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KETVIRTOJI ŽMOGAUS TEISIŲ 

KONFERENCIJA LOS ANGELES

Dalyvavo Valstybės departamento at
stovas, Amerikos Balso viršininkas, 
amerikiečiai teisininkai, žurnalistai, žydų 
organizacijų veikėjai, sovietų detektoriai.

| Savaitės
| Įvykiai

Sudano karinis prezidentas 
gen. Siwar el-Dahab tarėsi su 
civilinėm opozicijos grupėm 
koaliciniam ministerių kabine
tui sudaryti, tačiau krašto val
džia kurį laiką dar pasiliks 
karinės tarnybos žinioj.

Izraelio armija pietiniam Li
bane, nuolat varginama šiitų 
puldinėjimų, pasitraukė iš vadi
namo Nabatiye trikampio anks
čiau kaip buvo seniau numaty
ta.

Prezidentui Reagan nepažadė
jus lankantis Vakarų Vokietijo
je aplankyti bet kurią buv. kon
centracijos stovyklą, o tik padėti 
vainiką vokiečių karių kapinėse, 
Amerikos žydų organizacijos 
sukėlė didelį triukšmą, reikalau
damos, kad prezidentas pagerbtų 
ir žydų aukas.

JAV ir jos pramoniniai sąjun
gininkai susitarė pradėti ruoštis 
šią vasarą įvyksiančiai konferen
cijai tarptautinei prekybai pa
lengvinti. JAV be to sutiko, kad 
konferencija svarstytų ir dolerio 
vertės sumažinimą.

Per Peru vykusius prezidento 
rinkimus nei vienas kandidatas 
nesurinko absoliučios daugu
mos, todėl daugiausia balsų gavę 
socialdemokratų kandidatas 
Alan Garcia Perez, surinkęs 48 
proc. balsų, ir marksistų kandi
datas Alfonso Barrantes Lingan, 
surinkęs 23 proc. balsų, turės 
dalyvauti antruose rinkimuose.

Sov, S-goj, nežiūrint didelių 
pastangų modernios muzikos 
koncertais ir šokiais diskotekose 
suvilioti jaunimą, Maskvos 
bažnyčios per Kristaus prisikė
limo šventę buvo perpildytos, ir 
jauni žmonės kartu meldėsi su 
pagyvenusiais.

Sov. S-gos armijos užnugario 
tarnybų žurnalas “Tyl i snabže- 
nije” (Užnugaris ir tiekimas) pri
pažįsta, kad sovietų armija daug 
kenčia nuo įvairių užkrečiamųjų 
ligų, kaip vidurių šiltinė, cho
lera. influenza ir hepatitis, ku
rios kartais net 30 proc. karių 
padaro ligoniais, o kovą su ligo
mis labai sunkina didelis medi
cininių reikmenų trūkumas ir 
skiepų neveiksmingumas.

Pietų Afrika nutarė panaikinti 
įstatymus, draudžiančius miš
rias vedybas.

JAV armijos Vakarų Vokieti
joje vadas gen. Glenn K. Otis 
ir Sov. S-gos pajėgų Rytų Vo-

KLEBONAS GESINA SVIESAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64
(Tęsinys iš praeito numerio) 
Pamokslininkas tęsė toliau. 

Klebonas gi sugrįžo į zakristiją, 
o minia į entuziastingą tylą, ku
rią perskrodė du vienas po kito 
seką skambučiai vargonininkui. 
Gal buvo norima, jog užgrotų 
vargonais? Pradėjo skambinti 
varpeliais prie altoriaus. Po 
presbiteriją šurmuliavo vyrai 
baltomis kamžomis. Kažkokia 
panika. . .

Pamokslas tamsoje
Pamokslas tęsiamas. Pamažu 

vienas po kito užgesina švies
tuvus, kol galop bažnyčioje 
tampa visiškai tamsu, o minia, 
išreikšdama savo pasipiktinimą, 
aiktelėjo: “uuuch!” Tamsa nesu
trukdė tęsti pamokslą. Minia su 
dar didesniu dėmesiu klausėsi 
jo: niekas net nebandė išeiti iš 
bažnyčios, išskyrus tuos pirmuo
sius, kurie, pastumti klebono 
išėjo pradžioje pamokslo. Tokių 
gi buvo tik keletas, o apypilnė 
bažnyčia klausėsi. . .

Minia bažnyčioje pradėjo ploti
Tamsa padėjo vienam iš patar

nautojų užlipti į saky'klą. Prie
blandoje matėsi, kaip anas vy
ras uždėjo ranką ant kun. A. Jo- 
kubausko peties. Kunigas pasa
kęs “Amen”, persižegnojo ir 
buvo išvestas iš sakyklos.

Minia pradėjo karštai ploti. 
Staiga vėl sušvito “-žfrandėliai”.' 
Vėl į minią iš zakristijos puolė 
kun. P. Vaičekonis bandydamas 
nutildyti plojančius. Bet minios 
pirmosios eilės taip pastūmė 
kleboną, kad šis atsidūrė vos ne 
presbiterijos vidury'. Visa laimė, 
jog vienas iš patarnautojų su
skubo uždaryti Dievo Stalo var
telius, — kažin ar įaudrinta 
minia nebūtų siūbtelėjusi gilyn.

Klebonas tuoj pat puolė prie 
mikrofono (jau veikiančio!!!) 
“Nemitinguokite! Mitingus kelti 
eikit į gatvę, aikštes! Čia bažny
čia! Švenčiausias! Netrukdykite 
melstis žmonėms!” (...)

Klebonui nutilus, minia lyg ir 
apsiramino. Tačiau kun. P. Vai
čekonis, pasinaudodamas tyla, 
tais pačiais ir panašiais žodžiais 
bandė vėl gėdinti minią dėl 
spontaniškai prasiveržusio plo
jimo ir ovacijų: “Valio!”, “Die
vas!” ir kitokių.

Minia užgiedojo
Minia nesileido sugėdinama. 

Priešingai, ji atnaujintais ploji-

blanko per penketą šimtmečių. 
Tai liudija jūsų gausaus susirin
kimo nuoširdumas, nors bedie
vybė pačiais organizuočiausiais 
būdais griauna ir naikina Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje.

Mes meldžiamės už pašauki
mus kunigystėn nes jau apie 130 
parapijų be kunigų! Gal pašau
kimų nėra? Netiesa — pašau
kimų yra! Bet bedieviai neleidžia 
visiems norintiems jaunuoliams 
įstoti į Seminariją!” (Su Šiais 
žodžiais buvo užgesintas didysis 
šviestuvas!)

Kunigas toliau kvietė neapkęs
ti nuodėmės, blogio savo gyveni
me. Drąsino jog kokia tik be- 
siaustų nuodėmės tamsa, Dievas 
laimės, mes nugalėsime. Tvirti
no, jog tikintiesiems nevalia bi
joti aukos, net mirties, jei to pa
reikalauja ištikimybė Bažnyčiai 
ir Dievui. Iš tiesų, ko verta idė
ja, jei už ją nesutinkama aukotis, 
mirti?

Užgesina visas šviesas
Paminėjo tuos, kurie jau eina 

aukos keliu: kunigus kalinius — 
Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevftnų. (Čia buvo užgesinti iki 
šiol degę kiti šviestuvai, o pa
mokslininkas išvestas).

Gal galima šiems žodžiams 
primesti politiką? Taip, tai — 
politika, bet Kristaus, Bažny
čios, Dievo ir tiktai Jo!!! Kuni-

Bažnyčios vyresnybei, o ne civi-

linei valdžiai! Bedieviai rafi- 
nuoriškiausia klasta ir melu at
virau griauna Bažnyčią mūsų 
širdyse, — tai tik bailiai ir nai- 
vtis gali nepastebėti! Neapkęsti 
velnio darbų, nuodėmės — kata
liko pašaukimas! — šv. Karalai
čio Kazimiero — gyvenimo šū
kis! Vienybės su kenčiančiaisiais 
(ne kitaip pasielgė ir šv. Tėvas, 
šiomis dienomis taip jautriai 
prisimindamas Lietuvą), tai arti
mo meilės pareiga.

Lankome kalinius maldoje
Aplankyti kalinį — geras dar

bas. Kalinius lankome nuolati
ne malda ir dažnu jų garbingos 
aukos prisiminimu. Kitokių 
galimybių neturime . ..

O štai rugpjūčio 24 dienos va
karinių pamaldų metu kalbėjęs 
kun. K. Vaičionis teigė, jog tai, 
kad Lietuva priimta į Tarybų 
Sąjungos sudėtį, yra Dievo pa
laima. Ar čia ne politika?!

Los Angeles Amliassador vieš
butyje kovo 23 įvyko ketvir
toji metinė Žmogaus teisių 
konferencija, sutelkusi būrį ko
munizmo ir Sovietų Sąjungos 
ekspertų. Valstybės departamen
tui atstovavo ambasadorius 
John D. Scanlan, Amerikos Ko
munikacijos agentūrai — “Ame
rikos Balso” direktorius Euge
ne Pell, Baltiesiem Rūmam — 
Linas Kojelis; atskiras temas 
nagrinėjo tos srities ekspertai. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei atstovavo “Draugo” redakto
rius Mykolas Dranga, adv. Povi
lo Žumbakio pareiškimą perda
vė Daiva Kezienė.

Amerikos Baltų Laisvės Ly
gą, konferencijos organizatorę, 
telegramomis sveikino preziden
tas Reagan, Califomijos guber
natorius Eeukmejian, senatorius 
Wilson, keli kongresmanai, tele
vizijos komentatorius Bruce 
Herschinson.

Tik po Kristaus vėliava
Taigi, esame apverktinoje pa

dėtyje. Mus ragina melstis už 
vienybę, bet po kokia vėliava 
vienytis: Kristaus Tiesos ar be
dieviškos politikos? Mes trokšta
me ir viską darome, dažnai daug 
rizikuojame, kad mūsų gyveni
mas būtų tik po Kristaus vėlia
va!

R.S. Š. m. birželio 29 dieną, 
švčhtųjn apaštalų Petro ir Povi- 

(nukelta į 2 psl.)

ny”. šią apžvalgą rašantysis 
perskaitęs knygą, įsitikino, kad 
autorė yra sąžininga anų dienų 
įvykių liudininkė, tad buvo 
labai įdomu, ką ji OSI klausimu 
norės pasakyti. Kaip žinoma, 
OSI, valdžios agentūra, piktnau
džiaudama jai suteiktą man
datą, prasilenkia su Amerikos 
teismų procedūra: 1) apkaltin
tąjį teisia be prisiekusiųjų tei
sėjų, 2) kaltei įrodyti naudoja 
KGB pateiktą dokumentaciją ir 
liudininkų parodymus, 3) neduo
da valdžios atlyginamo gynėjo 
ir 4) de natūraiizuotus depor
tuoja į Sovietų Sąjungą.
Georgia Gabor, išeidama iš 

pagrindinės tezės, kad tikrieji 
nacių nusikaltimų bendrininkai, 
turi būti nubausti, padarė tokius 
siūlymus: a) nepriimti komunis
tų pateiktos kaltinamosios me
džiagos, b) komunistiniuose 
kraštuose gyveną liudininkai 
savo parodymus duoda neutra
lių kraštų konsulatuose; OSI ir 
gynybos advokatai juos apklausi- 
nėja, nedalyvaujant komunisti
nių valdžių atstovams; c) nuteis
tieji bausmę atlieka Vokietijoje; 
teismo ir kalinimo išlaidas pa
dengia Rytų ir Vakarų Vokieti
jos lygiom.

Garry Fleischman, karo metu 
atkurtos Kroatijos buv. vidaus 
reikalų ministerio Andria Artu- 
kovic advokatas, pavaizdavo 
procedūrą, pagal kurią Artuko- 
vic norima deportuoti į Jugosla
viją. Užtenka vieno asmens raš
telio, kad jis padaręs didelį nu
sikaltimą, ir žmogus deportuo
jamas. Tokiu būdu lengvaijgalė-

“Tegu Dievas pasigaili 
visų mūsų”

Gal viena iš aktualiausių 
konferencijos temų buvo OSI 
klausimas. Tema buvo sufor
muluota taip; “Kas OSI: pasitar- 
navimas teisingumui ar supla
nuotas siaubingas žaidimas?” 
Dar įdomiau, kad kalbėtojai šiai 
temai nagrinėti buvo pakviesti 
du Amerikos žydai: “The Jewish 
Right” aktyvistė Georgia Gabor 
ir karo nusikaltimais kaltinamo 
kroato Artukovic advokatas 
Garry Fleischman, ir lietuvis 
teisininkas Povilas Žumbakis.

Georgia Gabor, Budapešte iš- _________________________
gyvenusi nacių ir bolševikų te- tų būti ^ Sovietų Sąjungą ar Ira- 
rorą, parašė knygą “My Desti-

KASOS vadovybė, susirinkusi aptarti penkmečio sukaktuves. I-moje eilėje iš. k. dr. Rimas 
Vaičaitis, Laima Lileikienė, prez. Vytautas Vebeliūnas, viceprez. Vytautas Alksninis, II-oje 
eilėje — Juozas Bružas, Romas Kezys, Zenonas Jurys, III - oje eilėje Tomas Aleksandravi
čius, Aloyzas Balsys, Algirdas Šilbajoris. Nuotr. P. Bivainio

ną grąžinti pasitraukę žydai. 
Fleischman negalėjęs to jugosla
vų liudininko net apklausinėti. 
‘Tai yra didelis konstitucinių 
teisių pažeidimas”, pasakė gar
sus konstitucinės teisės eksper
tas Garry Fleischman. “Jei to 
nesustabdysime, tegu Dievas 
pasigaili visų mūsų”.

Adv. Povilo Žumbakio pareiš
kimą perskaitė Americans for 
Due Process ir Baltų Laisvės ly
gos veikėja Daiva Kezienė iš 
New Yorko. Žumbakis detaliai 
pavaizdavo OSI prasilenkimus 
su Amerikos teisės procedūri
niais nuostatais ir nusiskundė, 
kad nei vyriausybė, nei Kongre
sas ir spauda nesigilina į tuo rei
kalu pateiktus argumentuotus 
duomenis. “Nieko nėra pavojin
giau, kaip piktnaudžiavimas val
džios galios, pasiremiant netei
singai taikomais įstatymais”. 
Valstybės departamento agen
tūra, OSI, tokį piktnaudžiavi
mą vykdo.

kietijoje vadas gen. Michail M. 
Zaicev tarėsi dėl įtampos su
mažinimo nušovus JAV armijos 
mjr. Arthur D. Nicholson. Sov. 
S-ga sutikusi uždrausti savo 
kariam vartoti jėgą ir ginklus 
prieš R. Vokietijoje veikiančius 
JAV karius.

J. T. gen. sekr. Javier Perez 
de Cuellar paskelbė, kad Iranas 
sutiktų užbaigti karą su Iraku, 
jei pastarasis būtų pripažintas 
agresorium ir sutiktų mokėti 
reparacijas.

Pietų Afrikos užs. reik, minis- 
teris Roelof F. Botha paskelbė, 
kad P. Aftika netrukus atitrauks 
iš Angolos savo kariuomenę, ir 
palinkėjo, kad ir Kuba padarytų 
tą patį.

Sov. S-ga jau nuo 1980 m. 
siekia susitarti su Vakarų Vokie
tija dėl 400 mylių jūros kelto 
iš Klaipėdos į-Schleswig-Hol- 
stein Travemuende uostą staty
bos. Projektas kaštuotų apie 
400 mil. dol. Vokietija reikalau
ja, kad jos dirbtuvėse būtų sta
tydinami 6 dviaukščiai keltai, 
galintieji sutalpinti po 75 vago
nus kiekvienas, ir kad bėgių per
jungimo įrengimai būtų statydi
nami Sov. S-gos teritorijoj.

mais ir dar stipresnėmis ovaci
jomis privertė nutilti kleboną, 
“vienybės” vardan bandžiusį
nutildyti pamokslininką. Po ne
sėkmės kunigas klebonas sugrįžo 
į zakristiją. Minia pamažu rimo 
ir girdėjosi tik nepasitenkinimo 
šurmulys. Pasigirdo aukšta gai
da intonuota: “Marija, Marija, 
palengvink vergiją!. ..” Melodi
ja tikrai skausmingai liejosi, at
simušdama į barokinius skliau
tus.

Minia sveikina drąsų kunigą
Išeinantį iš bažnyčios kun. A. 

Jokubauską daugelis iš minios 
sveikino, paspausdami nuošir
dumo ir solidarumo vardan ran
ką: “Stiprybės, kunige!” Tikin
čiųjų akyse žibėjo ašaros .. . 
Abejingų ir nesupratusių buvo 
tik vienetai ...

