus ir 
pažįstamus amerikiečius ir 
kitataučius prie to prisidėti.

Kitus minėjimo ruošimui pa
sitarimus nutarta šaukti gal kas 
mėnuo ir vis kitoje, gauses
niu skaičium lietuvių apgyvento
je, vietovėje. Minėjimas ruošia
mas 1987 pavasaryje, gal gegu
žės mėnesyje. Minėjimo smul
kesnė programa bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau.

Juozas Kriaučiūnas

— Kun. Jonui Petrauskui, 
MIC, Marianapolio, Thompson, 
Conn. aukštesniosios mokyklos 
ilgamečiu! direktoriui gegužės 
13 suėjo 70 metų amžiaus. Su
kaktuvininkas gimęs 1916 
gegužės 13 Garden, Mas s. vie
nuolis marijonas yra nuo 1949, 
o kunigas nuo 1943. Mokyklos 
direktorius Thompsone yra jau 
daugiau kaip 25-rius metus.

— Uždenkime katedros stogą 
— tokiu šūkiu vykdomas pinigi
nis vajus. PLB Chicagoje yra su
darytas lituanistinei katedrai 
remti komitetas, kuriam vado
vauja dr. P. Kisielius.

— Abiturienatų pagerbimas 
įvyks Clevelande gegužės 31.

— Lietuvos operos tris
dešimtmečio proga statoma G. 
Rossini opera “Vilius Tellis” 
birželio 14 ir 15 Morton audito
rijos teatre, Cicero, III.

— Birželio įvykių minėjimas 
Clevelande įvyks birželio 14-15. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tary 
ba su estais ir latviais.

— Ateitininkų federacijos 
valdyba buvo susirinkusi 
gegužės 6 aptarti Jubiliejinę sto
vykla ir konferenciją. Stovykla 
vyks Dainavoje rugpjūčio 10-14, 
o konferencija vyks Toronte rug
pjūčio 15-17. Visi ateitininkai 
kviečiami. Taip pat buvo svars
toma apie ateitininkų archyvą, 
“Ateities” žurnalą ir ateitininkų 
fondą.

EUROPOS 
BENDRUOMENIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
AUSTRIJOJE

PLB valdyba, pasitarusi su 
Europos kraštų Lietuvių Bend 
ruomenių ir Jaunimo Sąjungos 
vadovybių suvažiavimą 1986 lie
pos 26 ir 27 Salzburge, Austrijo
je. Šis suvažiavimas įvyks prieš 
33-sios Europos Lietuviškųjų 
studijų savaitės pradžią tose 
pačiose patalpose. J suvažiavimą 
taip pat kviečiami ir Europoje 
gyvenantieji PLB seimo nariai.

Suvažiavimą globos PLB įga
liotinė Austrijoje Irena Joerg. 
Registruotis reikia iš anksto 
adresu: Irena Joerg, 6473 
VVenns-Pitztal, Tirol, Austria. 
telef. 5414-236.

“Galerijos” parodoje Clevelande. Iš k. kun. A.Kezys, SJ, M. 
Lenkauskienė, I. Kijauskienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

— Aušros Vartų parapijos sa
lėje Montrealyje kuvo 9 “Pava
sario mergaičių choras pirmą 
kartą surengė savo koncertą, va
dovaujant estei muzikei Ingrid 
Tark. Šio koncerto tikslas — pa
siruošti kelionei į Los Angeles, 
Calif. Choras padainavo vienuo
lika lietuvių kompozitorių dai
nų. Publikai prašant, dar pridėjo 
vieną linksmą dainą. Kall>ėjo 
choro administratorė J. Baltuo- 
nienė. Tėvų komitetą sudaro 
pirm. V. Piečaitis, sekr. E. Cel 
forienėir ižd. J. Lukoševičienė.

— Vytautas Kamantas, PLB 
ir Lituanistikos katedros lėšų tel
kimo vajaus pirmininkas, 
gegužės 10 atvykęs Chicagon da
lyvavo Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisijos posėdyje, 
liudydamas apie PLB valdybos 
ir Lituanistikos katedros prašy
mus.

Publika, atsilankiusi j solistės Nelės Paltinienės koncertą, 
galėjo pajusti solistės dainas ir nuoširdumą iš arti. Nwtr F.d

PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas išsiuntė suvažiavimo 
kvietimus ir darlx)tvarkės pro
jektus visų kraštų LB ir JS pirmi
ninkams, prašydamas pakeiti
mus ar naujus siūlymus siųsti 
PLB Valdybai, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL 60636. 
Telef. 312 778-2200.

Suvažiavime bus svarstomi 
trumpi kraštų LB ir JS, PLB. 
PLJS ir Vasario 16 gimnazijos 
pranešimai, Europos Lietuvių 
dienos, krikščionybės jubiliejaus 
reikalai, Pasaulio Lietuvių jauni
mo kongreso ir Sporto žaidynių 
Australijoje klausimai. PLB Sei
mas. Pasaulio Lietuvių kultūros 
kongresas, Europos kraštų LB 
politinės veiklos reikalai, pasi
ruošimas Vienos konferencijai ir 
kiti Europos bei pasaulio lietu
vių klausimai.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ:
RŪTA PAUKRAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 3 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Ii Niujorko

liepos 17 d. iki liepos 31 d. 
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.00

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

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
$1,480.00

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

— Milda Lenkauskienė, 
PLB valdybos vicepirmininkė 
kultūros reikalams, atvykusi į 
Chicagą gegužės 10 dalyvavo 
Lietuvių Fondo pelno skirstymo 
komisijos posėdyje, kuriame aiš
kino apie PLB Kultūros komisi
jos prašymus Lietuvių Fondui. 
Ta pačia proga ji tarėsi su Chica- 
goje gyvenančiais PLB valdybos 
nariais apie planuojamą Pasaulio 
Lietuvių kultūros kongresą.