Kodėl iškilo reikalas nutildyti 
kun. A. Jokubauską? Ką jis pa
sakė? Skelbė netiesą? Toli gra
žu, — ne! Minia taip karštai ir 
nuoširdžiai galėjo pasveikinti 
tik drąsų tiesos žodį!!! O jis bu
vo toks (pateikiame santrauką):

Užgesina pirmas šviesas
Šv. Kazimiero asmenybės 

šventumas nė trupučio nenu-

PASAULINIO MASTO KONFERENCIJA 
RELIGINĖS LAISVĖS KLAUSIMU

Washingtone, Valstybės de
partamento patalpose, balan
džio 14 - 15 įvyko pasauli
nio masto konferencija religinės 
laisvės klausimu. Konferencijoje 
dalyvavo apie 250 kviestinių as
menų, jų tarpe Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius.

Konferenciją sušaukė JAV 
Valstybės departamentas, pro
testantų Religion in Public Life 
organizacija, Jewish American 
Committee ir katalikų filosofų 
Maritain Society.

Dalyvių buvo iš Šiaurės ir Pie
tų Amerikos, Europos, Afrikos, 
Azijos ir Artimųjų Rytų. Konfe
rencija apėmė įvairius tikėjimo 
persekiojimo reiškinius. Di
džiausias susirūpinimas buvo 
dėl tikėjimo persekiojimo komu
nistų valdomuose kraštuose.

Konferenciją sveikino prezi
dentas Reagan ir Valstybės sek
retorius Schulz.

Po įžanginio simpoziumo, ku
ris apibūdino tikėjimo perse
kiojimą bendrai, ir žmogaus

natūralų religijos troškimą, kun. 
Michael Bourdeaux iš Keston 
Coilege, Anglijoje, davė bendrą 
tikinčiųjų Sovietų Sąjungoje 
persekiojimo apžvalgą, trumpai t 
paminėdamas Lietuvos tikin
čiuosius.

Kiti paskaitininkai apibūdino 
žydų persekiojimą Sovietų Są
jungoje, Bahai tikinčiųjų perse
kiojimą Irane.

Prof. Bohdan Bociurkiw, uk
rainietis, apibūdindamas 
ukrainiečių tikinčiųjų perse
kiojimą, vėl suminėjo Lietuvos 
tikinčiųjų padėtį.

Lietuvius gana simpatingai 
prisiminė kalbėtojas rabinas 
Mare Tannenbaum.

Dar kartą lietuvių rūpesčius 
paminėjo prof. Peter Reddaway, 
iš London School of Economics, 
pasaulinio masto žinovas apie 
persekiojimus Sovietų Sąjun
goje. Prof. Reddaway ilgiau su
stojo prie neseniai įvykusios 
National Council of Churches 
“taikos kelionės” į Sovietų Są

jungą, ir tos kelionės vadovų 
skelbiamą netiesą apie tikinčių
jų laisvę Sovietuose.

Sukritikavus NBC televizijos 
programą The Religion of the 
Russians kaip sovietams palan
kią propagandą, mažai ryšio 
turinčią su tikrove, buvo siūlo
ma visiems pasižiūrėti ir popu
liarinti kitą daug objektyvesnį 
dokumentarinį filmą “Candle 
in the Wind. Pastarąjį parody
ti televizijoje iki šiol nepavyksta.

Konferencijos pranešėjai aiš
kiai buvo parinkti iš profeso
rių. Konferencijoje pasigesta 
atstovų iš National Council of 
Churches ir iš United States 
Catholic Conference. Invoka- 
ciją sukalbėjo Washington, D.C., 
katalikų arkivyskupas Hickey, 
bet po maldos tuoj išskubėjo. 
Konferencijoje nebuvo nei vieno 
katalikų vyskup) nei Žymesnio 
katalikų pareigūno. Nežinia ar 
jie nebuvo kviesti ar nesutiko 
dalyvauti.

Dalyviai nutarė ateityje daž-

Sovietų disinformacija
Disinformacija, — tai viena iš 

svarbiųjų sovietų vidaus ir už
sienio politikos ramsčių. Kaip 
pasakė vienas šios temos nagri- 
nėtojas, “sovietai meluoja net 
tada, kai jiems melas neatneša 
jokios naudos”.

Disinformacijos tema kalbėjo 
du defektoriai, kurie patys so
vietinėje sistemoje buvo aukšto
se pareigose ir tą disinformaci- 
ją tiesioginiai vykdė: Sergei Za- 
masčikov, kurio tėvas buvo so
vietų generalinio štabo narys, o 
sūnus po karo gimnaziją baigė 
Šiauliuose ir tapo Latvijos kom- 
somolcų vienas iš vadų, ir Imars 
Lešinskis, KGB pulkininkas, po 
karo treniruotas Maskvoje, vei
kęs okupuotoje Latvijoje ir pa
čioje Rusijoje*, o vėliau disin-

( nukelta į 4 psl.)

niau sušaukti panašias konfe
rencijas ir surengti tokių pa
skaitininkų kaip kun. Michael 
Bordeaux ir Peter Reddauav 
paskaitų gastroles po Ameriką.

Apie įvykusią konferenciją į 
Sovietų Sąjungą ir akupuotą 
Lietuvą pranešė Amerikos Bal
sas.

i
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos valstybinė filhar
monija kovo 27 - balandžio 5 
klaipėdiečius pakvietė j stam
biausią koncertinio sezono 
uostamiestyje renginį — X muzi
kinį pavasarį.

— Skulptorius Napoleonas 
Petrulis, Lietuvos liaudies dai
lininkas, Lietuvos valstybinio 
dailės instituto profesorius, Lie
tuvos valstybinės premijos lau
reatas, kovo 24 mirė Vilniuje. 
Velionis buvo gimęs 1909 rug
pjūčio 14 Rokiškio rajone. Į lie
tuvių dailės istoriją N. Petrulis 
įėjo kaip žymus paminklų, port
retų, kamerinių kompozicijų kū
rėjas.

— Kovo 25 sukako 100 metų, 
kai gimė Lietuvos Mokslų Aka
demijos akademikas, Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto pro
fesorius J. Balčikonis. Kovo 16 
jubiliejus paminėtas Panevėžyje 
ir kalbininko gimtinėje — Ėriš
kiuose. Pranešimus apie kalbi-

: Savaitės
j: įvykiai

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad Amerikoj padažnėjusios de
monstracijos prieš Pietų Afriką, 
reikalaujant, kad Amerikos kor
poracijos atšauktų savo investa
vimus, daugiau gali pakenkti P. 
Afrikos juodiesiem kaip pačiai P. 
Afrikai, nes JAV tada netektų 
priemonių reikalauti iš .Afrikos 
panaikinti ten vedamą rasinę 
politiką.

JAV7 laivyno sekretorius John 
F. Lehman pagyrė Izraelio karo 
laivyną, jo karius ir Haifos uos
to įrengimus ir pareiškė, kad 
JAV7 yra numačiusios statydinti 
laivus Haifos uoste.

UNESCO gen. direktoriaus 
pavaduotojas Gerard Bolla, ne
sutikdamas su organizacijos 
gen. direktoriaus vykdoma lėta 
reorganizacija, pasitraukė iš 
savo pareigų.

JAV7 atšaukė draudimą Lenki
jos komerciniam lėktuvam nau
doti JAV7 aerodromus. Draudi
mas buvo paskelbtas Lenkijai 
įvedus karo būklę.

Sov. S-ga pradėjo didelio mas
to karo veiksmus prieš Afganis
tano partizanus Maidan slėny, 
25 m. į vakarus nuo sostinės. 
Šiam reikalui ji panaudoja karo 
lėktuvus, raketas ir sunkiąją 
artileriją.

Sov. S-ga pagal sutarti su 
Oxford University Press gavo 
teisę spausdinti savo reikalam 
pagarsėjusius Oxford English 
Dictionary. bet dėl nerūpestin
gumo Sov. S-gai buvo suteikta 
teisė keisti žodyne nuo seno var
tojamų sąvokų prasmę, pav. so
cializmas britų laidoj apibrėžia
mas kaip socialinės organizaci
jos teorija ar politika, o sovieti
nėj laidoj — kaip kapitalizmą 
pakeičianti sistema. Pats kapita
lizmas sovietinėj laidoj apibrė
žiamas kaip ūkinė ir socialinė 
sistema, pagrįsta žmonių išnau
dojimu; imperializmas — aukš
čiausia ir paskutinė kapitalizmo 
pakopa ir t.t.

ninku gyvenimą ir darbus pada
rė dr. A. Sabaliauskas ir doc. 
A. Pupkis. Kovo 22 -l 23 Vil
niaus universitete įvyko jubilie
jui skirta mokslinė konferencija, 
o kovo 25 — iškilmingas minė
jimas. Konferencijos penkiose 
sekcijose iš viso perskaityta 
daugiau kaip 30 pranešimų.

— Lietuvos kultūros ministe
rijos meno tarybos dramos ir 
lėlių teatram posėdis “Jaunųjų 
teatro menininkų aktualios kū
rybos problemos” įvyko kovo 
25. Pranešimą apie jaunųjų ak
torių kūrybą padarė teatro kri
tikė E. Bundzaitė, apie jaunųjų 
režisierių kūrybą — Kauno dra
mos teatro režisierius G. Pade
gimas.

— IV7 Pabaltijo respublikų 
scenografijos trienalė kovo 5 
atidaryta Rygoje. Vertinimo ko
misija, vadovaujama Latvijos 
jaunojo žiūrovo teatro vyriau
siojo režisieriaus A. Šapiros, pa- 

, skelbė laureatus, kurių tarpe — 
lietuvių scenografai V. Idzelytė 
ir A. Jacovskis.

— Vilniaus jaunųjų rašytojų 
» sekcijoje vasario 28 įvyko susi

rinkimas “Jaunieji dramaturgai 
ir teatras”. Pokalbyje dalyvavo 
režisierius G. Padegimas.

— Vilniuje kovo 8-9 įvyko 
respublikinis saviveiklinių fil
mų festivalis “Šeima — 85”. 
Pademonstruota daugiau kaip 
20 dokumentinių ir vaidybinių 

juostų. “Šeimos” žurnalo pre
mija paskirta vilniečių A. ir A. 
Slavinskų juostai “Pradžia”. 
“Tarybinės moters” žurnalo 
premija teko klaipėdiečio P. Bi- 
liaus filmui “Gimines aplan
kius”. o Kino mėgėjų draugijos 
— kauniečio A. Ulevičiaus hu
moristiniam filmui “Petras ga
mina pusryčius”.

— Vadovėliai ir pagalbinė 
literatūra moksleiviam, knygos 
pedagogam ir tėvam — tokia 
“Šviesos” leidyklos produkcija. 
Dabar “Šviesa kasmet išlei
džia daugiau kaip 300 pavadi
nimų vadovėlių bendrojo lavini
mo mokyklom, leidinių mokyto
jam, moksleiviam ir jų tėvam 
aštuonių milijonų egzempliorių 
tiražu. Populiarios tapo serijos 
“Žinių pasaulyje”, “Gyvenimas 
ir kūryba”, “Renkamės profesi
ją”. Leidyklos kolektyvas nema
ža daro mokvklos reformai.

Šešiamečių mokymui jau pa
ruoštos rusų kalbos, matemati
kos, gamtos pažinimo knygos. 
Rengiami leidiniai apie skaičia
vimo techniką, programavimo 
pagrindus, svarbiausias respuly- 
likos liaudies ūkio specialybes. 
Kovo 15 Kiiune įvykusiame 
“Šviesos” leidyklos redakcinės 
ir meno tarylx>s išplėstiniame 
posėdyje susumuoti per 40 metų 
nuveikto darlx> rezultatai, nužy
mėtos ateities veiklos gairės. 
Pranešimą padarė “šviesos” lei
dyklos direktorius J. Barcys.

— Naujų knygų lentynoje. 
“Vagos” leidykla išleido Birutės 
Vėlevytės apsakymus “Kelias il
gas neilgas” (151 psl., 10,000 
egz.), literatūros almanachą 
“Baltija” (120 psl., 15,000 egz., 
sudarė K. Trečiakauskas). Iš 
verstinės literatūros pasirodė 
Viktoro Astafjevo apysakos 
“Paskutinis atsisveikinimas; 
Piemuo ir piemenaitė” (437 psl., 
30,000 egz., vertė J. Kardelytė; 
serija “Žiburiai”), Edmondo 
Rostano eiliuota komedija “Si- 
rano de Beržerakas” (269 psl., 
vertė V, Šimkus), Henrio Dei
vido Toro knyga “Voldenas, ar
ba gyvenimas miške” (255 psl., 
20,000 egz., iš anglų kalbos ver
tė R. Pavilionis), Chose Eustasi- 
jaus Piveros romanas “Akiva
ras” (229 psl., 30,000 egz., iš 
ispanų kalbos vertė B. Dovidai- 
tis). Naujas menotyros leidinys 
— “Vytautas Šerys” (11 psl., 
24 iliustr. lapai, 3000 egz., įžan
ginio straipsnio autorius A. 
Andriuškevičius; serija “Šiuolai
kiniai lietuvių dailininkai”).

Minties leidykla išleido Klau- VAU)A$ c gyoBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfteld Road.. Eaat 
so Hermano istorinį romaną et<orthportht N Y. 11731. TeL 516 358-3740. Namų telefonas vakarais 
“Bizantijos gaisras” (196 psl., tik ^imtina* atvejai* 515 757-2571. «ew York© ofisas Lito patalpose: 
100,000 egz., iš vokiečių kalbos 86-01 114th St, Richmond HiH, N.Y. 11413- Tat 212 441-2511.
vertė A. Vaišnoras). - • - •

— Vilniuje, Valstybinės fii- OARMMHKO ADMINISTRACMOJ, 341 Hlghland Blvd.; galima jslgyti 
harmonijos salėje, respublikos ||etuvlikų ir anglHkų knygų apie Lietuvą, ptokMoMų, svoHcInlmo kor- 
nusipelnęs kolektyvas Respubli- tolių, gintaro, teMImik* medaus, įvairių suvenyrų. —
kinių švietimo darbuotojų namų 
berniukų ir jaunuolių choras 
“Ąžuoliukas” surengė koncertą, 
skirtą kūrybinės veiklos 25-me- 
čiui.

— Apie kompozitorių J. Gruo
dį A. Ambrazo straipsnis “Na
cionalinės mokyklos pradinin
kas” išspausdintas žurnale “So- 
vetskaja Muzyka“ (1985 m., 
Nr. 1). ‘

— Lietuvos valstybiniame 
akademiniame operos ir baleto 
teatre tapo tradicija spektakliais 
paminėti artistų kūrybinio 
darbo sukaktis. Vienai tokių da
tų buvo skirtas G. Verdi ope
ros “Don Carlos” spektaklis. 
Juo buvo paminėtas operos so
listo, F. Erkelio tarptautinio 
konkurso laureato, Lietuvos nu
sipelniusio artisto Jono Jocio 
kūrybinės veiklos 25 - mėtis. 
Spektaklyje solistas pirmą kar
tą atliko Pilypo vaidmenį. Taip 
pat dainavo Tarybų Sąjungos 
liaudies artistė N. Ambrazai
tytė, respublikos nusipelnę artis
tai J. Antanavičius, A. Lie
tuvninkas, D. Juodikaitytė, L. 
Muraška, solistai S. Gižaitė, 
A. Markauskas, G. Pamakštys, 
R. Tamuliauskaitė. Dirigavo res
publikos liaudies artistas J. 
Aleksa.

S.L.K.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Daina, Baltimorės mišrus skaitė paskaitą “Balfo 40 metų

choras, balandžio 13 atliko savo 
metinį koncertą Lietuvių Na
muose. Vakarę programą paįvai
rino ukrainiečių tautinių šokių 
grupė. Koncertas buvo skirtas
Jono Kazlausko atminimui. 
Populiarus ir malonus Jonas 
Dainos chore dainavo bosu.

Balfo Baltimorės.skyrius gie
žiai paminėjo Ralfo veiklos 40 
metų sukaktį balandžio 14. Šv. 
Alfonso bažnyčioje pasimelsta 
už mirusius Balfo steigėjus ir 
veikėjus. Popietėj Lietuvių 
Namų Klevo kambaryje Juozas 
Laučka, vienas iš Balfo kūrėjų,

Iš Lietuvos K.

________________ _____________ ■ ____ r f t
SHALINS FUNERAL HOME, lnc:, 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P way St.), .Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 206-2244.

OUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body worica-palntlng- 
vmMhg. ate. John R. Chlcavich, 131-13 HHIsIde Ava., Rlchmond HM, 
N.Y. 11418. Towlng phone Hl 1-6685.' Aftar 6 PM — 843 - 6677.