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

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas sulis lėkimo Išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionėnr. 7 suderinta 
su grandljosinlu Naujų metų sutikimo baliumi.

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

— 1985 m. visuomenininko 
$500 premija paskirta Vytautui 
Doreliui Urugvajuje, Montevi- 
deo mieste, pasižymėjusiam ne 
tik visuomenine, bet ir muzikine 
veikla. Premijai $500 parūpino 
kun. dr. J. Prunskis, Premijų 
skyrimą tvarko Pasaulio lietuvių 
katalikų bendrija.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. Šmulkšty s. Chicago. 111 , 
S. Druskinis, Roanoke, VA. 
Užsakė kitiems: P Juknys. 
Brooklyn, N Y. — P Katan, 
VVesterlv, R L Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojams. Naujiems skaityto
jams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 12(lol. \t- 
naujinant— visiems 15dol me
tams
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Susidūrė
— Kur tu prasimušei kaktą?
— Grįždamas vėlokai namo, 

netikėtai susidūriau . ..
— Su spinta ar durim?
— Ne, su žmona.

Mokslininkas
— Kuo tu norėtum būti už

augęs? — klausia mokytojas Pet
riuką.

— Mokslininku!
— Kodėl? ’
— Tada nereikėtų mokytis.

Privilegija
Keleivis sustoja prie motelio, 

kuris skelbia, kad nemokamai 
galima naudotis televizija. Savi
ninkas paklausia, kokio kamba
rio keleivis pageidauja: už 8 ar 
už lOdol.?

— O koks tarp tų kambarių 
skirtumas? — užklausia keleivis.

— Kambary už 10 dol. galima 
nemokamai naudotis televizija.

Išlaikė žodį
Nuomininkas: — Šį mėnesį 

negaliu sumokėti tamstai nuo
mos.

Savininkas: — Tą patį juk 
tamsta sakei ir pereitą mėnesį.

Nuomininkas: — Taigi, matot, 
aš išlaikiau savo žodį!

Nelaimingos jungtuvės
— Jis du kartus vedė ir abu 

kartus nalaimingai. Pirmą kartą 
jo žmona pabėgo . ..

— O antrą kartą?
— Antrą kartą nepabėgo.

Gyvenvietė
Paklydo mažas berniukas ir 

verkia. Prie jo prieina polici
ninkas:

— Kokioj gatvėj gyveni?
— Aš gyvenu ne gatvėj, bet 

namuose.

Gynėjas
— Kaziuk, kur tas sąsiuvinis, 

į kurį turėjo pasirašyti tavo tė
vai? — klausia mokytoja.

— Aš jį pamečiau besimušda- 
mas su vaiku, kuris sakė, kad 
esate pati negražiausia mokytoja 
visoj mokykloj. — pasiteisino 
Kaziukas.

Dialogas
Parke ant suolo sėdi du seni 

anglai. Sėdi ir tyli. Valanda, 
dvi, trys. Pagaliau vienas pra
bilo:

— Gražus oras šiandien.
— 0 ar kas sakė, kad negra

žus?
Pašnekesys

— Ką? Tamsta dėvi pentinus? 
Juk niekad nejodinėjat ant 
arklio.

— Ar reikia būtinai jodinėti? 
Ponia nešiojate skrybėlaitėje 
plunksnas, bet niekad neskrajo- 
jate ...

Gydytojo laukiamajame
— Ar jis geras gydytojas?
— Žinoma! Argi būčiau po tris

kart per savaitę ėjusi pas jį 
penkiolika metų, jei būtų nege
ras?

Nepaliks nenubaustos
— Man įgėlė jūsų bitė, — 

skundžiasi praeivis bitininkui.
— Parodykit, kuri taip padarė, 

ir aš ją kaip reikiant nubausiu.

Dar didesnė blogybė
— Mano žmona pagaliau pa

sidarė nepakenčiama. Ji nuolat 
kalba apie vyrą, kurį turėjo 
prieš mane.

— Manoji yra dar blogesnė! 
Ji nuolat kalba apie vyrą, kurį 
turės atsikračius manęs!

Žino, ką jisdaro
— Sakoma, jog pora būna lai

mingesnė, jei vyras ir žmona yra 
skirtingų ypatybių.

— Tikra tiesa! Dėl to aš ir 
ieškau turtingos žmonos.

Geras argumentas
— Žiūrėk, Petrai. Vanduo vi

siškai supūdė ąžuolinį stulpą. 
Vargšas negalėjo atsilaikyti prieš 
vandenį.

— Taigi matai! O mano žmo
na vis ragina negerti alaus, 
gerti vandenį . . .

o

Laikraštis
— Žinai, Juozas užmezgė pa

žintį su dabartine 
dėka vedybinio 
laikrašty.

— Na, ir kaip
bendras gyvenimas?

— Nežinau, bet girdėjau, kad 
jie nustojo'pirkti laikraštį.

savo žmona 
garsinimosi

jiem sekasi

Jaunoviškos pasakos
— .Ar visos pasakos praside

da žodžiais: “Anais laikais, se
niai, seniai”!

— O ne, mūsų laikais pasaka 
kartais skamba ir šitaip: “Mano 
brangioji, man tenka dirbti ant- 
valandžius, ir todėl į namus at
vyksiu vėlai".

Sporto mylėtojai
— Prieš porą dienų nuve

žiau savo dukterį į futbolo žaidy
nes. Ji pirmą kartą savo gyve
nime matė tokį sportą, ir jai tai 
labai patiko. Nuo riksmo ji net 
užkimo.