BilYUS FUNERAL HOME, Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
' ark Office: 426 Lafayette-St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa-' 
• ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios*koplyčios, oras šaldomas. 
‘ Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvIntai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

. ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shetter*. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

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

sukaktį minint”. Juozas Palu
binskas skaitė įvairių lietuvių 
rašytojų kūrybą.

Lietuvių radijo valandėlės 
koncertas ir vakaras įvyks ge-
gūžės 4, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Namų didžiojoj salėj. 
Koncertą atliks Perkūnas, New 
Yorko vyrų choras, šokiaRUgros 
“Dniepro” orkestras. Albgįtas 
Juškus ir Kęstas Laskauskas, 
radijo valandėlės vedėjai, ma
loniai visus kviečia vakare daly
vauti.

Pirmosios komunijos iškilmės 
Šv. Alfonso bažnyčioj vyks ge
gužės 3, sekmadienį, per 10 vai. 
mišias, kurias aukos klebonas 
kun. Antanas Dranginis.

Rožančiaus žygis vyks gegužės

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

> LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAM! ir nemokamai 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSE.Y ffl CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA prie §v. JONO KAPINIU

Tasolino A NEMOKIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE V1LLAGE. OUEENS 

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

Albanijos diktatorius Enver 
Hoxha, izoliavęs Albaniją ne tik 
nuo Vakarų, bet ir nuo komu
nistinių valstybių, mirė, turėda
mas 76 m. Jo pareigas perėmė 
krašto prezidentas Ramiz Alia.

Amerikos marksistai,susižavė
ję komunizmo skelbiamom idė
jom, būriais 1930 vyko į Sov. 
S-gą ir jungėsi j komunizmo 
statybą. Jų likučiai ar jų vai
kai dabar įvairiom priemonėm 
ir būdais stengiasi grįžti j JAV.

Nikaragvos vyriausybei pr. m. 
įvedus privalomą karinę tarny
bą, jauni vyrai jos vengdami 
bėga į Hondūras, kur jų net 
per 50.000 yra prisiglaudę J.T. 
išlaikomose pabėgėlių stovyklo
se.

Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

5, sekmadienį, 3 vai. popiet Šv. 
Alfonso bažnyčioj. Maldininkai 
rinksis iš visos Baltimorės. Šioj 
bažnyčioj toks žygis įvyksta kas
met gegužės ir spalio mėnesiais. 
Bus sukalbėtos visos try s rožan
čiaus dalys. Tarp atskirų rožan
čiaus dalių solistas giedos Mari-

lo bažnyčioje atlaidų metu, kun. 
K. Vaičionis įrodinėjo pamoksle, 
jog nereikia jokių pareiškimų, jos giesmes. Džiaugsmingosios 
jokių parašų rinkimo, tai tik pa
kenkia Katalikų Bažnyčiai. Tai
gi, šiuo atveju tik konstatuoja
me šį aukščiau minėtą skaudų 
faktą (tylėti negalime, jaučiame
sąžinės balsą, suprantame, jog Alfonso bažnyčioj vyks gegužės 
tylėdami padarytume nusikalti
mą), nerinkdami parašų, nors 
galėtumėm.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.
dalies paslaptys bus kalbamos 
įvairiomis kalbomis. Ketvirtoji 
paslaptis bus kalbama lietuviš
kai.

Šeimų komunijos iškilmės Šv.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond H III, N.Y. 11418

Pertraukos meta susitinka pokalbiui: ii dešinės — AvoPiiris- 
ild — Baltų Laisvės lygos pirmininkas, ambasadorius John 
D. Scanlan — Valstybės departamento atstovas, Antanas 
Mažeika — generalinis koordinatorius, Coalition for Constitu- 
tional Justice and Security, ir Bill Pearl — kolumnistas ir 
politinis komentatorius. Nuotr. Damitis Mažeikiene*

I

Konkretūs pasiūlymai
Leiskite išreikšti keletą pasiū

lymų. Pageidautumėm panašių 
atlaidų metu daugiau kunigij 
klausyklose, ypač vakarinių pa
maldų metu ir prieš jas.

Kitaip- susidaro didelės eilės, 
tai trukdo tikinčiuosius, kurių 
dauguma atideda sakramentus 
ateičiai. Kam reikalingi atlaidai, 
jei žmonės negali pasinaudoti 
Dievo malone pilnai? Kunigai 
ateidavo į klausyklas 10 - 15 
minučių prieš šv. Mišias, bet 
dažniausiai. — prasidėjus šv. 
Mišioms.

Atleiskite, bet tai keista ir ke
lia nusistebėjimą: garsintuvai 
sutrinka kaip tik iškilmių metu 
(pvz., kovo 3 d.) arba visiškai 
pasilieka neįjungti — arčiau 
durų (rugpjūčio 26 d.). Tokiu 
atveju šventoriuje esantys nega
lėjo išgirsti pamokslo. Prisimin
tina ir tai, jog šventoriuje, gat
vėje stovėjo didesnė dalis atlai
dų dalyvių.

Vilniaus tikintieji dalyvavę 
šv. Kazimiero Jubiliejinių atlai
dų rugpjūčio 23 dienos vakari
nėse pamaldose.

1984 metų rugpjūčio 27 diena.

12, sekmadienį, per 8:30 vai. mi
šias. Per mišias giedos Dainos 
mišrus choras.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija įvyks gegužės 12, sekma
dienį, 3 vai. popiet. Marijos 
statulą neš sodalietės. Jas lydės 
mokyklos vaikučiai ir parapijos 
draugijos. .Procesija baigsis ro
žančiumi ir palaiminimu su Švč. 
Sakramentu.

Antanas Miceika, gimęs ir au
gęs Baltimorėje, po sunkios li
gos mirė kovo 30. Kol sveikata 
leido buvo žymus veikėjas, Bal
timorės Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. Mėgo dalyvauti ir dirbti 
lietuviškuose renginiuose. Ge
dulingas mišias už jo vėlę ba
landžio 2 Šv. Alfonso bažnyčio
je aukojo jo draugas kun. A. 
Dranginis. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko giminės ir draugai.

Kun. Klomanas Riggie Riki iš
kas balandžio 21 Šv. Juozapo 
bažnyčioj Hagertown minėjo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Jis 
Hagertosvn vietovėj kunigauja 
daugel metų ir eina kalėjimo 
kapeliono pareigas. Jo seminari
jos draugas kun. A. Dranginis 
pasakė pamokslą. Dalyvavo 
vysk. Pranas Murphy, kunigai, 
giminės, parapiečiai.

Jonas Obelinis

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO U'Z PATARNAVIMA

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

i
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Metas saviesiem padėti
Paskutiniu metu jau esame 

religiniu atžvilgiu gerokai pra
turtėję: jau turime lietuvių kal
boje visų metų sekmadienių ir 
šventadienių mišias, turime ir 
šiokiadienių mišias advento ir 
ksalėdų laikotarpiui, taip pat ga
vėnios ir Velykų metui. Jose 
sutelktas didelis dvasinis lobis. 
O girdint jį sava kalba, jis 
mums atsiskleidžia supranta
miau ir giliau, prakalba į mus 
tiesiau, atviriau.

Tačiau vis daugėja šiame 
Icrašte skaičius lietuvių, kurie ir 
sekmadieniais nebegali girdėti 
Dievo žodžio gimtąja kalba, nes 
trūksta lietuvių kunigų. Ir trū- 
Icunas didėja, nes senieji kuni
gai metai po metų traukiasi iš 
gyvųjų tarpo, o naujų beveik 
nesimato. Neseniai teko girdėti 
1 ietuvį kunigą su apgailestavimu 
pasakojant apie padėtį vienoj 
1 ietuvių parapijoj, į kurią buvo 
nuvykęs lietuviškai mišių atlai
kyti . Žmonės dejavo, kad jau se
niai nebėra lietuvio kunigo ir lie
tuviškų pamaldų. Amerikietis 
kunigas stengiasi padėti, bet 
lietuviškai nemoka ir negali 
žmoniškai nė evangelijos lietuviškai paskaityti. Jis priekaiš
tauja mum, kad parapija nė lie
tuvio diakono neturi, kuris galėtų 
per pamaldas Dievo žodį lietu
viškai perteikti, net pamokslą 

Užsakyti ir kitais būdais saviems 
, tautiečiams padėti. Tai vienas 

atvejis. O tokių yra jau nemaža, 
ir vis daugėja.

Diakonų tarnyba Bažnyčioje 
sena, siekia pačią krikščionybės 
pradžią. Vėliau, aktualumui su
mažėjus, ji buvo išnykusi. Bet 
Vatikano II susirinkimas, ap
žvelgdamas dabartinę padėtį, 
nutarė diakonatą atgaivinti ir 
1972 metais Sakramentų kongre
gacija išleido raštą, sugražinan
ti diakonatą į Bažnyčios tarybą 
ir hierarchiją.

Diakono darbo dina 
plati. Jis gali tarnauti mišiose, 
skaityti evangeliją, sakyti pa
mokslus, dalyti eucharistija. 

dėstyti tikybą, vadovauti pamal
dose, teikti krikšto sakramentą, 
paliudyti ir laiminti santuoką, 
lankyti ligonius ir nešti viatiką, 
padėti vargstantiem.

Diakonu gali tapti bet kurios 
profesijos vyras, sulaukęs 35 
metą ar daugiau, vedęs ar neve
dęs. Vedusieji lieka savo šeimo
se ir kartu eina diakono pa
reigas. Kandidatai pareiškia raš
tu vietos vyskupui arba lietuvių 
vyskupui Pauliui A. Baltakiui 
(361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207) savo norą dirbti 
Dievo garbei ir tikinčiųjų gero
vei. Vyskupui suteikus leidimą, 
seka poros meti] pasiruošimas, 
kuris nekliudo eiti pareigas savo 
darbe ar tarnyboje. Paprastai 
kandidatai yra klebono reko
menduojami vietos vyskupui. 
Mūsų atveju jie galėtų būti pri
statyti arba vietos vyskupui, ar
ba vyskupui Pauliui A. Balta
kiui. Pristačius vietos vyskupui, 
pasižadama vėliau darbuotis jo 
diecezijos lietuviškoje pastoraci
joje. Pristačius vyskupui P. A. 
Baltakiui, vėliau liekama jo ju
risdikcijoje, laisvai pasirenkant, 
kurioje diecezijoje ar parapijoje 
diakonas norėtų pagelbėti lietu
viam. Šiuo atveju vysk. P. A. 
Baltakis susitartų su diecezija ar 
specialia seminarija dėl jų pa
ruošimo. \

Šiuo metu Amerikoje yra 7120 
pastovių diakonų ir dar 2114 
ruošiasi būti, o lietuvių turimo
mis žiniomis tik keletas. Jei 
amerikiečių parapijom reikia 
diakonų pagalbos, tai juo labiau 
mum, kai norime pamaldų ir 
patarnavimo savąja kalba. Mes 
gyvai reiškiamės kultūrinėj ir 
visuomeninėj veikloj. Nereikia 
užleisti ir religinių poreikių. Ir 
čia reikia pasiaukojimo ir pasi
šventimo. Gavėnios dvasinio 
susitelkimo metas yra tinkamas 
laikas apie tai pamąstyti ir ryž
tis saviesiem ir tikėjimo .reika
luose padėti.

Jonas Kavaliūnas

Tirpsta užsispyrę vėlyvo pa
vasario sniegai ir Atvelykio 
linksmybės vis dar tęsiasi, bai
giant švęsti Prisikėlimo džiaugs
mą, tą šventę surišant ir su 
šeimyninio bendravimo elemen
tais, kurie taip būtini mūsų 
kasdieniniame gyvenime. Tuo 
tarpu jau renginių kalendoriuo
se randame būsimus motinos 
dienos minėjimus. Juos rengia 
mokyklos, organizacijos, para
pijos. Savaime suprantama, kad 
joks lietuviškas renginys ne- 
apseina be “vaišių” po progra
mos. Reiškia, kad ir moterys, 
kurių dauguma yra motinos, 
turės prie tokių minėjimų savo 
darbu konkrečiai prisidėti. Po 
programos bus vaišinami sve
čiai — vaikai, vyrai, kitos mo
terys . . . Išsiskirsčius, virtuvės 
šeimininkės lieka dar ilgai virtu
vių, šiukšlių ir indų tvarkyti . . .

Prisimenu Motinos dieną Lie
tuvoje, kai būdama maža mer
gaitė ar jau paaugusi gimna
zistė, planuodavau savo motinai 
staigmeną, pagamintą savo pa
čios rankomis ir sugebėjimu. Tą 
dieną ji būdavo labai pagerbta, 
palepinta, pavaišinta, o išvaka
rėse tėvelis su manimi ir mano 
maža sesute “repetavo” ateinan
čio ryto sveikinimą. Tų dienų aš 
niekada nepamiršiu.

Vėliau atsiradome stovyklose. 
Glaudėmės, kaip vilko išgąsdin
tos avys, į vieną būrį, ieškoda
mi saugumo ir atsparumo savo 
nelaimės draugų būry. Minėji
mai, koncertai ir įvairūs rengi
niai kėlė mūsų nuotaiką, palai
kė mūsų dvasią ir stiprino ge
resnės ateities viltį. Motinos 
dienos minėjimai buvo reikalin
gi, nes mes savo motinoms dova
nų jau neturėjome, o tik dailiu 
žodžiu, graudžia daina, turi
ninga paskaita galėjome jas 
pradžiuginti.

Laisvojo pasaulio gyvenimas 
mus sugrąžino į normalų šeimy

Linas Kojelis, Baltųjų Rūmų ryšininkas su etninėmis gru- 
grupėmis, kalba banketo metu. Viduryje konferencijos 
pirmininkas Agris Pavlovskis, dešinėje — Amerikos Balso 
direktorius Eugene Pell. Nuotr. Danutės Mažeikienės

MOTINOS DIENA IR REALYBĖ

ninį gyvenimą. Ir vėl gyvename 
erdviuose namuose, švenčiame 
šeimynines šventes, vardadie
nius, gimtadienius, vestuves, 
krikštynas. Motina dabar labiau, 
negu bet kada, yra tapusi šei
mos centru. Ant jos pečių dau
gelyje atvejų gula ne vien namų 
mošos našta, bet taip pat ir šei
mos gerbūvio kėlimas. Dauguma 
motinų, profesionalių ir meni
ninkių, dirba už namų 
rilių, kai tuo tarpu vaikai lan
ko mokyklas ir siekia profesi
jų. Moderni lietuvė motina yra 
ir šeimininkė, ir visuomeninin
ke, ir šeimos šoferis, lituanis
tinės mokyklos vaikų vežiotoja, 
repeticijų lankytoja, vaišių šei
mininkė ir visuomenės gyveni
mo variklis. Beveik kas savait
galį renginių kalendoriaus naš
ta sunkiausiai krinta ant lietuvės 
moters pečių. Ne vien ji privalo 
visur lankytis, savo vaikus ska
tinti dalyvauti, bet taip pat ir 
savo darbu prisidėti. Nežiūrint 
to, kad stovyklinis gyvenimas 
jau liko praeityje, mes kai kurias 
jo tradicijas, iššauktas laiko ir 
aplinkos reikalavimų, be jokio 
reikalo tęsiame. Jei Vasario 16- 
oji ar kitos visuomeninės reikš
mės šventės yra privalomos, tai 
jau laikas šeimynines šventes 
palikti šeimai.

Nuo tos dienos, kai Ameriko
je prieš trisdešimt su viršum 
metų tapau savo pirmos dukros 
motina, aš motinos dienos mi
nėjimams visada buvau prie
šinga. Norėjau būti namuose, 
laisva ir be pareigų, pagerbta 
savo vaikų ir savo vyro. Prisi
menu tą laiką, kai jau būdama 
trijų vaikų motina, ėjau Nerin
gos Tunto tuntininkės pareigas. 
Tuntas buvo didelis, skaučių 

daug, o visuomenės tradicijų 
spaudimas taip pat didelis. Tu
rėjome rengti viešą motinos die
nos minėjimą su tostais, kava, 
užkandžiais ... Tą dieną aš grį
žau į namus apie 10 valandą 
vakaro, išvargusi ir nusidir
busi . ..

Artėja ir vėl motinos diena. 
Aš laukiu, kad mane vaikai 
pakviestų į gerą restoraną, į 
teatrą ar koncertą, kad jaus
čiausi mylima ir reikalinga 
dvasink) peno. Nenoriu sėdėti 
jokioje salėje, klausantis vis tų 
pačių nudėvėtų eilėraščių, tryp- 
senimų, “gėlelių’prisegimų. Tai

POETO B. BRAZDŽIONIO POEZIJOS 
POPIETĖ JUNO BEACH, FLA.

Su iškilia poezija Juno Beach, 
Fla., lietuviai pasitiko Didžiąją 
Savaitę ir Velyki] šventes. Tuo 
metu iš Californijos čia lankėsi 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
ir jo poezijos vakarai bei po
pietės buvo Daytona Beach, 
paskui St Petersburge, kovo 31 
sekmadienį, Juno Beach. Viską 
reikėjo gerai suorganizuoti, su
derinti, kad susidarytų poezijos 
vakarų grandinines kitaip būtų 
neįmanoma pakviesti iš toli iški
lų poetą.

Į J uno Beach jį pakvietė Lie
tuvos Dukterų draugija, kuriai 
čia pirmininkauja Aldona Biliū
nienė. Ji su savo vyru Vytau
tu ir įdėjo daugiausia triūso, 
popietę parengdami.

Vyt. Biliūnas iš vakaro nu
vyko į St. Petersburgą poeto 
parsivežti. Į Juno Beach atvyko 
kovo 30 vakare ir sustojo gra
žiuose, ką tik pastatytuose A. ir 
V. Biliūno namuose.
U. /i* •

Popietė bažnyčioje
Literatūros vakaras įvyko 

kovo 31, sekmadienį, 2 v. popiet 
Metodistų bažnyčioje, kuri yra 
netoli ežeriuko ir Atlanto. Čia 
vyksta visi lietuvių renginiai ir 
minėjimai. Visaaplinka svečiam 
buvo neįprasta, nes čia buvo ir 
altorius, ir vargonai, ir bažny
tiniai suolai su giesmynais.

Popietę pradėjo Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkė 
Aldona Biliūnienė. Apie poeto 
Bernardo Brazdžionio poeziją, 
jo kūrybos pobūdį, jo išleistas 
knygas kalbėjo Paulius Jurkus. 

ne pagerbimas, o varginimas. 
Grąžinant tą gražią tradiciją į 
šeimą, tiek organizacijos (skau
tai ir ateitininkai), tiek lituanis
tinė mokykla turėtų paruošti 
vaikus savo motiną pasveikinti 
NAMIE su gerai išmoktu eilė
raščiu, savo paties ranka pa
rašytu sveikinimu, savo rankų 
darbu. Tai būtų tikrasis moti
nos dienos įprasminimas. Pali
kime motinos dieną motinoms ir 
jų šeimoms, kad nors vienas 
savaitgalis būtų be skubėjimo į 
sales, o jungtų motiną ir jos vai
kus intymioje šeimos aplinkoje.

Aurelija Balašaitienė

Poetas kalba ir skaito
Poetas Bernardas Brazdžionis 

su literatūros vakarais yra ap
keliavęs daugybę lietuviškų 
vietovių; siekęs net Australiją. 
Jis turi savitą interpretaciją. 
Pirmiausia papasakoja, kada ir 
kaip tas . ar kitas eilėraštis pa
rašytas. Nevengia įpinti humo
ro. Tad mielai išklausomos visos 
įvadinės pastabos, kurios yra lyg 
savotiškos paskaitėlės į jo eilė
raščius ir visą poeziją.

Pradėjo nuo gimnazijos dienų, 
nuo pirmųjų eilėraščių, kaip 
pradėjo rašyti, bendradarbiauti 
spaudoje, kaip vertino jį redak
toriai ir poetai.

Taip per abi popietės dalis 
apibūdino daug savo eilėraščių. 
Tie įvadai padėjo lengviau su
prasti ir labiau įsigilinti į turinį. 
Tai buvo tikrai savotiškos pa
guodos žodžiai, kelionė į poeti
nius pasaulius, kur tiek daug 
pakilumo ir tiek daug uždegan
čių minčių. '

Dainuoja solistė
Apylinkėje gyvena solistė Ona 

Blandytė-Jameikienė. Ji specia
liai išmoko ir padainavo tris 
kompozicijas sukurtas Bern. 
Brazdžionio poezijai. Pirmoji 
buvo sudėtinga, palydėta net 
vargonais. Tai buvo muziko J. 
Siniaus kompozicija. Antroji — 
Konrado Kavecko — Per pasau
lį keliauja žmogus, trečioji — 
Gailevičiaus Klajūno daina. Dvi 
paskutines dainas pianu palydė
jo solistės susirasta ir atsivesta 
amerikietė muzikė.

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė")

• Gyvenimas •Literatūrinė kūryb^dB'dSTokslinė veikla— 
kalbininkas ir matematikas • Jo reikime lietuvių tautai.

PAULIUS JURKUS

12.—

Taip ir liko nebaigtas Sv. Raš
to vertimas. Buvo išvertęs be
veik visą senąjį Testamentą. 
Rankraščio liko 1528 lapai. Ba
ranauskas tikėjosi, kad greitai 
bus grąžinta spaudos laisvė, tai 
tuoj ir išleis jo Sv. Rašto verti
mą. Tiesa, už dviejų metų buvo 
ta spaudos laisvė grąžinta, bet 
vertimas taip ir liko nebaigtas. 
Neatsirado ir leidėjų, kurie būtų 
pasiryžę jo vertimą leisti. Gal 
svarbiausia priežastis buvo ta, 
kad jis vartojo savotišką rašy
bą. Gi atgavus spaudą, lietuvių 
kalba tobulėjo metai iš metų, su
siformavo bendrinė kalba, taip 
Baranausko vertimas labai grei
tai paseno. Dabar jis įdomus tik 
kalbininkams, kaip jis rašo, ko
kias formas vartojo.

Baranausko palikimas
Turtų Baranauskas ne krovė. 

Dažnai šelpdavo neturtinguo
sius, skolindavo jiem pinigus. 
Kai poetas mirė, kasoje rado tik 
šimtą rublių.

Į laidotuves atvažiavo brolis 
Anupras. Jam ir atiteko visi vys
kupo naudoti daiktai. Iš laidotu
vių grįždamas, parsivežė tų 
daiktų visą lagaminą. Buvo ir jo 
rankraščių rinkinys, jo paties 
ranka parašyta Kelionė Peter
burgan, įvairūs laiškai, vyskupui 
užrašytos knygos. Visi Šie popie
riai išsiblaškė ir žuvo karų ir ne
gandų metu.

Vyskupas turėjo smuiką ir 
mėgo juo pagroti. Ir tą smuiką 
parsivežė brolis į Anykščius. 
Apie ta smuiką išgirdo kažkoks 

muzikas profesorius iš Petrapi
lio. Jis ir parašė laišką Anup
rui ir pasiūlė 1000 rublių, jeigu 
jis atveš į Petrapilį. Brolis nu
vežė ir tą smuiką pardavė. Ir 
grįžo labai patenkintas: tokie 
pinigai, už “skripką”!

Iš anų laikų išliko tik sieni
nis laikrodis, kabojęs vyskupo 
valgomajame. Jis ir dabar tebė
ra Anykščiuose. Išliko ir vie
nas aliejiniais dažais tapytas 
paveikslas.

Baranausko santykiai'su 
namiškiais

Sunku buvo Baranauskui skir
tis su tėviške, su broliais, se
serim. Bet taip buvo — jis 
turėjo išvy kti iš- tėviškės, kad į 
ją grįžtų kaip didis poetas, kaip 
visų Anykščių pažiba. Anykš
čiuose tokiu išauginti negalėjo. 
Reikėjo keliauti, mokytis, bet ir 
vėliau jis negalėjo užmiršti 
Anykščių. Ir broliai ir jų vargai 
jam liko artimi.

Kai jis mokėsi Vokietijoje, ta
da po 1863 metų sukilimo, bu
vo suėmę ir išvežę į Sibirą 
du jo brolius — Joną ir Anup
rą. Ukmergėje kartą Antanas su
sipažino su kažkokią Tamašaus
kiene, kuri turėjo ryšių su val
džia. Ji buvo įtakinga moteris. 
Tamašauskienė paprašė jai pa
skolinti 100 rublių. Už tai ji pa
žadėjo abu kunigo brolius. Jo
ną ir Anuprą, išvaduoti iš trem
ties. Antanas Baranauskas pa
skolino jai šimtą rublių. Ir tik
rai, netrukus abu broliai grįžo.

Anupras buvo paleistas tokiu 
būdu, — buvo pripažinta, kad 
jis buvo nepilnametis tada, kai jį 
suėmė. Jono pasigailėta kaip tė
vo, kuris paliko didelę šeimą,— 
net septynis vaikus.

Visi namiškiai, įsijungė į 
žemės ūkio darbus, savaime tikė
josi, kad kunigėlis, o vėliau vys
kupas bus jiems dosnus, atveš 
visokiausių dovanų. Bet šis, 
parvažiuodamas tėviškėn, dova
nų neatveždavo.- Broliams pa
likdavo pinigų mokesčiams su
mokėti, sesers vaikams davė 
kraitį. Sesuo Rozalija vis tikė
josi, kad brolis nupirks dau
giau žemės. Apie tai ji dažnai • 
primindavo broliui.

— Ar duonos neužtenka? pa
klausė brolis.

— Su vargu užtenka, — ne
drąsiai atsakė sesuo.

— Tai ir gana, ko daugiau 
nori? — atkirto brolis Antanas.

Vėliau pinigus siųsdavo Jono 
vardu ir liepė juos padalinti po 
tam tikrą dalį broliams ir sese
rims, o likusius atiduoti sveti
miems. kurie vargsta ir reikalin
gi paramos.

Visi jo namiškiai, visi brolių 
ir seserų vaikai atmintinai mo
kėjo jo eilėraščius, jo Anykščių 
šilelį, dainas, jo Kelionė Pe
terburgan. Apie tai rašo Anta
nas Vienuolis - Žukauskas, žy
mus rašytojas. Rašytojo Vienuo
lio - Žukausko motina buvo vys
kupo Baranausko brolio duktė 
— Rozalija Baranauskaitė.

Tie visi šeimos nariai per kar

tų kartas išsaugojo pasakojimus 
apie šį didįjį Anykščių poetą, 
matematiką, kalbininką ir vys
kupą. Dar ir dabar toje apy
linkėje kalba apie jų krašto dai
nių.

Vienatvės žmogus
Šis talentingas žmogus 

drauge buvo užsispyręs, labai 
savarankus ir labai darbštus. 
Gyvenamoji aplinka dažnai jo 
nepajėgė suprasti, nes nebuvo 
tiek išsilavinusi. Tokiu atveju 
numesdavo jam kartais ir šiurkš
tų žodį, pasišaipydavo iš jo stu
dijų. Tai labai jautriai pergy
vendavo Baranauskas. Tada jis 
užsidarydavo savo vienumoje ir 
dirbdavo valandų valandas, die
nų dienas. Reikėjo taupyti lai
ką, jei norėjo pašvęsti per die
ną po 12 valandų savo pamėg
tai sričiai. Tad mieliau jis ko
respondavo su užsienio moksli
ninkais. Jie gyveno toli, jie pajė
gė kalbėti jo tema, todėl jo ir 
nežeidė.

Kai pradėję domėtis matema
tika, kai sirgte susirgo skai
čių liga, jis prel. Aleksandrui 
Dambrauskuijakštui, taip pat 
matematikui, rašė, kad tik nie
kam nesakyti], kuo dabar jis už
siima. Jis bijojo tos paniekos, 
kurią dažnai patirdavo savo ap
linkoje.

Ir vyskupu būdamas, iš kuni
gų reikalaudamas daugiau dar
bo. mokslo, mildos ir askezės, jis 
vėl pasidarė vieniškas. Visi pali
ko jį kaip keistuoli. Ir tada jis 

vėl sėdėjo ar klūpėjo prie savo 
darbo stalo.

Koks didelis kontrastas buvo 
tarp vyskupo ir tarp kokios kle
bonijos bajoriško klebono. Vys
kupas meldėsi rankas iškėlęs, 
dirbo atsiklaupęs prie stalo, kad 
jo darbas būtų našesnis, o anas 
bajoriškas klebonėlis sėdėjo 
minkštame fotelyje puošnioje 
klebonijoje ar prie stalo su 
draugais šveitė gerai iškeptą 
žąsį.

Baranausko stiprios emocijos, 
poetinė prigimtis buvo palenk
ta jo stiprios valios dideliam 
darbui. Savotiškai užsispirda- 
mas, kad jis tą ar aną padarys, 
jis nejautė tikrovės, bet parodė 
savo nepaprastą ištvermę. Jo 
darbas nebūdavo detaliai apgal
votas, dažnai atsiradęs dėl jo 
kokio nors užsispyrimo, dėl stai
ga iškilusio reikalo.

Baranauskas turėjo progos 
stebėti Valančių, kai jis buvo 
vyskupas. Turėjo progos patirti 
jo globą, bet jis nesugebėjo pa
simokyti iš Valančiaus darbo 
metodikos. Valančius veikė ge
rai apgalvojęs, planingai, mokė
jo kitus į darbą įtraukti, mokė
jo aplink suburti gabius žmo
nes. Baranauskas to viso ne
turėjo. Dažnai veikė impulso pa
gautas, gerai neapgalvojęs. Ma
tematikos studijos nebuvo rei
kalingos, bet jis triūsė ir gaišo, 
gadino sveikata.

(Bus daugiau)
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KETVIRTOJI ŽMOGAUS TEISIŲ
KONFERENCIJA LOS ANGELES
(atkelta iš 1 psl.)

— Šv. Kazimierą Vatikanas 
įrašė kalendoriun Lietuvai pa
lankia prasme. Kovo 4-oji Vati
kano kalendoriuje vadinama 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
šventė. Dingo anksčiau mini
mas Lenkijos karaliaus titu
las. Vatikano radijas italų, ang
lų, ispanų ir prancūzų kalbo
mis teisingai pateikė istorinius 
duomenis: šv. Kazimiero motina 
buvo austrė, o tėvas — lietuvis, 
tapęs Lenkijos karaliumi ir di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

— Marija Sims-Čemeckytė, 
visuomenininkė ir poetė balan
džio 9 mirė Detroite. Buvo gi
musi 1906 rugsėjo 30 Veiverių 
valsč. Į JAV atvyko 1928. Veikė 
daugely organizacijų, talkino 
lietuviškai spaudai. Yra išleidusi 
keletą eilėraščių rinkinių.

fonnacijai vykdyti perkeltas į 
Jungtinių Tautų sovietų misi
jos sekretoriatą New Yorke.

“Aš pats buvau tos disinfor- 
macijos dalyvis” (Zamasčikov) 
ir “Aš buvau sovietų disinfor- 
macijos mašinoje” (Lešinskis)— 
pasakė abu kalbėtojai. Jie kon
krečiais pavyzdžiais nurodinėjo, 
kaip ta disinfonnacija vykdoma. 
Jų teigimu, lietuvių, latvių ir 
estų išeiviams leidžiamų laikraš
tukų kaip “Gimtasis kraštas”, 
štabaose dirba vien KGB agen
tai. Disinfonnacija vykdoma tie
sos iškreipimu ir nutylėjimu. Iki 
1960 baltų rezistentus vadino tė
vynės išdavikais ir už tai teisė. 
Nuo 1960 pradėjo naudoti karo 
nusikaltėlių terminą. Egzilų ak
tyvą paprastai vadina karo nusi
kaltėliais. Vakarų žvalgybų 
agentais ir fondų išnaudotojais. 
Melu maitina saviškius, bet ga- 
besniem žurnalistam paveda 
įeiti į užsienio spaudą. Lešins
kis rašęs švedų ir suomių spau-

doje. Vakarų žurnalistai ruoš
dami “balansuotus” raportus, 
disinformacįją įjungia į savo 
straipsnius, ir taip disinformaci- 
ja Vakaruose plinta.

Kalba spaudos žmonės
Teisininkas, kolumnistas ir 

radijo komentatorius Bill Pearl 
pravedė paralelę tarp Hitlerio ir 
dabartinių laikų. Hitleris, vyk
dydamas grobimus, irgi siūlė 
ginklų apribojimą, darė vieną po 
kito taikos pasiūlymus, ir Vakarų 
spauda formavo jam palankią 
opiniją. Naciai, kaip dabar so
vietai, savo tikslam išnaudojo 
vadinamus “taikos sąjūdžius”, 
demokratiniai Vakarai nekreipė 
dėmesio į Hitlerio koncentraci
jos stovyklas, kaip dabar į sovie
tų. Hitleris ir Stalinas 1939 - 
1941 buvo partneriai, bet ameri
kiečiai užmiršo tą kolaboraci- 
J4-

“Peacenikai” ir“detentinin- 
kai”, teisindami Sovietų Sąjun
gą, vis nurodinėja į blogybes 
Amerikoje: “Kodėl rūpintis 
žmogaus teisėmis Sovietų Sąjun-

— “Amerikos Balso” radijas 
Washingtone vasario 27 paminė
jo savo veiklos 43 metų sukak
tį. Jo laidos dabar transliuoja
mos 45-mis kalbomis. Laida 
Lietuvių kalba buvo pradėta 
1951 vasario 16. Šia proga žy
menį gavo jau 30 metų “Ame
rikos Balse tarnaująs Alfonsas 
Petrutis, lietuvių laidos vedėju 
paskirtas 1976, kai pensijon pa
sitraukė Antanas Vaičiulaitis. 
Dar anksčiau lietuvių laidai 
ilgą laiką vadovavo dr. Kostas 
Jurgėla.