— Savaime suprantama, ji ir 
kitą kartą norės pamatyti tokį 
žaidimą.

— Galimas daiktas, bet kitą 
kartą aš paimsiu ne ją, bet žmo- 
nė ...

Gydytojo patarnavimas
Psichiatro laukiamam kam

baryj vienas sėdinčių, išsiėmęs 
iš kišenės cigarą, sulaužė jj į 
gabaliukus ir užsikimšo jais au
sis ir nosį.

Tuo momentu į laukiamąjį 
įėjo gydytojas ir, pažvelgęs į tą 
pacientą, pastebėjo:

— Aš matau, jog tamstai iš 
tikro yra reikalingas mano pa
tarnavimas.

Pacientas patenkintas nusi
šypsojo:

— Taip, be abejo! Gal tamsta 
man paskolintum ugnies.

Klaidos
Dviejų suimtų nusikaltėlių 

pokalbis:
— Ar tu tiki, kad būna ju

ridinių klaidų?
— Žinoma. Mane triskart iš

teisino.

Muziejuj
Nedidelio miestelio muzie

jaus sargas aiškino lankytojam:
— Ši kaukolė yra pirmojo 

gyventojo, apsigyvenusio šioj 
vietovėj.

ši- mažesnė
kaukolė?

— Tai to paties žmogaus, kai 
jis buvo dar mažas.

Pas advokatą
— Aš noriu skirtis su žmona. 

Ji labai blogo charakterio. Ką 
tik čiumpa į rankas, tą į mane 
paleidžia. Taip jau dvylika me
tų!

— Tai kodėl anksčiau neišsi- 
skyrėte?

— Vakar ji pirmą kartą į ma
ne pataikė.

Karoliai
Žmona giriasi vyrui:
— Man dėdė padovanojo per

lų karolius.
Vyras suabejoja:
— Arba tie perlai netikri, arba 

netikras dėdė juos padovanojo.

fine jewelry 
precious stones

|EMpOR[

Už geležinės uždangos
Čekoslovakijoj moteris skun

džiasi valstybinėj maisto par
duotuvėj:

— Ar kas matė kur panašią 
tvarką, kad negalima nė lašo pie
no nusipirkti!

— Dar nėra taip blogai, — 
ramina ją tarnautojas. — Pagal
vokit apie Sabams gyventojus 
— jie dažnai būna be lašo van
dens!

— Viešpatie, — sušuko sena 
moterėlė. — ar jau ir tenai ko
munistai paėmė valdžią?

ROUTE 25* NOPTHPOPT. LONG ISLANO. NEWYORK 11 7M 51B/261-8O28

Open daily, 9-6 Fridays until 9 
Sunday 12-6

Atvykite ir pamatykite mūsų gausų gintarinių papuo
šalų rinkinį iš Baltijos. Mes taip pat turime didžiulį 
brangakmenių ir papuošalų pasirinkimą.

UNION TOURS UNION TOURS UNION TOURS

BALTIC DELIGHTS — MAY - AUGUST 1986
TOURS TO VILNIUS, RIGA, TALLIMN & HELSINKI 
EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & DRUSKININKAI

12-18 DAY TOURS GREAT VALUE RATES FROM 
$1251.00 - $1920.00
5 Nights Vilnius MINI TOURS 10 Nights VILNIUS 
CULTURAL TOURS
PLEASE SEND 1986 BROCHURE

NAME

CITY STATE

HONE HOME...........OFFICE

FOR INCORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI TOURS 
CALL STEPHANIE HORTON 212683-9500
PLEASE CORRESPOND IN ENGUS H

Skyriai:

FEDERAL CREDIT

pelningi

Chicagoje, Cicero, St Petereburge, 

Aktyvas: 53 milijonai dolerių

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA

114th SL, Rlchmond Hill, 
Tol. (718) 441-6799

N.Y. 11418

Detroito

santaupos, 
certiflkatal.

Centras: 86 - 01 114th

KASOJE 
IRA Ir kiti

UNION

Reguliarių santaupų pilnas metinis prieaugis šiuo metu yra 7 proc.
Taupymo Certifikatų pilnas prieaugis nuo 7.186 proc. iki 8.775 proc., pagal sumą ir 

terminą.
IRA Certifikatų metinis prieaugis nuo 8.509 proc. iki 9.308 proc. pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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

Iškraipyta mintis
— Jurgelis man pasakė, jog 

su juo aš gyvensiu kaip rojuj.
— Tai reiškia, jog neturėsi 

kuo apsirengti.

Už ką balsuoti
— Už ką tavo žmona balsuos?
— Ji balsuos, už ką aš bal

suosiu.
— O už ką gi tu balsuosi?
— Na, žinai, aš dar nepasi

tariau su žmona.

Kiaulės noras
Kartą užkandinėj pietavo lie

tuvis ir vokietis. Lietuvis valgė 
silkę, o vokietis — lašinius. Lie
tuvis pavalgė ij kreipėsi į pa
davėją:

— Atneškite vandens — silkė 
plaukioti nori.

Vokiečiui tai atrodė labai iš
mintinga. Baigęs valgyti, jis irgi 
kreipėsi į padavėją:

— Atneškite vandens — kiaulė 
gerti nori.

Skyrybų priežastis
Vyras atėjo pas advokatą:
— Noriu skirtis su žmona.
— Kas atsitiko?
— Ji kasdien vaikšto po res

toranus ir aludes.
— Nejaugi jūsų žmona alkoho- 

likė?
— Ne, ji manęs ieško ir vis 

neleidžia ramiai išgerti.

Daktaras
— Sūneli, eik į kitą kambarį. 

Čia tuoj ateis daktaras.
— Mamyte, leisk pasilikti. 

Tėtė sakė, kad tave daktaras už 
nosies vedžioja. Norėčiau ir aš 
pamatyti.

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS. 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

Vardas Ir pavardė

Adresas ................

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

Siunčiu už prenumeratą $.. 
Už kalendorių $.,
Spardai paremti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 DIENŲ — LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniausį Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

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

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

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

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

Del brošiūrom Ir daugiau Informacijos kreipti*:

BALTIC TOURS 
293 AUBURNl ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8060 artt (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nupertam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo
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KEARNY, N.J.
Mokslo metų užbaigimas
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapijos 'mokyklos patalpose 
prisiglaudusi Dr. Vinco Kudir
kos lituanistinė mokykla gegužės 
17 užbaigė mokslo metus ir pa
sidžiaugė keturiais 8 metų kursą 
baigusiais mokiniais. Juos visus 
pasveikino mokyklos direktorius 
dr. Valentinas Šernas, paragin
damas nesitenkinti mokykloj 
įgytom žiniom, bet stengtis jas 
plėsti, dalyvaujant lietuvių jau
nimo veikloj. Mokyklos kursą 
baigė šie mokiniai: Ramunė ir 
Rasa Kligytės, Vydas Matonis ir

Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės įvyko gegužės 3-4 
Hamiltone, Canadoje. Krepšinio B klasės grupės rungtynes 
laimėjo Clevelando “Žaibas”. Komandos kapitonas Linas Gi
neitis laiko laimėtą taurę, \uoti \ . Bacevičiaus

NEVVARK, N.J

Tomas Šernas. Jiems ir perny
kščiais mokslo metais mokyklą 
baigusiems Andriui ir Kristinai 
Snieginiam ir Monikai Šemaitei 
mokyklos direktorius įteikė 
pažymėjimus, o Tėvų komiteto 
pirmininkas Kazys Matonis — 
dovanėles.

Su mokslo metų užliaigirnų iš 
mokyklos direktoriaus pareigų , 
pasitraukia ir apie 10 m. jai vado , 
vavęs prof. dr. Valentinas Ser , 
nas. Dėl savo būdo savybių su- 
geliėjo sugyventi su mokytojais < 
ir tėvais ir buvo kasmet per- < 
renkamas mokyklai vadovau- , 
ti. Nors gyveno daugiau < 
kaip valandą kelio nuo mokyk 
los, tačiau visą laiką mokykla 
rūpinosi tol, kol jo vaikai baigė 
mokyklą. O rūpesčių su mokykla 
visada atsirasdavo — tai mokyto
jo pritrūksta, tai finansinė būklė 
pašlyja, tai mokyklai patalpų 
problema iškyla.

Mokykla yra tvirtai pasi 
ryžusi veikti ir toliau, tačiau 
būtų labai gera, jei jos mokinių 
skaičius naujais mokslo metais 
kiek paaugtų. Jaunų šeimų su 
mokyklinio ar priešmokyklinio 
amžiaus vaikais, atrodo, yra, tik 
reikia, kad tėvai pasiryžtų juos į 
mokyklą atvežti. Nereikia 
norėti, kad per keliasdešimt šeš
tadienių vaikas tobulai išmok
tų lietuvių kalbą, nes ly
giai yra svarbus ir bend-

PAMINĖTA MOTINOS DIENA
Vietos LB apylinkės valdybos 

rūpesčiu gegužės 11 buvo pa
minėta Motinos diena, o vėliau, 
minėjimo programai pasibaigus, 
buvo atliktas apylinkės metinis 
susirinkimas.

Minėjimą parapijos salėje ati
darė apylinkės valdybos pirmi
ninkė ir LB tarybos narė Dan
guolė Didžbalienė ir paprašė 
salėje esančias odentologijos stu
dentę Ritą Gražulytę ir litua
nistinės dr.'Vinco Kudirkos mo
kyklos mokinę Liną Melinytę 
prisegti visom salėj esančiom 
motinom po gėlę. Invokaciją. 
pabrėžiančią motiiios meilę ir jos 
aukojimąsi vaikų gerovei, su
kalbėjo Svč. Trejybės parapijos 
klebonas prelatas Jonas Samus. 
Motinų garbei R. Gražulytė pa
skaitė iš Pasaulio Lietuvio 
straipsnį "Motinai”, o Lina Me- 
linytė gražiai padeklamavo 
eilėraštį. Tokiu trumpu prisimi
nimu ir buvo užbaigta Motinos 
dienos programa.

Toliau vyko apylinkės metinis 
susirinkimas, kuriam vadovauti 
buvo pakviestas Vladas 
Audėnas, o sekretorium — val
dvbos sekretorius inž. architek
tas Algirdas Bražinskas. Valdy
bos pranešimą apie atliktus dar
bus padarė apylinkės pirmininkė 
D. Didžbalienė. Nors valdybą 
sudarė tik trys nariai, tačiau jos 
veikla buvo gana gyva. Iš dide
sniųjų valdybos darbų galima pa
minėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventės 
minėjimą ir kasmet suorganizuo
jamą rudeninį apylinkės lietuvių 
pasižmonėjimą erdvioj Algirdo 
Bražinsko sody boj. Apylinkės fi
nansinei būklei pagerinti valdy
bos iniciatyva buvo suorganizuo
tas Padėkos dienos proga pagal 
išplitusį paprotį — papuošti arti
mųjų mirusiųjų kapą egli
šakių su įvairiais priedais 
vainiku—vainikų pynimas ir 
jų pardavinėjimas. Tokiu 
kelių asmenų darbu val
dybos kasa praturtėjo apie 
270 dol.