— Kun. dr. Juozo Prunskio 
laišką kovo 23 išspausdino “Chi
cago Sun Times”. Laiške rašo
ma, kad lietuviai niekad nebu
vo naciai. Priešingai, Lietuva 
buvo pirmoji Europoje, kuri 1935 
iškėlė Klaipėdos naciam bylą. 
Tai buvo pirmas Niurmbergas.

— Lietuvių Rašytojų dr-jos 
valdyba primena, kad Aloyzo 
Barono vardo novelės konkur
so terminas baigiasi gegu
žės 4. Kūriniai siunčiami ad
resu: Mrs. Julija Gylienė, 7142 
S. Troy St., Chicago, III. 60629. 
Vertinimo komisiją sudaro Juli
ja Švabaitė-Gylienė, Danutė 
Bindokienė ir Zigmas Umbražiū- 
nas. Šių metų A. Barono nove
lės mecenatai yra dr. Petras ir 
Stefanija Kisieliai, gyveną Cice
ro, III. Premija — 500 dol.

POETO B. BRAZDŽIONIO POEZIJOS 
POPIETĖ JUNO BEACH, FLA.

(atkelta iš 3 psl.)
Visos dainos sunkios, sudė

tingos, pilnos aukštų ir žemų 
gaidų. Solistė Ona Blandytė- 
Jameikienė lengvai išdainavo tas 
aukštas ir sudėtingas melodijas, 
lengvai ir spalvingai siekė že
mąsias gaidas.

Pabaigai vėl eiles skaitė sve
čias poetas. Užbaigus visi jam 
triukšmingai plojo’ ir pagerbė 
atsistojimu. Prisegtos gėlės sve
čiam. Pirmininkė A. Biliūnienė 
pakvietė vaišių į kitą salę.

Prie vaišių stalo
Čia buvo kavutė ir kitos 

kiamos užkandos. Vaišių metu 
buvo padaryta ir loteriją. Čia 
dalyvavo ir V. Civinskas, kuris 
kadaise turėjo Terros leidyklą 
Chicagoje ir buvo išleidęs Bern. 
Brazdžionio rinkinį — Didžioji

rei-

kryžkelė. Tokį vieną seną eg
zempliorių rengėjos leido laimė
jimam. Laimingą bilietą traukė 
leidėjas. Knygą laimėjo Bronius 
Aušrota. Jam įteikė knygą su au
toriaus ir leidėjo įrašais.

Svečių į literatūros vakarą ir į 
vaišes buvo prisirinkę apie pus
antro šimto. Tai dauguma vieti
niais čia įsikūrę lietuviai. Buvo 
nemažai ir svečių, atvykusių iš 
įvairių Amerikos bei Kanados 
miestų.

Tą patį vakarą svečiui gražią 
vakarienę surengė Bronė ir Bro
nius Oniūnai, kitą dieną prieš
piečius U. ir V. Civinskai, pie
tus L. Pažerienė. Išleistuvių pie-. 
tūs buvo pas A. ir V. Biliūnus.. 
Visur pasisvečiuotta, pasikalbė
ta. Poetas Bernardas Brazdžio
nis iš West Palm Beach, Fla., 
į Los Angeles išskrido balan
džio 2. (p.j.)

goję, jei ir pas mus negrai dis
kriminuojami?”, nors tuoj pat 
protestuoja prieš aparteidą Pietų t 
Afrikoje. Bet kuo svarbesni geri 
santykiai su Sovietų Sąjunga, 
negu su Pietų Afrika? “SSSR ir 
JAV telpa toje pačioje planeto
je: žūsime kartu ar išliksime 
kartu”, argumentuoja sovietinės 
taikos propaguotojai, nors gy
venant vienoje planetoje visiem 
turi rūpėti, kas toje planetoje 
darosi.

Pearl teigimu, Amerikos žmo
nės turėtų įsisąmoninti, kad tai
kos negalima atskirti nuo žmo
gaus teisių klausimo. Žmogaus 
teisių pažeidimas yra nusikalti
mas taikai, ir kiekvienas kovoto
jas dėl žmogaus teisių yra kovo
tojas dėl taikos. Už tuščius 
pažadus Helsirtkyje laisvasis 
pasaulis įteisino tautų pavergi
mą. Madrido konferencijoje so
vietai atmetė visus žmogaus 
teisių pažeidimų įrodymus. Nai
vu laukti, kad jie kitaip elgtųsi 
ir ateities konferencijose.

Visuomenė turi pereiti į akciją 
ir reikalauti vyriausybės, kad 
priverstų sovietus tarptautinių 
įsipareigojimų laikytis. Jei nesi
laiko, nedaryti naujų sutarčių.

“Draugo” redaktorius Myko
las Drunga, atstovavęs PLB val
dybai, nurodė, kad neturime fo- 

( rūmo sovietų nusikaltimam Bal
tijos valstybėse kelti. Sovietų 
Sąjungos sunaikinimas atneštų 
pavergtom tautom laisvę ir 
žmonėm žmogaus teises. Tačiau 
iki šiol nė viena pasaulio vals
tybė neturi plano Sovietų Sąjun
gai sugriauti. Prezidentas Rea- 
gan, pirmasis iš pokario Ameri
kos prezidentų, tvirtai pasisako 
ir prieš fašistines ir prieš ko
munistines diktatūras. Kova Ni
karagvoje ir Afganistane šiuo 
metu yra taip pat kova už žmo
gaus teises pavergtose Baltijos 
valstybėse.

Konferencijos diskusijas seka Daiva Kezienė 
for Due Process atstovė, ir Antanas Mažeika — koalicijos 
OSI/KGB grėsmei atremti generalinis koordinatorius. Nuotr. 
Danutės Mažeikienės

1111 IMU MH? I IMU

pius ir 1.1. Bet gal didesnė prie
žastis, — tai kad amėrikiečiai 
laikraštininkai lengvai pasi
duoda sovietų propagandai ir 
kad jiems pritrūksta intelektua
linio integralumo. “Jei nori įver
tinti laisvę, turi patirti vergi
ją”, pasakė Bock.

— Tautos Fondo metinis su
važiavimas įvyks gegužės 4 Kul
tūros Židinyje, Brooklyn, N.Y.

— Lietuvių kunigų rekolekci
jos lietuvių kalba šiemet įvyks 
birželio 10 - 14 seselių rekolek
cijų namuose, Putnam, Conn. 
Rekolekcijom vadovaus kun. dr. 
Juozas Vaškas, MIC, iš Chica- 
gos.

— Prel. dr. P. Celiešius suti
ko kapelionauti Dainavos sto
vyklavietėje per visą vasarą. 
Grupės, kurios neturi savo ka
peliono, galės pasinaudoti 
prel. P. Celiešiaus patarnavi
mu. Susitarti telefonu: 916 248- 
6635.

— Rasos Vaidilaitės, jaunos 
dailininkės, darbų paroda ko
vo 24 vyko Toronte, Ont., Pri
sikėlimo parapijos parodų salė
je.

— Vokietijos LB tarybos se
sijoje kovo 2 perrinkta Vokieti
jos LB krašto valdyba, kurią ir 
šiemet sudaro Juozas Sabas — 
pirmininkas, Vincas Bartusevi
čius — vicepirmininkas, Marija 
Šmitienė — sekretorė, Arminas 
Lipšys — iždininkas ir Živilė 
Grodbergienė — narė jaunimo 
reikalam.

— Nauji Darbininko skai
tytojai: J. Žygas, Chicago, III. 
Užsakė kitiem: J. P. Bulota, 
Littleton, Co. — E. A. Bulota, 
Forest Hills, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.

Dienraščio “The Register” 
(500,000 skaitytojų) redaktorius 
Alan Bock nurodė priežastis, 
kodėl amerikiečių spaudamepa- 
kankamai domisi žmogaus tei
sių pažeidimais Sovietų Sąjun
goje: nelengva gauti nusikalti
mų detales; “visi žino, kad so
vietai žiauriai elgiasi” — taigi, 
nenaujiena; žiaurumais neno
rima pripildyti laikraščių pusla-

Juno Beach, Fla. po literatūros popietės iš k. Aldona Biliūnienė, Paulius Jurkus, Ona 
Blandytė-Jameikienė, Bernardas Brazdžionis. Nuotr. J. Carios

Nevykdomi įstatymai
Amerikoje galioja įstatymas 

(1930 Trade Act), pagal kurį 
negalima importuoti prekių, pa
gamintų kalinių darbu. Tačiau 
šio įstatymo nepaisoma. Baltų 
Laisvės lyga šį klausimą Kong
rese kelia, ir bando kacetininkų 
rankomis pagamintų prekių iš 
Sovietų S-gos importą sulaikyti. 
Konferencijoje tuo klausimu 
kalbėjo prof. Paul. D. Kamenar 
ir kongresmano Doman asisten
tas užsienio reikalų ir gynybos 
reikalams Jerry Gideon. Anks
čiau tas įstatymas bent dalinai 
buvo vykdomas, bet detentės 
laikais pranyko. 1983 Senato ko
misija paruošė raportą, pagal 
kurį 60% importuojamų prekių 
pagaminta koncentracijos sto
vyklų kalinių, bet Valstybės de
partamentas atsisako įstatymą 
vykdyti. VVashington Legal 
Foundation, /kurios' nariu yra 
prof. Kamenar, Federaliniame 
teisme iškėlė vyriausybei bylą, 
reikalaudamas įstatymą vyk
dyti.

Taip gi yra įstatymas, kad 
negali į JAV įvažiuoti žmonės 
tų Helsinkio akto signatarų, 
kurių kraštuose pažeidžiamos 
žmogaus teisės. Valstybės de
partamentas šio įstatymo irgi 
nepaiso. Kalbėtojai ragino vi
suomenę tais reikalais kontak
tuoti savo senatorius ir kong- 
resmanus.

Scanlan dėstė tradicinę 
JAV politiką Baltijos valstybėų 
atžvilgiu ir gynė Helsinkio susi
tarimų naudingumą: žmogaus 
teisių klausimu sovietai priver
čiami gintis ir kompromituotis. 
Pell painformavo, kad dabarti
nė administracija į “Amerikos 
Balso” stiprinimą investuosian
ti pusantro bilijono dolerių ir 
visą Sovietų Sąjungą apjuosian
ti galingais siųstuvais. Pabal- 
tiečių programos būsiančios 
plečiamos ir stiprinamos. Linui 
Kojeliui, tarus trumpą žodį, bu
vo įteiktas Baltų Laisvės lygos 
žymuo.

Valdžios atstovų pranešimai 
sukėlė ilgas ir įdomias diskusi
jas.

Konferencijoje ir vakarienėje 
dalyvavo per 200 rinktinės bal
tų publikos.

J. Kj.

— Dviejų vyrų chorų koncer
tas rengiamas gegužės 5 Anapi
lio salėje, Mississaugoje, prie 
Toronto. Programoje vokiečių 
vyrų choras “Harmonija”, vado
vaujamas G. Zaduban, ir vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio. Akompania
torius muz. Jonas Govėdas.

— Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos Lietuvių sodybos 
skyrius vasario 23 metiniame 
narių susirinkime naujon valdy- 
bon išrinko: pirm. A. Lapinską, 
vicepirm. A. Klimą, sekr. kun. A. 
Gerybą, ižd. A. Masiulionį; re
vizijom — P. Gugą ir D. La
pinskienę.

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

Cleveland, Ohio 44119, tetai. (216) 5312131

ŠAUKIAMAS
LIETUVIŲ MUZIKŲ IR MUZIKOS DARBUOTOJŲ

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

muzikos darbuotojai.

DARBOTVARKĖJE:

Lietuvių Muzikų Sąjungos kūrimas ir

VII-slos JAV ir Kanados Lietuvių Dainų Šventės reikalai

Pradžia 9:30 vai. ryto

Smulkesnių Informacijų norintieji ir apie savo dalyvavimu pranešti skambinkite Ritai 
Kliorlenel telefonu (218) 531 • 8459

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS ĮGALIOTI INICIATORIAI

Vyriausybės atstovų 
balsas

Vyriausybės nusistatymus 
reiškė ambasadorius John D. 
Scanlan, “Amerikos Balso” di
rektorius Eugene Pell ir Baltų
jų Rūmų ryšininkas su etni
nėmis grupėmis Linas Kojelis.

— Champigny-Meme vietovė
je, netoli Paryžiaus, kovo 30 
atidaryti naujai įsteigti Baltų 
Namai, Jų tikslas — puoselėti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kul
tūrą ir teikti žinias Prancūzi
jos visuomenei apie padėtį Pa
baltijo kraštuose. Atidarymo 
proga iš Olandijos į Paryžių 
atvyko Amsterdamo “Dainos” 
ansamblis ir iš Hamburgo tauti
nių šokių grupė “Gintaras”.

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

Supažindinimas su laureatais 
ir premijų įteikimas.

Meninę programų atlieka 
sol. ANfT A PAKALNIŠKYTĖ, 
akomp. muz. JONUI GOVĖDUI.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais 
ir pasidžiaugti jų įnašu Į lietuvių kultūrų.

GLOBOJA LB CLĖVELANDO
APYLINKĖS VALDYBA

RENGIA JAV LB KULTŪROS TARYBA
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Hartfordo tautinių šokių grupė Berželis šoka savo metiniame koncerte. Nuotr. M. Banevičiaus

HARTFORDO “BERŽELIO” KELIONĖ
Buvo visiškai tamsu. Balsas 

aiškino kad dabar sugrįžtame į 
Clevelandą, po 1984 m. tautinių 
šokių šventės. Užuot važiavus 
atgal į namus, keliausime į Lie
tuvą su “Berželiu” . . .

Taip prasidėjo Hartfordo 
“Berželio” tautinių šokių grupės 
Užgavėnių balius, įvykęs vasa
rio 9, Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, New Britain. Conn. 
Šių metų tema “kelionė į Lietu
vą” apėmė ne tik lietuviškus šo
kius ir dainas, bet ir kitų tau
tų. Štai kelionės trumpa ap
žvalga.

Pradėdamas Clevelande, “Ber
želis” keliavo autobusu link Lie-

tu vos. Kai padangą nuleido, vi
si išlipo ir laukė nenuobodžiau
dami. Amerikos šokėjai jiems 
pašoko Amerikos liaudies šokį 
“Virginia Reel.” Sutaisytu auto
busu “Berželis” toliau keliavo 
iki kol atsimušė į jūros krantą. 
Šokėjai tik tada pastebėjo, kad 
apsirikę — ne į tą pusę važia
vo. Užuot privažiavus Atlantą, 
privažiavo Ramųjį vandenyną.

kad dar toli Lietuva. Tos mer
gaitės pašoko “hula” ir išlydė
jo šokėjus su daina.

Kiį daryti? Jau tiek atkeliavę 
negalėjo grįžti atgal. Šokėjai su
sirado laivą ir plaukė toliau. Pri
plaukė salą ir išlipo, bet palmės 
ir mergaitės su trumpom, gėlė
tom suknelėm aiškiai parodė

“Berželio” vaikai prasimankš
tino sugrįžę ant laivo su šokiu, 
pritaikytu dainai “Pučia vėjas”. 
Užėjo smarki audra ir suplėšė 
laivo bures. Šokėjų laimei jau 
artėjo sala. Būtinai turėjo su
stoti bures sutaisyti ir sužino
jo, kad čia buvo Filipinų salos. 
Vietiniai gyventojai pakvietė šo
kėjus paviešėti saloje ir pasiro
dė šokiu “Carinosa”. Visi sma
giai praleido popietę ir burės 
buvo sutaisytos. Atsisveikinę, 
šokėjai toliau plaukė laivu.

ALBINO PRIŽGINTO KONCERTAI
'Arizonoje išeinantis savaitraš

tis “The Tueson \Veekly” kovo 13 
savo kultūriniame skyriuje iš
spausdino ilgą straipsnį apie 
N'ew Yorko lietuviam gerai pa
žįstamą Albiną Prižgintą.

Ten rašoma, kad šiais metais 
minint J. S. Bacho 300 metų 
gimtadienį, Albinas Prižgintas 
yra pasiryžęs duoti koncertų 
ciklą, atliekant visus J.S. Bacho 
vargonam parašytus veikalus. 
Turint omeny, kad tų veikalų 
yra keli šimtai, galima įsivaiz
duoti kokį nelengvą darbą muz. 
Albinas Prižgintas yra užsibrė
žęs atlikti. Šį ciklą jis pradėjo 
praeitų metų rugsėjo mėnesyje 
ir žada baigti šiais metais apie 
gegužės mėnesį.

Straipsnyje sakoma, kad A. 
Prižgintas savo vaikystę yra 
praleidęs Vokietijoje, į kur jo 
tėvai iš Lietuvos atkeliavo ant
rojo karo metu, Sovietų Sąjun
gai užėmus visas tris Pabaltijo 
valstybes.

1949 A. Prižgintas su tėvais 
atvažiavo į New Yorką ir tais 
pačiais metais įstojo į Juilliard 
Muzikos mokyklą, kur studijavo 
vargonus pas Virgil Fox (garsus 
vargonų virtuozas) ir Vemon de 
Tar (vargonų skyriaus vedėjas). 
Buvo gavęs Fulbright stipendi
ją ir studijavo Europoje. Turi 
magistro laipsnį iš muzikos.

čioje. Straipsnyje taip pat yra 
paminėta' kad jis vedęs ir turi 
3 metų sūnų, kuris yra Suzuki 
metodo smuiko mokinys (Suzuki 
— tai metodas kuris pradeda 
mokyti vaikus groti smuiku la
bai jauname amžiuje).

Muz. A. Prižgintas nuo 1984 
balandžio mėn. yra Tuscon, Ari
zona, vargonininkas ir muzikos 
direktorius St. Michael bažny-

Prie straipsnio yra pridėta 
muz. A. Prižginto fotografija, 
daryta prie vargonų St. Patricko 
katedroje, New Yorke.

Muz. Albinas Prižgintas yra 
buvęs Angelų Karalienės para
pijoje vargonininku, ir neretai 
koncertų metu akomponavęs so
listam.

P. Palys

“KRONIKA’
ANGLIŠKAI

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 64 numeris, kuris 
spausdinamas Darbininke,- jau 
pasirodė anglų kalba. Numerį 
išvertė kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, išleido Liet. Religinė Šalpa. 
Numeris iliustruotas pritaikyto
mis prie teksto nuotraukomis. 
Kaip kiekviename numeryje, taip 
ir šiame gale pridėta vietovar
džių ir pavardžių rodyklė. 
Anksčiau buvo dedamas paminė
tų vietų žemėlapis. Dabar į pas
kutinį puslapį įdėta kun. Sigito 
Tamkevičiaus malda. Ant virše
lio uždėtas reklaminis aplan
kas. kviečiama užsisakyti “Kro
niką” arba pratęsti prenumera
tą.

Anglų kalba išversta “Kroni
ka" yra išsiuntinėjama Ameri
kos spaudai, kongresmanam , 
senatoriam, Amerikos vysku
pam, taip pat ir įvairiom ryšių 
bei informacijos tarnybom. Kro
nikos poveikis yra labai didelis 
— Amerikos vyskupai ir politi
niai bei visuomeniniai vadovau
ją sluoksniai yra labai gerai 
iiiformuoti apie religijos perse
kiojimą okupuotoje Lietuvoje.

— Lietuvių moterų dailininkių 
draugija, įsteigta Chicagoje dail. 
V. Balukienės iniciatyva 1971. 
ruošiasi 1986 pavasarį paminėti 
15 metų veiklos sukaktį. Kviečia
mos dalyvauti visos JAV gyve
nančios dailininkės. Dėl infor
macijų kreiptis į Lietuvių mote
rų dailininkių dr-jos pirm, adre
su: D. Kazlauskienė, 8900 South 
83rd Court, Hickory Hills, III. 
60457. Tel. 312 598-2.542.

— Solisto Vaclovo Verikaičio 
60 metų sukaktuvinis koncertas 
įvyks balandžio 28 Prisikėlimo 
parapijos salėje. Toronte. Pro
gramoje: solistai — L. Marcin
kutė, A. Pakalniškytė, J. Sriu- 
biškienė, A. Simanavičius, S. 
Žiemelytė; muzikai — St. Gai- 
levičius, D. Deksnytė, D. Vis- 
kontienė, J. Govėdas, P. Vytas; 
chorai — vyrų choras “Aras”, 
Hamiltono Aušros Vartų cho
ras, Toronto “Volungė” ir Prisi
kėlimo parapijos choras.

— “Grandies”, jaunimo tauti
nių šokių šokėjų ansamblio, tra
dicinis vakaras Chicagos Jauni
mo Centro didžiojoj salėj įvyks 
gegužės 19.

— Dainavos ansamblis Chica
goje po Vasario 16-osios minė
jimuose atliktų meninių progra
mų dabar ruošiasi “Lietuviškų 
vestuvių papročių” pastatymui 
amerikiečiam lapkričio 24 Mor
ton East aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Cicero, III. Bus 
pavaizduoti liaudies vestuviniai 
papročiai, liaudies dainos, tauti
niai šokiai ir žaidimai, prade
dant piršlybomis, “mergvaka
riu" ir vestuvinę puotą užbai
giant su išdaigomis “Piršlio ko
rimu”.

Ilgai plaukė, <> vis dar nesiro- r 
dė Lietuva. Iš toli matėsi malū
nas, (ai šokėjai plaukė link jo, 
žin<xfomi, kad ir Lietuvoje yra 
malūnų. Deja, arčiau priplaukę 
aiškiai matė, kad* ten nebuvo lie- j 
tuviškas malūnas. Vis vien, šokė
jai išlipo į krantą ir sužinojo 
kad čia Graikija. Vietinis jauni
mas džiaugėsi pamatęs atplau
kiančius svečius per jų subat- 
vakarj. Tuoj atliko graikišką šo
kį svečiam pralinksminti. Nors 
Graikijoje buvo smagu, tačiau 
šokėjai jau nekantravo norėdami 
pasiekti Lietuvą ir atsisveikino. 
Grįžtant prie kranto, Rūta Vir- 
kutytė padeklamavo eilėraštį 
“Gaubli.”

Toliau “Berželio” šokėjai ke
lionę tęsė pėsti. Jau gan pavar
gę, sustojo Vokietijos miškuose 
pailsėti. Kol miegojo, meškinų 
būrys atlepečkojo išdykauti. 
Didysis meškinas erzino kitus, 
neleisdamas nieko prie medaus. 
Gudriausias, mažiausias meš- 
kinukas pasigriebė medaus ku
piną puodą kai kitiem jau nusi
bodo žaidimas. Tuo laiku ir bitės 
surado savo medų, tai meškinu- 
kui teko bėgti. Visas tas triukš
mas prižadino kurie irgi tekini 
bėgo nuo bičių ir meškų.

Iš Vokietijos šokėjai keliavo į 
šiaurės rytus ir pagaliau atsi
rado Lietuvoje. Po tokios ilgos 
kelionės “Berželis” įsismagino 
dainuodamas “Kur gintarais nu
sėtas marių krantas” ir atlikda
mas “Landytinį”, “Žvejų Polką”, 
“Karklus”, “Malūną” ir “Sukti
nį”. “Berželio” vaikų grupė pa
šoko “Žiogelį” ir “Šitam dide
liam būry”.

Tokiai kelionei “Berželis” 
ilgai ir rimtai ruošėsi. Dalia Dži- 
kienė, “Berželio” tautinių šokių 
grupės vadovė, suruošė visą vai
dinimą ir su savo padėjėjais 
Šauliu Dziku, Jonu Kodžiu ir 
Laima Šimanskyte mokė ne tik 
lietuviškų tautinių šokių, bet ir 
Amerikos “Virginia Reel”, Filipi
nų “Carinosa”, graikų šokio ir 
meškų šokio. Darius Venclaus- 
kas mokė dainų: “Norėčiau aš 
keliauti”, “Baltos burės plazda”, 
“Mergužėlė iš Havvaiiaus”, “Pu
čia vėjas”, “Kur gintarais nusė
tas marių krantas” ir “Gale lau
ko toli”. Darius ne tik šoko, bet 
ir pritarė pianinu. Patys šokė
jai, Zinos Dresliūtės vadovauja
mi, nupiešė ir nudažė tinkamus 
tautų vaizdus.

Po pasirodymo šokėjai kartu 
su visais linksminosi, sėkmingai 
atlikę programą. Kezių orkest
ras iš New Yorko puikiai grojo, 
ir balius smagiai praėjo.

L.Š.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

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

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,069.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIU 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 
Iš 
Iš

dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
New Yorko 
Montrealio

(MIEGANT

$1,467.00
$1,835.00 Kanadiškais

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

TARPININKAUJAME N U PERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS J:

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS
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KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Lithuanian Cookery, by I- Sinkevičiūtė. One of the largest 
eollections of Lithuanian traditional recipes. $8.00

Introduction to Motiem Lithuanian, by A. Klimas, DambriOnas,
W. S ch mals tie g. Grammar for the Lithuanian language. $10.00 

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas $8.00 
Lithuanian-English, by Piesarskas, Svesevičius. $8.00 
Lithuanian Self-Taught, by Variakojytė $4-00
Lithuanian for Beginners, by A. Rinkūnas. $4.00,Teacher’s manual 

$3.00, Workbook A $2.50, B $3.00 and C $3.00
Pranas Domšaitis, by E.V. Van Themaat — album, $25.(M)
M. K. Čiurlionis, by A. Rannit — album, $35.00
Lithuanian Record with Text,<$7.00
Miqd Against the VVall, by R. Šilbajoris, $10.00
Lithuania 700 Years, by Dr. A. Gerutis and others. $16.00
Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, 1982.

$5.00
700 Jahre Deutsche-Litauischer Beziehungen (in German), by

W. Storost-Vydūnas. $14.00
Wenn die Sovjets kommen (in German), by R. Raid. $12.00
Lithuanians we shall be. Lithuanian language Grammar with 

workbook, by M. B. Tamulionytė. $25.00
The USSR-German Aggression Against Lithuania, by B. Kasias.

$15.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00 
Telesforas Valius, Color album by R. Viesulas, $58.00 
History of Lithuania, by Jz Končius $4.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius $3.00 
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich $6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00.
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis & A. Kučas. 6 vol. 

$130.00.
The Living Testament of Faith & Courage in Siberia. $5.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $8.00
Lithuania the European Adam, by J. Ehret. $3.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas, $6.00
Etemal Dream, by L. Andriekus. $6.00
We Will Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą $5.00
The Lithuanian VVoman, by B. Novickienė. $5.00
Basanavičius: the Patriarch of Lithuania, by A.E. Senn. $10.00 
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $11.00.
Lithuania Under Soviet Occupation , by J. Prunskis. $9.00.
Lithuanian Easter Eggs by A. Tamošaitis, $25.00
Lithuanian National Costume, by A. and A. Tamošaitis. $26.00
Puzinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas $16.00
The Way of Nations, Album — J. Juodis. $8.00
An Infant Bom in Bondage — Meditations on Liberty from 

the Siberia. $7.00
Archbishop George Matulaitis, by Dr. A. Kučas. $15.00
Saint Casimir, by Rev. A.J. Contons, $1.00
Map of Lithuania. $6.50.
Amber (Lithuanian Gold), by Patty C. Rice. $29.00
Catholics' in USSR occupied Lithuania. $4.00
Darius - Girėnas, album by E. Jasiūnas, $25,00
Mano žodynas, color dictionary’. by R. Scarry , $10.00
Russian Imperialism & Messianism, by J. Ehret $1.00
Tannenberg, by G. Jurgėla, $2.00
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Please add $1.00 for postage and handling.
These and other Lithuanian-English books, records, auto 

stickers, Lithuanian and USA Flags, T. Shirts with Lithuanian 
Emblems and various other souvenirs are availableat:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

LONG PLAYING — STEREO — Hl Fl 
LITHUANIAN RECORDS

Clevelando vyrų okteto trečia plokštelė —10.00
Ar atminsi, lietuviškos dainos-kūriniai. Dainuoja D. Stankaitis 

— 10.00
Sol. Algis Grigas, 8 operų arijos — 10.00
Sol. Lilija Šukytė dainuoja 17 J. Gruodžio dainų — 10.00
Dainos, muzika ir gėlės, 12 kūrinių-dainų, įdainuota solistų, 
chorų. A.A. Lemberto prisiminimui — 8.00
Gintaras su daina, Toronto, 14 dainų — 10.00
Aras, Toronto vyrų choro 12 dainų — 10.00
Sol. A. Keblys dainuoja 17 liet dainų — 10.00
Nauja diena, Šalčių 12 lietuviškų duetų —10.00
Kur bakūžė samanota, R. Daunoro 15 dainų —10.00
Dainuok ir šok, J. Nakutavičiaus-Striugaitės 20dainų — 12.00
Vytis I. Mažeikaitės ir Vyties orkestro 10 dainų— 12.00 
Harmonija, New Yorko kvarteto 14 liet dainų —10.00 
Kalėdos, Montrealio lietuvių choro 14 liet dainų — 10.00
Gina Čapkas-Čapkauskienės 10.00
Pasakos vaikučiams, įkalbėta 10 pasakų — 10.00
Penktoji dainų šventė Toronte 2 plokštelės — 10.00
K. Yakutis, solisto 10 dainų-arijų — 6.00
Sodžiaus garsai, 12 J. Stankūno kūrinių, solo ir choras — 5.00
Laša laiko lašai, Brocktono choro 8 dainjs su kantata — 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 šokių ir dainų — 6.00
Tau mama. 14 (vairių delnų — 10.00
Dainuojam su Lione. Sol. L. Juodis 16 dainų —5.00
Lietuvos prisiminimai, Sol. L Jodis 14 dainų su gitara — 5.00 
New Yorko vyrų choro 16 dainų — 4.00
Aš čia gyva. Pollkaičlai, Neverauskaa —10.00
Lauksiu tavęs ateinant, Montrealio vyrų oktetai— 8.00 
Lithuanian Language Record Course su žodynėliu — 6.00
Kur gintarais, Montrealio "Gintaras“ — 8.00

Persiuntimui pridedamas $1.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN. N.Y. 11207

I
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SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti’ po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

PARODA

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Hartfordo klulvas rengia 
pavasarinę dailės parodą, kuri 
įvyks švč. Trejybės parapijos 
salėje, 53 Capitol Avė., Hart
forde. Parotla prasidės gegužės 
4, šeštadienį, nuo 2 iki 5 v. 
popiet, sekmadienį, gegužės 5, 
nuo 9 v.r. Oficialiai paroda bus 
atidaryta sekmadienį.

Parodoje dalyvauja dailininkė 
Marija Žukauskienė iš Nėw Yor
ko. Iš Connecticuto valstybės 
prisidės: Jurgita Kovienė, Jonas 
Kova, Viktoras Liaukus ir Ray
mond Yankauskas. Parodoje bus 
išstatyti įvairių technikų ir iš 
įvairių medžiagų sukurti kūri
niai — tapyba, medžio droži
niai, keramika, fotografiją ir 
kita.

Visuomenė kviečiama kuo 
gausiau aplankyti šią parodą 
ir pasigrožėti ten dalyvaujančių 
dailininkų menu.

DARBININKUI

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuves 
trispalve ir Vytimi bei įra
šu “Lithuąnian and proud 
of it” : vaikam (boy’s size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L(42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Viktoro Liaukaus kūrinys — 
Saulėtekis, drožinys iš me
džio. Be jo parodoje daly
vauja Marija Žukauskienė, 
Jurgita Kovienė, Jonas Kova, 
Raymond Yankauskas. Paro
da vyksta gegužės 4 ir 5 Švč. 
Trejybės parapijos salėje 
Hartforde. Rengia Liet Mo
terų Klubų Federacijos Hart
fordo klubas.

W0RCESTER
MASS

D.B.

PAREMTI AUKOJO

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

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

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

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

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

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

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

Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

25 dol. — K. Dailidėnas, St. 
Petersburg, Fla.

20 dol. — J. Mališka, Ver- 
dun, Que.

Po 15 dol. — A. Puzinas, 
San Mateo, Calif., M. Grigoravi- 
čius, Belleville, III., A. Garsys, 
Stafford, VA, V. Zitikas, Sunny 
Hills, Fla.