Apie apylinkės finansinę 
būklę pranešimą padarė valdy-

JUOZAS MURAŠKA
mirė prieš metus. Už Jo sielų bus aukojamos mišios 
birželio 4 Šv. Juozapo bažnyčioje Waterburyje, 8 vai. 
ryto. Žmona Jadvyga ir sūnus prašo gimines ir arti
muosius dalyvauti ir pasimelsti.

bos iždininkė Danutė Rogers. 
Jai tenka surinkti solidarumo 
įnašus, parinkti aukų rugsėjo 
mėn. švietimo reikalam ir rūpin
tis Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimo metu aukų 
rinkimo organizavimu laisvini
mo darbam paremti. Gerokai 
sumažėjus lietuvių skaičiui, 
aukų laisvinimo reikalam suren
kama tik apie 9(X) dol. Apylinkė 
yra laiminga, turėdama savo šei
moje dr. Rožę Somkaitę, kuri 
kasmet ta proga pasirūpina iš 
savo darbovietės gauti dvigubą 
jos pačios aukos didumo sumą, 
ir tai, savaime suprantama, 
žymiai pakelia apylinkės surėn=— ravimas su tokios pat kilmės vai- 
kamas sumas. Švietimo reikalam 
rugsėjo mėn, surenkama per 2(X) 
dol. Apylinkė kasmet paremia ir 
vienintelę lituanistinę mokyklą. 
Tai vienintelė apygardoj apy
linkė, prisidedanti kad ir kuklia 
auka prie mokyklos išlaikymo.

Apie gegužės 10 Kultūros 
Židiny Brooklyne vykusį rytinio 
pakraščio bendruomenininkų 
suvažiavimą ir jo metu svarsty
tus klausimus trumpą pranešimą 
padarė susirinkime dalyvavęs 
apygardos pirmininkas K. 
Jankūnas. Prie čia veikiančio 
BALF skyriaus priklauso daugu
ma tu pačių apylinkės veikloj da
lyvaujančių žmonių, todėl apie 
skyriaus darbus ir apie Washing-. 
tone nesenai vykusį sukaktuvinį 
BALF seimą trumpą pranešimą 
padarė skyriaus pirmininkas Vla
das Audėnas.

Susirinkimas buvo labai pa
tenkintas valdybos veikla. Pa
gyrė ją ir apylinkės kontrolės ko
misija, bet valdyba vis dėlto 
norėjo atsistatydinti, tačiau susi
rinkimui labai prašant dar sutikti 
dirbti ir toliau tuos pačius dar
bus, valdvbos nariai nusileido ir

I sutiko vėl rūpintis apylinkės 
I veikla. Tik jiem buvo suteikta 
I teisė pasikviesti dar vieną jų nu- 
I matytą asmenį į apylinkės valdy- 
I bą.

Birželio minėjimas
JAV LB Bostono apylinkės 

valdyba rengia Baisiojo Birželio 
minėjimą birželio 15 dieną, sek
madienį, So. Bostone.

10:15 iškilmingos pamaldos 
Sv. Petro parapijos bažnyčioje 
Organizacijos dalyvauja su vėlia
vomis. Po mišių bažnytinėje 
salėje minėjimas. Kall>ės Rasa 
Razgaitienė ir Nėw Yorko ir adv. 
Povilas Zumbakis iš Chicagos. 
Supažindinimas su adv. P. Zum- 
bakio knyga “Soviet Evidence in 
North American Courts”. Me
ninę dalį atliks skautai ir skautės. 
Po to — vaišės.

naujų žiūrovų, kurie svečių kny
goje įrašė gražių ir įdomių ko
mentarų.

Parodoje buvo išstatyta 17 
paveikslų, tapytų aliejumi. Dau
gumoje peisažai, primeną Lietu
vos vaizdus ir keletas paveikslų 
su spalvingomis gėlių puokš 
temis.

Paveikslai pasižymi harmo
ninga visuma, įdomia perspekty
va, nuotaikingai šviesių, skai
drių spalvų. Atrodo, E. Vasy
liūnienės meilė tapybai suteikia 
malonumo jai dirbt, o žiūrovui į 
juos malonu žiūrėti, Spren
džiant iš lankytojų pasta
bų, paveikslai daugeliui patiko 
savo paprastumu ir lengvai su
prantamomis temomis.

L R.

RENGINIAI

K. J.

Mūsų brangiam bičiuliui
JONUI PETRULIUI

taip anksti iš gyvųjų tarpo išėjus, Jo žmonai Birutei 
siunčiame širdingų užuojautų ir kartu liūdime.

Tadas ir Irena Bukaveckai 
Stepas ir Aldona Mockevičiai

MARGERIUI JESAIČIUI- 
“GERVININKUI”

mirus Gerb. seserims Jūratei ir Danutei, artimiesiems, 
giminėms reikšdami užuojautų, liūdime. Kartu liūdi 
“Gervė” — Jūros mylėtojai. Prašydami meilės Ir tie
sos Kūrėjų Tau atlikus tautai Ir žmonijos gerovei aukš
čiausių pareigų, sutelkti garbingų amžinos dvasios 
Jaunystę. Gervė!

“Genė" nariai: Bur.-A. Stasulis
N. Jurgis
D. Karolis
P. Rokas
D. Aleksa

kais, įsisavinimas lietuviškų pa
pročių, išmokimas kelių lietuviš
kų dainelių ar tautinių šokių 
žingsnelių. Dar neteko girdėti, 
kad mokymąsis tautinės kalbos 
ar bendravimas su savos kilmės 
žmonėm būtų pakenkęs kieno 
nors profesinei karjerai. LB apy
linkių valdybos ir visi kiti lietu
viai padarytų gerą darbą, įsi
jungdami į naujų mokinių litua
nistinei mokyklai vajų ir į jų tėvų 
paskatinimą leisti savo vaikus į 
lituanistinę mokyklą.