Po 10 dol. — M. Achenbach, 
Waterbury, Conn., dr. B. Cova- 
lesky, Randolph, N.J., V. Bakšys, 
Dorchester, Mass., Z. Stephens, 
Danbury, Conn., A. Landsber
gis, Upper Marlboro, Md., kun. 
A. Grigaitis, Amsterdam, N.Y., 
D. Šulaitis, Glen Cove, N.Y., dr. 
A. Gleveckas, Chicago, III., P. 
Gražulis, Worcester, Mass., W. 
Malinauskas, Stamford, Conn., 
J. Rudaitis, Hamilton, Ont., S. 
Mankus, Philadelphia, Pa., T. 
Paknys, Brooklyn, N.Y., V. Juška, 
Toronto, Ont., dr. A. Loucis, 
Mt. Olive, III., M. Lušienė, 
\Voodhaven, N.Y., K. Milukas, 
Richmond Hill, N.Y., V. Belec-

at-

BRIDGES is a monthly nevvsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians vvho do not 
understand Lithuartian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The nevvsletter is published monthly and the 
subscription rate is 7 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this nevvsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. VVrite to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 doL
Vardas, pavardė----------------------------------------------------------------
Numeris, gatvė------------------------------------------------------------------
Miestas, valstija, Zlp--------------------------------------------------------------

Šv. Kazimiero parapija atšventė 
dangiško globėjo šventę

Šventė kovo 3 prasidėjo baž
nyčioje. Klebonas kun. A. Miciū- 
nMs. MIC, aukojo mišias ir pasa
kė pamokslą. Giedojo parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas O. 
Keršytės.

Po pamaldų Maironio Parko 
didžiojoje salėje vyko tradici
niai parapijos pietūs, kuriuose 
dalyvavo daug svečių, net ir iš 
toliau atvykusių.

Parapijos tarnybos narys A. 
Minikauskas vadovavo progra
mai. Invokaciją atkalbėjo At- 
hol. Mass., parapijos klebonas 
kun. J. Steponaitis ir priminė. Su”"“ HHIs, F]a. ’ A. Zebela, 
kad praėjusiais metais didingai 
buvo paminėta 500 metų kazi- 
mierinis jubiliejus.

Klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC. pasveikino Kazimieras ir 
Kazimierus. Meninę dalį atliko 
parapinės mokyklos mokiniai, 
paruošti Šv. Kazimiero vienuoli
jos seselių, dirbančių mokyklo
je. Joms talkino A. Valinskienė. 
Grupė dainininkų, vadovaujant 
O. Keršytei, gražiai padainavo.

Svečių tarpe buvo kun. V. Pa
rulis, kun. A. Šeputa, kun. A. 
Volungis. kun. A. Jankauskas, 
kasmet atvykstąs kun. J. Stepo
naitis.

Šventė praėjo pakilioj nuo
taikoj.

valstijų turi vadinamąjį “Ne 
fault” įstatymą. Pagal tą įstaty
mą, paties apdraustojo kompa
nija sumoka jam arba jai už gy
dymosi išlaidas ir nustotą už
darbį iki tam tikros nustatytos 
ribos.(paprastai iki $2,000). Jei 
Tamsta neturėjai vadinamojo 
“collision” draudimo, tada 
Tamstos reikalai su savąja drau
dimo kompanija yra baigti, nes 
sakai, kadjie užmokėjo už gydy
mo išlaidas; prileidžiu, kad jei 
nustojai uždarbio, Tamstos 
kompanija taipogi Tamstai yra 
atlyginusi už nustotą uždarbį, 
“No fault” įstatymo sumos ri
bose.

Kai kuriose valstijose vadi
namasis “property damage” 
draudimas yra privalomas; kai 
kuriose — ne. Atrodo, kad ki
tas vairuotojas tokio draudimo 
neturėjo. Vienintelė Tamstos 
išeitis, pasisamdyti vietinį ad
vokatą ir patraukti kitą vairuo
toją teisman. Jei kaltė (arba kai 
kuriose valstijose “didesnė kal- 

Jersey City, N.J., J. Rugelis, tė’’) buvo jo, tada teismas pri- 
Mayvvood, 311., D. Pocius, 
Brooklyn, N.Y., K. Mitinąs, Free- 
mont Center, N.J., H. Vaitaitis, 
Old Saybrook, Conn., M. Guo- 
bys, St. Petersburg Beach, Fla., 
L Vileita, Paramus, N.J., B. Plio- 
plys, New Brunswick, N.J., P. 
Pečenkis, Elizabeth, N.J., B. 
Kondratas, Quaker Hill, Conn., 
kun. A. Kardas, Sunny Hills, 
Fla., V. Balalis, Port Mon- 
mouth, N.J.

Po 2 dol. — A. Beard, New 
Paltz, N.Y., J. Vazbys, Mah- 
wah, N.J., J. Tamašauskas, Put- 
nam, Conn., A. Kašėta, New Bri
tam, Conn., J. Bundonis, Lin- 
den, N.J., F. Shablauskas, Rich
mond Hill, N.Y.

PO AUTOMOBILIO

NELAIMĖS

Klausimas
Aš turėjau automobilio nelai

mę. Mano automobilį sulamdė, 
be to, man sulaužė koją. Už 
gydymo išlaidas mari sumokėjo 
mano paties draudimo kompani
ja, bet už kojos sulaužymą ir 
darbingumo nustojimą, o taipogi 
už automobilio sulamdymą nie
kas man nemoka.

“Collision Insurance” aš netu
rėjau, o anos mašinos vairuoto
jas neturėjo reikalingo drau
dimo; taigi aš pasilikau be nie
ko. Kaip man užbaigti kojos su- 
žeiddimo reikalą ir kas man turi 
sumokėti už automobilio sulau
žymą?

Atsakymas
Įvairios valstijos turi šioj srity 

įvairius įstatymus. Daugumas

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

teis Tamstai užmokėti ne tik už 
visas gydymo išlaidas ir nustotą 
uždarbi, bet ir už “kančias” 
ir turėtusnemalonumus, o taip
ogi už automobilio sutaisymą. 
Žinoma, jei kitas vairuotojas, 
kad ir kaltas, bet neturi jokio 
turto, iš kurio, gavus teismo 
sprendimą, galėtum išieškoti 
priteistą sumą, tada ne tik su 
automobilio nelaime susijusios 
išlaidos, bet ir Tamstos advoka
to ir teismo išlaidos turės būti 
padengtos iš Tamstos paties 
kišenės. Patariu anksčiau ištirti 
ar kitas vairuotojas nėra “judg- 
ment proof”, t.y. ar jis turi 
kokį nors turtą. Be to, patariu 
pasitarti su vietiniu advokatu ir 
sužinoti ar jo nuomone nelaimė 
įvyko dėl Tamstos paties, bet dėl 
kito vairuotojo neatsargumo 
(negligence).

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

J. M.

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

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

Užsakau ‘'Lithuanian Cookery“ už 8 dol. Porsluntlmas- 
Postage 1 dol.

Vardan, peverdė-----------------—---------------- ---- -------------------------

Nussorle, gatvė

M tostas-, vaistąs, Z to------------------------------------------------------------

Koncertai
Balandžio 27. šeštadienį. 7 

vai. vakaro Maironio Parko di
džiojoj salėj šv. Kazimiero para
pijos vyrų choro koncertas, vai
šės ir šokiai.

Gegužės 18, šeštadienį, 7 vai. 
vakaro Maironio Parko didžio
joj salėj įvyks Dr. V. Kudirkos 
šaulių kuopos rengiamas pava
sarinis koncertas, vaišės ir 
šokiai.

Koncertą atliks lietuvių para- 
* pijus mišrus choras iš Brockto- 

no. Dirigentas muz. V. Raste
nis. Akompaniatorė M. Blaže- 
vičiūtė-Crowley.

Po koncerto sesių šaulių pa
rneštos lietuviškos vaišės, o po 
jų šokiai.

Seniai VVorcestery buvo miš
raus choro koncertas, tad kvie
čiami ne tik vietos, bet ir iš kitų 
kolonijų lietuviai atvykti ir pa
siklausyti gražių lietuviškų dai
nų.

Pagerbtas Jonas Pipiras
Ilgametis Lietuvių l^tlxlaros 

draugijos vicepirmininkas Jo-

nas Pipiras po įvykusio kovo 
19 dr-jos susirinkimo buvo gra
žiai pagerbtas, nes nuo šių metų 
pasitraukia iš tų pareigų.

Draugijos pirmininkas K. 
Adomavičius apibūdino J. Pipiro 
veiklą šioje draugijoje, į kurią 
įsirašė 1950. Ėjo sąžiningai vi
sas jam pavestas pareigas, bet 
ilgiausiai išbuvo vicepirminin
ku. Kalbėjo ir inž. A. Glodas 
— dabartinis vicepirmininkas, o 
direktoriai R. Jakubauskas ir B. 
Naras įteikė dovaną — modemų 
televizijos aparatą.

J. Pipiras dėkojo valdybai, 
direktoriams ir nariams už “ne
užtarnautą” dovaną ir pasi
džiaugė. kad savo darbu galėjo 
nors mažą plytelę įmūryti į Mai
ronio Parko pastato statybą, ku
ris išaugo toks didingas ir gra
žus. Juo didžiuojasi ne tik vietos 
lietuviai ir kitataučiai, bet ir iš 
kitur atvykstantieji. Palinkėjo 
pirmininkui K. Adomavičiui ir 
kitiems sveikatos beisėkmės to
limesniuose darbuose.

Priminė, kad labai vertina sa
vo žmonos Marijos Pipirienės 
pasiaukojimą, kuri daug dienų 
ir vakarų praleido viena, kai 
jam teko darbuotis Maironio 
Parke.

Sekė vaišės, kuriose dalyvavo 
organizacijų pirmininkai, drau
gijos nariai ir svečiai.

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
864)1 114 Street. Richmond Hill. N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

J.M.

77-01 JAMAICA AVENUE

266-4130

SUMA

$500

-20,000

$20,000

$50.000

TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

3 - 6 man.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

8.8%
9.25%
10%
10.15%

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

$2^00-4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 motų 10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.25% APSKAIČIAVIMAS

DABARTINIS KURSAS 7.00% KASDIEN
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venimo kelias neatidaręs savo 
durų jo ilgesniam gyvenimui ir 
darbui.

Dail. Jonas Rūtenis iš Cape

Aleksandras Mantautas dėkoja už sveikinimus ir dovanas. 
Stovi M. Jankaus šaulių kuopos pirm. J. Stašaitis ir kairėje 
S. Gofensienė. Sėdi sūnus dr. Vaidevutis Mantautas ir jo 
žmona.

BROCKTON, MASS
Martyno Jankaus kuopos 

šauliai paminėjo garbės šaulio 
— visuomenininko A. Mantauto 
90 amžiaus sukaktį.

Š. m. kovo 17 rytą būrelis 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
išvyko į Putnamą Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seselių Matu
laičio globos namuose gyvenan
čio garbės šaulio Aleksandro 
Mantauto, sulaukusio 90 m. am
žiaus, pasveikinti, su juo pasi
džiaugti netrumpoje gyvenimo 
kelionėje atliktais darbais, pa
linkėti sveikatos, šviesių dienų.

Prie atvykusių Emilijos ir Ro
mualdo Bielkevičių, St. Gofen- 
sienės, 0. Eikinienės ir E. Ribo- 
kienės prisijungė kuopos pirmi
ninkas J. Stašaitis, A. Šeduikis 
ir kiti šauliai, užbaigę seselių 
suruošto dvasinio susikaupimo 
rekolekcijas.

Į tėvo pagerbimą atvyko sū
nus dr. Vaidevutis Mantautas su 
žmona.

Po gražių gavėnios lietuviškų 
tradicinių pamaldų — Graudžių 
Verksmų — vienuolyno koply
čioje, seselės pakvietė Jubilia
tą ir svečius Į valgomąjį pie
tums.

Čia vyko A. Mantauto pager
bimas. Sukalbėjus maldą, Mar
tyno Jankaus šaulių kuopos pir
mininkas Juozas Stašaitis pa
sveikino Jubiliatą ir įteikė jam 
“LŠST Vilniaus rinktinės Ka
nadoje išleistą “Metraštį” su lie
tuviškais raštais juostele, gražų 
įrėmintą sveikinimą — adresą, o 
sesė St. Gofensienė puošnų tor
tą su žvakutėmis. Visi sugiedojo 
Ilgiausių, sveikiausių metų. 
Antrasis tortas buvo šeimos do
vana.

Jubiliatas ir svečiai vaišinosi.
džiaugėsi sukaktuvimnko ne- 1952 . atkuriant Šaulių 
trumpoje gyvenimo kelionėje Sąjungą Tremtyje buvo išrinktas 
nuveiktais darbais. LŠST ?arbės nariu ir Centro

Aleksandras Marcinkevičius - Valdvbos pirmininku. 1964

Mantautas gimė 1895 kovo 19 
Paukščių km., Žaslių valsč., 
Trakų apskr. Mokėsi Trakuose ir 
Vilniaus gimnazijoje, o 1916 
baigė Tiflise (Rusijoj) karo mo
kyklą. Grįžęs Lietuvon 1925 
baigė specialius karininkams 
kursus, pakeltas į leitenanto 
laipsnį ir paliktas atsargoje.

A. Mantautas 1917 m. daly
vavo lietuvių atstovų suvažiavi
me Tiflise ir buvo išrinktas lie
tuvių tarybos pirmininku. Vė
liau toji taryba tapo Lietuvos 
atstovybe Tiflise. 1918 - 20 
dirbo Lietuvos atstovybėje I-jo 
sekretoriaus pareigose, o vėliau 
buvo paskirtas Tifliso konsulia- 
rinio skyriaus vedėju. Tuo metu 
Lietuva atstovauta Armėnijai, 
Azerbeidžanui ir Gudijai. A. 
Mantautas yra nepriklausomos 
Lietuvos konsularinės tarnybos 
narys.

Grįžęs 1922 į Lietuvą, įstojo 
Lietuvos Šaulių Sąjungom Arti
mai dirbo su Vladu Putviu ir su
situokė su jo dukra Sofija Put-

1923 dalyvavo Klaipėdos 
krašto sukilime. Buvo ryšininkas 
tarp Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto, kuriam vadovavo 
Martynas Jankus, su Šaulių Są
junga. Tas darbas buvo labai 
svarbus, nes Lietuvos Šaulių S- 
gai buvo pavestas sukilimo or
ganizavimas. Prijungus Klaipė
dą prie Lietuvos A. Mantautas 
važinėjo po Klaipėdos kraštą ir 
steigė šaulių vienetus.

Laimingai su šeima pergyvenę 
I-jį bolševikmetį Lietuvoje. 1944 
pasitraukė į Vokietiją, o 1949 
apsigyveno JAV — Brocktone, 
Mass.

Brocktone atkūrė šaulių kuopą, 
pavadindamas ją Martyno Jan
kaus vardu, ir buvo išrinktas tos 
kuopos garbės pirmininku.

A. Mantautas buvo ir rašto 
žmogus. Redagavo Vlado Put
vinskio — Putvio raštų II-jį ir 
III-jį tomus. Abu su žmona 
parašė V. Putvio biografiją ir tas 
veikalas sudarė I-jį Vlado Putvio 
raštų tomą.

- LŠST yra išleidusi knygas 
“Vlado Putvio gyvenimas ir jo 
parinktieji raštai“ ir “Nepri
klausomai Lietuvai”, kurios di
delė dalis parašyta A. Mantau
to.

Taip pat yra paruošta spau
dai jo rašytų atsiminimų apie 
Klaipėdos sukilimą, pateikiant 
to įvykio eigos pilnesnį vaizdą.

Po vaišių ir A. Mantauto pa
gerbimo šventės dalyviai nuvyko 
į Dangaus Vartų seserų kapines, 
kur ilsisi jubiliato gyvenimo 

. draugėj jo žmona Sofija Putvy- 
tė-Mantautienė, mirusi 1984 ba
landžio 5. Jos laikiną antkapį 
papuošė trispalve vėliavėle ir 
gėlėmis. Taip pat aplankė tenai 
besiilsiančių prof. J. Brazaičio, 
kun. St. Ylos, kun. M. Vembrės 
ir kitų kapus, pasimelsdami už 
mirusius. .

Atsisveikinę su Jubiliatu ir 
vaišingomis seselėmis, svečiai 
skirstėsi maloniai nusiteikę.

E. Ribokienė

A. Chaplikas, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D—jos ilgame
tis darbuotojas, per 40 metų 
ėjęs visokias pareigas valdyboje, 
daugel metų buvęs šios organi
zacijos pirmininku, per praėjusį 
visuotinį narių susirinkimą vie
ningai buvo išrinktas garbės pir- 
mininku.

Šiai didžiulei lietuviškai or
ganizacijai yra didelė garbė tu
rėti tokį nepailstamą darbuoto
ją savo tarpe. Mažai yra Bosto
ne organizacijų, prie kurių A. 
Chaplikas nepriklausytų ne tik 
kaip narys, bet kaip pirminin
kas ar bent valdybos narys. 
Mažai yra Bostone sukakčių 
ar minėjimų, kur Chaplikai ne
būtų staibių aukotojų tarpe.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-ja dėkoja A. Chaplikui už jo 
visą įdėtą darbą draugijos labui 
praeityje ir džiaugiasi, kad savo 
tarpe turi tokį iškilų garbės pir
mininką.