Kol mokyklos administracija 
vėl įeis į normalias vėžes, visais 
naujų lituanistinės mokyklos 
mokinių reikalais yra prašomi 
kreiptis pas inž. Algį Sruoginį, 3 
Tilden Pi., Norvvood, NJ 07648. 
Tel. 201 767-1541.

O mokslo metų užbaigimo 
proga mokyklos direktorius, mo
kytojai ir tėvai nuoširdžiai 
dėkoja Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijos klebonui prelatui 
Domininkui Pociui ir parapijos 
mokyklos seselėm pranciš- 
kietėm už leidimą pasinau
doti mokyklos patalpom ir už 
sklandų bendradarbiavimą.

Miela paroda
Miesto viešoji biblioteka, 

Cambridge, Mass., surengė 
Elenos Vasyliūnienės tapytų pa
veikslų parodą gegužės 5 - 17. 
Tai jau 5-oji, ruošiama šios bib
liotekos. Pirmoji įvyko 1979 m.

Atidarymas, su gražiomis 
vaišėmis įvyko gegužės 8, daly
vaujant nemažai svečių. Dalyva
vo ir pats bibliotekos direktorius 
p Saiky, buvusi direktorė, ir kiti 
žymūs miesto pareigūnai, o taip 
pat ir gražus būrys lietuvių. Pa
roda kasdien buvo lankoma vis

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

vyrų okteto įdainuota plokštelė, 
11 lietuviškų kūrinių: Ramovė- 
nų maršas, Čia mano tėvynė, 
Onytė, Prie skaidrios versmės, 
Tėvynė, Širdis dar gyva, Naktis 
graži, Mano kraštas, Ką kalbė
jo saulė žiedui. Kaina 10 dol. 
Persiuntimo išlaidoms pridėti 
dar 1 dol.

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

Spalio 19, 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po rudens koncertas.

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

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

BOSTON MAŠS -AAfLYN 1360
M bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 

.yto. Veda S. Ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 

■02127. Telof. 268 - 2515.
LAISVĖS VARPAS sekmadie

niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Art bu r St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209. •

BonK-BV-mmi
Postogepoid both iuuųs

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

JONUI PETRULIUI

mirus, jo žmonę dr. Birutę, posūnius Taurę Ir Darijų, 
pusbrolius Algj, Mindaugų Ir Vytų su šeimomis bei 
artimuosius giliai užjaučiame.

Dr. Kęstučio Valiūno šeima

A.A.
JULIUI TILVIKUI

Lietuvoje mirus, Jo dukroms Vidai, Rūtai, sūnui Algiui 
su šeimomis Ir Jo broliui Damazui Tilvikui reiškiame 
gilių užuojautų.

Laima LaRosa
Aldona Saikaus
Roma Verba

įtart lUtat BnnKIINrBVUlMii
Orėtai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas pačtu So. Boston Savings

\ Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti 1 ban-
7 ką ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. JOsą skintą gavgs, bankas tuoj F 
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 

mas, kad josą pinigai palnoaukččlauslus
procentus, —E E leidžiamus (statymą. \py lengvo taupymo bG-.

do per pačtą skambinkit Mr.
Donahue 248-2500

arba raiyklt paduotais adresais.

South Boston ž 
Savings BankU

ALHUYS THt LfiD(B

1986 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių Hgls nuo 10 Iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-900-722-1300 (Toli Free)

Ii Massachusetts Ir Kenedos skamblnktto 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Gegužės 7 — 1344.00 Rugpjūčio 14 - 1555.00
Gegužės 20 — 1665.00 Rugsėjo 2 - 1885.00
Birželio 18 — 1539.00 Rugsėjo 17 - 1421.00
Liepos 16 - 1731.00 Spalio 1 - 1538.00
Liepos 21 -81348.00 Gruodžio 26 — 1476.00

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems stsikvlostl gimines stostogoms — autvarkome 
dokumentus.
Prlcos are beeed on double occupancy and ere aubject to 
chengee.

c
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DARBININKAS

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gegužės 31, šeštadienį, 11 vai. 
New Yorko rainovėnų, biru- 
tiečių ir šaulių pabendravimas 
po pamaldų ir kapų lankymo; 7 
vai. vak. Maironio lituanistinės 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mo balius.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
gegužės 22 išvyko lankyti Euro
pos lietuvių. Kelionės metu 
aplankys lietuvių telkinius Ang
lijoje, Škotijoje, Prancūzijoje. 
Belgijoje, Šveicarijoje, Italijoje. 
J New Y’orkų sugrįš liepos 14.

Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas, vadovaus lietuvių kuni
gų metinėms rekolekcijoms, ku
rios įvyks birželio 8-13 Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyne Putname. Rekolekcijų 
rengėjas — Lietuvių Kunigų 
Vienybė.

“Darbininko” pirmame pus
lapy jau kelintame numery spau
sdinamas Vitalio Žukausko 
straipsnio tęsinys Darbininko 
kelias . Pasitaiko ir gana keistų 
žodžių. Tai vis citatos iš Darbi
ninko” pirmųjų numerių. Tokių 
lietuvių kalbų lietuviai naudojo 
1915 metais.

“Tryptinis”, New Yorko lietu
vių tautinių šokių ansamblis 
gegužės 17 šoko “Neu sday’s Sa
lote to Liberty” tarptautiniame 
festivalyje, Nasau Kolisėjuje. 
Long Island, N.Y. Sėkmingai ir 
gražiai jie atstovavo lietuviams 
ne tik tautiniais šokiais, bet ir 
tvarkinga eisena dalyvių parade. 
O Vidurinio Atlanto Pakraščio 
Lietuvos vyčiai domino praei
vius skoningai išdėstyta lietuviš
ko meno parodėle. Festivalį 
stebėjo tūkstantinės žiūrovų mi
nios.

S. Palionis, pagerbdamas 
Onos Palionienės ir Veronikos 
\ ainauskienės atminimų, 
parėmė Darbininkų savo auka. 
Dėkojame.

Agotos Liudvinaitienės, Di- 
kesvood, Co., ilgų metų skaityto
jos, prisiminimui duktė Violeta 
atsiuntė 100 dol. Darbininko 
spaudai palaikyti. Nuoširdus 
ačiū.

Jonas Petrulis, 63 metų 
amžiaus, mirė staiga gegužės 26, 
3:30 vai. ryto. Jau ilgesnis laikas 
sunkiai sirgo. Lietuvoje baigęs 
gimnazijų, pasitraukė dėl karo 
įvykių j Vakarus. Studijavo me
chaninę inžinerijų Graco univer
sitete, Austrijoj, ir Muencheno 
universitete Vakarų Vokietijoj. 
Priklausė prie Santaros Šviesos 
studentų organizacijos. Ameri
kon atvyko 19.50 metais ir apsigy
veno Nevv Yorke. Dirbo įvairio
se firmose. Nuo 1972 persikėlė 
į Nevv Jersey ir vėliausiai dirbo 
mechaninės inžinerijos konsul
tantu. Nuliūdime liko žmona 
medicinos daktarė Birutė, du 
posūniai Tauras ir Darijus, pus
broliai Algis. Mindaugas ir Vytas 
bei kiti artimieji ir draugai. Lai
dotuvės įvyko Oakhurst. Nevv 
Jersey.

Lietuvos vyčių Elizabeth, N. 
J., kuopa organizuoja ekskursijų 
autobusu birželio 14 į Tautinę 
Cestochovos Marijos šventovę. 
Doylestovvn, Pa. Ta diena žymi
ma kaip “Baltic Freedom Day 
ir bus prisimenami masiniai Lie
tuvos sūnų ir dukterų vežimai
prieš 45 metus. Šventės koordi- Tai labai graži dovana įvairioms 
natorius yra kun. Timotiejus progoms lietuviškai neskaitan- 
Burkauskas, OSP, prioro pava- tiem draugams ir pažįsta- 
duotojas. miems.

BŪDAMI LAISVĖJE, GALIME IR TURIME SKELBTI PASAULIUI APIE 
LIETUVIŲ TAUTAI DAROMĄ SKRIAUDĄ. TODĖL BIRŽELIO 15, SEKMADIENĮ, 
MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS DALYVAUTI

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIME
11 vai. ryto pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

2 vai. popiet minėjimas Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

PROGRAMOJE:
Minėjimo atidarymas
Invokacija
Mirusių ir žuvusių pagerbimas
Lietuvos Gen. Konsulo žodis 
Broniaus Venclovos paskaita 
Solistė Guoda Puzinauskaitė

Prie Įėjimo aukojama. Visus maloniai kviečia
LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA 
IR LB APYLINKĖS

Prieš minėjim? Kultūros Židinyje bus galima gauti pietus

New Yorko studentai ateiti
ninkai rengia metinę šventę 
birželio L Studentai, sendrau
giai ir moksleiviai dalyvaus 11 
vai. mišiose* Apreiškia parapijos 
liažnyčioje. Po mišių parapijos 
salėje seselė Igne Marijošiūtė 
laikys paskaitų Lietuvos krikšto 
6(X) metų sukakties tema. Šios 
paskaitos paklausyti kviečiami ir 
ne ateitininkai. Po paskaitos 
ateitininkai turės savo susirin
kimų, per kurį studentai ir moks
leiviai duos pasižadėjimus.

“Perkūno”, New Yorko lietu
vių choro, koncertas įvyks 
birželio 7, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. punktualiai. Chorui vado
vauja muz. Viktoras Ralys. Pro
gramoje taip pat dalyvaus ir ak
torius Vitalis Žukauskas. Šokiam 
gros “Amor” orkestras. Tarp 
gausios loterijos laimikių vra ir 
dail. C. Janušo paveikslas 
"Pajūrio vaizdas”.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimo 
balius su abiturientų išleis- 
stuvėmis įvyks gegužės 31, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Programų atliks tauti
nių šokių grupė “Tryptinis”, Šo
kiams gros brolių Kezių orkes
tras.

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

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo moterų tinklinio komanda dalyvavo Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse Hamiltone, Kanadoje, gegužės 4. Antros vietos taurę priima iš 
tinklinio varžybų vadovo Mindaugo Leknicko. Iš k.: Audronė Razgaitienė, Gina Vebeliū- 
naitė, Rima Bernotienė, Laima Jankauskaitė, Daiva Kiršonytė, Nina Jankauskaitė.

L. Normantas, Hiram, Mai
ne, ir šiais metais Darbininko 
prenumeratai ir paramai skyrė 
40 dol. Dėkojame. Hiram yra 
graži vietose Maino kalnuose. 
Puikus klimatas y pač vasarų. Dėl 
informacijų galima kreiptis į L. 
Normantų. Hiram, Me. 04041.

Agnietė Reventienė, atvy kusi 
iš Honston, Texas, aplankyti 
savo giminaičių Nevv Yorke, ap
silankė Darbininko administra
cijoje ir įsigijo lietuviškų leidinių 
už 100 dol. Dėkojame spaudos

Tautos Fondo valdyba po 
metinio TF susirinkimo liko ta 
pati: pirmininkas — Juozas Gie
draitis, vicepirmininkė — Mari
ja Noreikienė, sekretorė — Bi
rutė Lukoševičienė, iždininkas 
— Vytautas Kulpa, finansų sek
retorė — Aldona Katinienė ir na
riai — Alina Staknienė ir Jadvy 
ga Vytuvienė. DDS. Oficialus 
Tautos Fondo— Lithuanian Na
tional Foundation, Ine. —adre
sas: 345 Highland Blvd. Brook
lyn, N. Y. 11207, o korespon
dencijai ir aukoms — patogumo 
dėliai — Tautos Fondas P. O. 
Box 21073, VVoodhaven, N.Y. 
11421.

DEXTER PARK H PHARMACY ĮHJ 
Wm. Anastasl, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELJVER

296-4130

Atliekame buto dažymo ir de
koravimo darbus greitai ir 
sųžiningai. Dėl susitarimo skam
binkite 718 847-4496.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas-condominium Semi- 
nole, Fla. Butas gerame stovy je, 
netoli nuo bankų ir krautuvių, 
patogus vyresnio amžiaus 
žmonėm. Pirkinys labai papigin
tas, galima pirkti su baldais. St. 
Petersburg Beach prie pat jūros, 
parduodamas namas su dviem 
miegamais, su baldais. Čia pat 
krautuvės ir bankai. Informaci
jai, skambinti 1 813-360-3553.

Vasaros festivalį rengia 
jungtinis Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnytinių orga
nizacijų komitetas, Elizabeth, 
N.J., Festivalis įvyks birželio 1, 
sekmadienį, 2 vai. popiet parapi
jos aikštėse, 216 Ripley Place. 
Gros muzika, bus įvairių žaidi
mų ir atgaivos. Įėjimo auka 1 
dol. Kun. Petras Žemeikis, šios 
parapijos klebonas, kviečia para- 
piečius ir prijaučiančius daly
vauti šiame vasaros festivalyje.

Sofijos Skobeikienės, ilga
metės LMF Nevv Yorko klubo 
iždininkės, motina Elžbieta Ki- 
vitienė mirė Lietuvoje — Kaune 
po ilgesnės ligos, sulaukusi bran
daus amžiaus.

Ona Strimaitis iš Putnam, 
Gonn., su atnaujinimu prenume 
ratos pridėjo 50 dol. aukų Darbi
ninkui. Administracija nuo
širdžiai dėkoja

LMF Nevv Yorko klubo 
priešatostoginis susirinkimas 
įvyks birželio 11 dienų 7:30 vai. 
vakare įprastoje vietoje: 85-27 
91st St., Woodhaven, N. Y.

G. Meiliūnienė, Nevv York, 
N.Y., jau keleri metai vietoj 
įprastinės 15 dol. metinės pre
numeratos, atsiunčia 50 dol. 
Geradarei dėkojame.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Viktoro Ra
lio, birželio 14 vyks į Doyles
tovvn, Pa., kur dalyvaus “Baltic 
Freedom Day iškilmėse, gie
dos per mišias ir po pietų atliks 
meninę programų.

----------------------------------------------------------------------------------- ----- ;,

BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 45-ęję TRAGIŠKĄ SUKAKTĮ MININT 

ŠEŠTADIENĮ, 1986 BIRŽELIO 14 D.,

VISI KVIEČIAMI Į MALDOS DIENĄ UŽ LIETUVĄ 
NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF CZESTOCHOVVA 

FERRY ROAD, BEACON HILL 
DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA

PROGRAMA
1 vai. Iškilmingas mišias už Tėvynę aukoja Šv. Petro Bazilikos Romoje Kanaunin
kas, buv. Sv. Kazimiero Lietuvių Kolegijos Romoje Rektorius, prel. d-ras L 
Tulaba,P.A. S.S.D.

Pamoksi? lietuviškai sako kun. d-ras A. Paskųs, Ph.D.
Pamoksi? anglų kalba sako kun. K. Pugevičius, S.T.L 

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Reikalų Vedėjas. 
Gieda Brooklyno lietuvių Apreiškimo parapijos choras, 

diriguojant ir vargonais palydint muz. V. Raliui. 
Gieda solistė Ona Treškonlenė iš Philadelphijos.

3:30 vai. Procesija lauke, maldos už Lietuv?, palaiminimas Švč. Sakramentu. 
5:00 Rasa Krokytė suvaidins okupuotoje Lietuvoje Įvykusį teism?.

Šoks Philadelphijos tautinių šokių grupė “Aušrinė”, vadovaujant 
Eimučiui Radžiui

Pagiedos Apreiškimo choras.

VISĄ DIENĄ VYKS RELIGINĖS ŠALPOS SURENGTA KENČIANČIOS LIETUVOS 
PARODA — VISĄ DIENĄ VYKS LIETUVIŠKOS TAUTODAILĖS PARODA

NEVV YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
PERKŪNAS

METINIS KONCERTAS 
IR BALIUS

BIRŽELIO 7, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK. PUNKTUALIAI

KULTŪROS ŽIDINYJE

Programoje: VYRŲ CHORAS su nauju repertuaru 
Vadovas: VIKTORAS RALYS 
Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

Po koncerto balius, grojant labiausiai mėgiamam “Amor” orkestrui

Veiks gausi loterija. Vienas iš laimikių bus dail. Č. Janušo paveikslas — 
“Pajūrio vaizdas”

Stalus galima užsakyti pas Algį Česnavičlų, skambinant 718 849-1581 po 
6 vai. vak.

Įėjimas 8 dol., moksleiviams — 5 dol.

VYRC CHORAS PERKŪNAS