ATVELYKIS BOSTONE
Nuo senovės Atvelykis buvo 

švenčiamas kaip antros Velykos. 
Tą paprotį iš dalies atgaivino 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyriaus valdyba, su- 
ruošdama kultūrinę popietę Lie- 
tuvių Piliečių draugijos namuo
se?

Popietėje paskaitas skaitė Zi
ta Krukonienė, baigusi lituanis
tiką Vilniaus universitete, ir 
Gitą Kupčinskienė, baigusi 
prancūzų kalbą Prancūzijoje ir 
vienerius metus praleidusi Lie
tuvos etnografiniame ansambly
je Vilniuje, dabar anglų kalbos 
mokytoja Bostono vidurinėje 
mokykloje. Z. Krukonienė kal
bėjo apie moteris lietuvių liau
dies dainose, paimdama pavyz
džius iš praeito šimtmečio ir 
naujesnių dainų. Senovinį dai
navimą pademonstravo, pagro
dama ištraukas iš parinktų juos
telių.

G. Kupčinskienė yra pamėgusi 
sutartines ir apie jas daug žino. 
Jos prieš kelerius metus įsteig
tas Bostone Etnografinis an
samblis labiausiai sutartinėmis 
ir pasižymėjo.

Sutartinės ir jų dainavimo

AŠTRĖJA DVASINIŲ 
PAŠAUKIMŲ KLAUSIMAS

1984 metais Brooklyno vysku
pijoje buvo įšventinti keturi 
nauji kunigai, ne trisdešimt, kaip 
būdavo anksčiau. Šiuo metu 
vyskupijoje yra 613 kunigų. Po 
penkiolikos metų, numato
ma, liks apie 300. Vyskupas 
Francis Mugavero kovo 7 sušau
kė visus vyskupijos kunigus į 
seminariją Douglastone maldos 
žygiui. Parapijos liko be kunigų. 
Laikraščiai rašė: “Priestless 
day .. ..” — parapijos be kuni
gų. Tai dramatiškas įspėjimas, 
kad padėtis kritiška. Po paskai
tų ir diskusijų atskiruose būre
liuose kunigai apsisprendė, kad 
kai kurių teologų ir spaudos siū
lomos drastiškos priemonės nėra 
priimtinos. Pati geriausia prie
monė pažadinti pašaukimus yra 
malda. Baigiant konferenciją 
kunigai turėjo iškilmingą 
šventąją valandą.

Popiežius Jonas Paulius II pa
skelbė balandžio 28 pašaukimų 
sekmadieniu.

Vyskupas Paulius Baltakis jau 
anksčiau buvo pavedęs prelatui 
y. Balčiūnui sušaukti pasitari
mą pašaukimų klausimu. Pasita
rimas įvyko vasario 9 Marijos 
Nekalto,Prasidėjimo seserų vie
nuolyne* ’Putname. Dalyvavo 
lietuvių vienuolijų atstovai, keli 
pasauliečiai ir vysk. P. Baltakis. 
Pastebėta, kad jaunuoliai, šiais

A. Chaplikas — garbės 
pirmininkas

būdas bene bus pats seniau
sias ir vien tik Lietuvoje užsi
likęs. Ten ir dabar užtinkamos 
iki šiol neužrašytos sutartinės. 
Sutartinių priskaičiuojama 
septyniolika rūšių. G. Kupčins
kienė pati padainavo keturių 
skirtingų rūšių sutartines ir pa
aiškino, kaip jos dainuojamos ir 
kuo skiriasi viena rūšis nuo ki
tos.

Iš garsajuostės ji pademon
stravo kelias būdingas sutarti
nes, atkreipdama dėmesį į jų 
skirtingumus ir esmę. Kaikurios 
juostelėn įdainuotos sutartinės 
buvo iš Bostono Etnografinio 
ansamblio.

Paskaitininke vykusiai supa
žindino su sutartinėmis, nurodė, 
kas sutartinėse yra svarbiausia 
ir j ką reikia kreipti dėmesį.

Renata Špakevičienė, padeda
ma Dalės Zikienės ir kitų, pa
ruošė velykinį stalą. Kepsniai, 
tortai ir kiti valgiai buvo su
neštiniai ir geriausiai pagamin
ti. Apie šimtas svečių galėjo 
pasivaišinti kuo tik norėjo.

Buvo ir margučių stalas, kurį 
paruošė Valė Čepienė ir p. Ščiu
kaitė. Buvo ir loterija. Laimėji- 

laikais eidami mokslus, profesi
ją renkasi ne pagal savo pa
šaukimą, bet turėdami galvoj 
karjerą. Dažnai jie, baigę studi
jas, pasitaikius patogesnei karje
rai, palieka tai, ką studijavo ir 
nueina kitu keliu. Todėl reikia 
skatinti jaunuolius rinktis pro
fesiją, į kurią jie jaučia pašauki
mą, nes tikros sėkmės ir asme
niškos pilnatvės galima laukti 
tik tada, kada pasirinktoji pro
fesija atitiks asmeninį pašauki
mą. Jeigu daugiau dėmesio bus 
į tai kreipiama, atsirt& ir dvasi
nių pašaukimų. Pašaukimų gau
sa Lietuvoje, pogrindžio semina
rija ir vienuolynai yra šviesūs 
pavyzdžiai. Dievas pašaukia 
pjūties darbininkų ten, kur jų 
labiausiai reikia.

Pasitarimo dalyviai priėjo tos 
pačios išvados, kaip Brooklyno 
kunigai: šiuo atveju svarbiausia 
yra malda. Vyskupui pagelbėti 
šiuose reikaluose nutarta įsteig
ti talkos būrelį. Būreliui vado
vauti sutiko prel. V’. Balčiūnas, 
o sės. Ona Mikailaitė sutiko bū
ti būrelio reikalų vedėja. Jei 
kas galėtų įsijungti į maldą ar 
turėtų pasiūlymų šio būrelio 
veiklai, prašoma rašyti Sės. O. 
Mikailaitei, ICC, Putnam, CT 
06260 arba skambinti telefonu 
203 - 928-585(28.

V.B.T.

dail. Viktoras Andriušis
Kultūrinių subatvakarių va

dovybė Bostone, balandžio 13 ....
subatvakarį paskyrė dailininko Cod kalbėjo apie Viktoro And- 
Viktoro Andriušio prisiminimui. riušio kūrybą. Jo kūryba buvusi
Va^ pradįJo Pirm. Ednaun-

“teatro” ir tada Valstybės Teatr 
re. Scenografijos menas esąs 
sunkesnis už tapybą. Norint 

’ sukurti dekoracijas veikalui, rei
kia pažinti tame veikale vaiz
duojamo laiko visas puses, kad 
tos dekoracijos tiktų tam buvu
siam laikui. V. Andriušis, pradė
jęs mokytis ir dirbti su garsiuo
ju M. Dobužinskiu, tapo ne tik 
jo geras mokinys, bet ir jo įpė
dinis. Kai M. Dobužinskis pali- 
ko Valstybės teatrą ir išvykęs į 

j užsienį, tai V. Andriušis liko 
Valstybės Teatro dailininku de- 

( dekoratorium. Jis sukūrė eilęi 
. didžiųjų operų, dramų ir baletų 

dekoracijas.

das Cibas. Rašytojas Antanas 
Gustaitis, kaip ir visada, savo 
šmaikščiu ir taikliu žodžiu su 
humoru pradėjo: “Neklaidingai 
pavaizduoti žmogų yra daug 
sunkiau, negu kalbėti apie žmo
gaus darbus ir kūrybą“. Tada 
palygino dail. Viktorą AndriuŠį 
su kunigu Antanu Strazdu- 
Strazdeliu, kurių gyvenimo bū
dai ir keliai turėjo panašumo.

Viktoras Andriušis gimė 1908, 
o mirė 1967. Gimnaziją baigęs 
1925 Kaune, o Meno Mokyklą 
1931. Ligi 1944 buvęs Valstybės 
Teatro dailininkas dekoratorius. 
Yra sukūręs Valstybės Teatro 
dramai, operai ir baletui gražias 
dekoracijas. Jau būdamas išeivis 
Vokietijoj, padarė dekoracijas ir 
kostiumų eskizus operai Sevili
jos Kirpėjas ir kit. Atvykęs į 
Ameriką, Bostone irgi kūrė de
koracijas Bostono lietuvių dra
mos ir baleto spektakliam, o 
taip pat Vasario 16osios minėji
mui.

Toliau pasakojo V. Andriušio 
darbo vargus išeivijoj, kur deko
ratoriaus pripuolamas darbas 
buvo be reikiamos scenos, be į- 
rankių, labai sunkus ir ne
apmokamas. O pragyvenimą tu
rėjo užsidirbti net ligoninės vir
tuvėj dirbdamas. Tačiau dail. V. 
Andriušis su pjuklu, kirviu, 
plaktuku kalė rėmus ir piešė bei 
dekoravo. Kas yra pasilikę iš 
jo darbų tėvynėje — sunku pa
sakyti. Amerikoj Bostone jo de
koruoti Tautinės Sąjungos na
mai su karalium Mindaugu ir 
kitais yra graži puošmena, ko 
gal niekur kitur nerasime. Kita
taučiai, užsukę į šiuos namus 
stebisi, kaip toks' menas esąs 
užkištas miesto pakraštyje. V. 
Andriušis buvęs kūrėjas, bet gy- 

mam buvo leidžiaroi-pačių.Barių,- 
pagaminti rankdarbiai, pvz. au

diniai, juostos, lėlės ir ginta
ras.

Svečių buvo ir iš Cape Codo, 
Providence, Putnamo, Spring- 
fieldo, Worcesterio. Iš toliausiai 
atvykusi buvo Lietuvių Skaučių 
Seserijos vyriausia skautininke 
Stefa Gedgaudienė. Iš Clevelan- 
do ji atskrido dalyvauti Atlanto 
rajono skautų vadovų suvažia
vime.

Lietuvių Tautodailės Institu
to Bostono skyriui pirminin
kauja Saulė Šatienė. Ji ir suruo
šė šią įdomią popietę. Jai ir pri
klauso visų padėka, (k.n.)

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

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

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

“Anjber HoHdays” #
1985 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
RUGPJŪČIO 21 — 10 DIENŲ Lietuvoje — 1.675 dol.

Balandžio 17 — $1135.00 Llspos 22 — $1766.00
Gegužės 8 — 1135.00 Llspos 31 — 1465.00
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1608.00
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 — 1679.00
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18 — 1212.00
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23 — 1173.00
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1 — 1279.00
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 10 dienu — l»lHi mergutei.
i

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUOŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and aro auteject to 
c hanges.

Po kalbų aktorė Aleksandra 
Gustaitienė aiškino, o Romo 
Šležo iš skaidrių ekrane buvo 
parodyti Lietuvos teatro: ope
ros, dramos ir baleto buv. žy
mesni aktoriai, kaip H. Kačins
kas, K Petrauskas, Aleksandra 
Gustaitienė, Liucija Rutkauskai- 
tė-Tvirbutienė ir teatro direkto
rius Antanas Gustaitis.

Tautinės S-gos salės, kur vy
ko šis V. Andriu šio prisimini
mui skirtas subatvakaris, ^sienos 
buvo apkabintos dail. V. Andriu- 
šio tapybos piešiniais, surinktais 
iš įvairių asmenų.

Dail. Viktoro Andriušio žmo
nai Aldonai negalint dėl ligos 
dalyvauti subatvakaryje, visi su
sirinkusieji pasirašė ant specia
laus atviruko. Salė buvo perpil
dyta V. Andriušio draugų, bi
čiulių, pažįstamų ir gerbėjų.

Ruošiami kursai
Bostono Tautodailės skyrius 

dar prieš vasaros pradžią nu
mato suruošti kursus apie dyks- 
ninių kilimų rūšis ir jų gami- 
niiĮią,. Smulkesnių informacijų 

"'^MlcraMndybns narės, (k.n.)
* * •. - r ,

BOSTONO RENGINIAI

Balandžio 27 Kultūrinis su
batvakaris “Dirvos” 70 metų 
sukakčiai paminėti.

Gegužės 5 Motinos dienos mi
nėjimas. Rengia LMF Bostono 
klubas.

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

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

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Ha Dora n and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

TeL 617 999-1332
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 28, sekmadienį,
2 v. popiet mažojoje salėje Lie
tuvių Federalinės Kredito Uni
jos Kasos visuotinas narių susi
rinkimas; 3 vai. popiet didžiojoje 
salėje madų paroda. Rengia Ba’i- 
fo 100-tasis skyrius.

Tradicinė madų paroda, ren
giama Balfo 100-tojo skyriaus, 
bus balandžio 28, šį sekmadienį,
3 v. popiet Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Bus demon
struojami madų kūrėjo Andrew 
Kovai naujausi drabužiai, taip 
pat bus rodomi ir kitų garsiųjų 
madų kūrėjų sukurti drabužiai. 
Modeliuos jaunimas. Svečiai bus 
vaišinami kava ir šaltais gėri
mais. Stalus galima užsisakyti 
pas Vincą Padvarietj — 847 - 
5619.

Laisvės Žiburio metinis kon
certas, rengtas balandžio 20 Kul
tūros Židinyje, praėjo pakiliai ir 
sėkmingai. Programą atliko Cbi- 
cagos jaunimo “Vaivos” būre
lis, suvaidinęs muzikinį veikalą 
— “Viršum vaivorykštės”. Apie 
tai bus parašyta kitame Darbi
ninko numeryje.

Bridges, Lithuanian - Ameri
can News Journal, 1985 m. ba
landžio mėn. numeris, pasiekė 
skaitytojus. Šiame numery gau
su velykinės medžiagos. Apie Ve
lykų. o taip pat Gavėnios ir po
velykinio laikotarpio papročius 
rašo Vytautas F. Beliajus, De- 
mie Jonaitis pateikia Fausto 
Kiršos eilėraščio “VVooden 
Christ” vertimą, duodama iš
trauka iš Antano Žmuidzinavi
čiaus autobiografijos “Our Eas- 
ter Bomb”. Politinių aktualijų 
srity spausdinamas JAV prezi
dento R. Reagan laiškas Jonui 
Urbonui ir vysk. James W. Malo
ne laiškas JAV kongreso nariam. 
Kun. VVilliam Wolkovich-Valka- 
vičius supažindina su OSI. Tę
siamas rašinys apie lietuviškos 
kilmės galingąsias moteris, val
džiusias Rusiją. Duodama žinių 
apie lietuvių kalbą, BATUNą 
ir virimą. — Žurnalą leidžia 
JAV LB. 7 dol. metam. Adre
sas: Bridges, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Ad
ministruoja Tėv. P. Baniūnas. 
OFM. Redaguoja Demie Jonai
tis. Jai talkina D. Bulvičius 
ir E. Vaičiulis.

Kredito Unija KASA šiemet 
švenčia 5 metų sukaktį, kuri bus 
paminėta šį sekmadienį Kultūros 
Židinio mažojoj salėj metiniam 
narių susirinkime. Susirinkimo 
pradžia 2 vai. popiet. Narių re
gistracija nuo 1:30 vai. popiet. 
Prašoma nesivėluoti. Sukaktuvių 
proga buvo išleista keletos pus
lapių knygutė, kurioje pavaiz
duotas KASOS augimas ir nuo
traukomis supažindinama su va
dovybe bei tarnautojais New 
Yorke, Chicagoje ir St. Peters- 
burge. Taupytojų indėliai per 5 
metus KASOJE išaugo iki 34 
milijonų dolerių ir kasmet ši 
taupymo bei skolinimo instituci
ja atlieka vis didesnį vaidmenį 
lietuviškam gyvenime. Visi na
riai ir jų svečiai kviečiami at
vykti į susirinkimą, susipažinti 
su KASOS veikla ir pasilikti vai
šėm bendraminčių tarpe.

Liet. Darbininkų Draugijos 
7 kuopos margučių varžybos ir 
balius bus balandžio 27, šešta
dienį, 7 v.v. Fi-Fi restorane, 
94 - 05 Jamaica Avė., Wood- 
havene. Kuopos pirmininkė 
Bronė Spūdienė nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti į šį 
nuotaikingą margučių balių.

Dr. Adolfas Damušis su žmo
na Jadvyga iš Chicagos buvo 
atvykęs pas savo dukrą Gintę 
Damušytę, kuri dirba Liet. Reli
ginėje Šalpoje. Besisvečiuoda
mas čia, apsilankė ir Darbinin
ko redakcijoje. Iš Chicagos jis 
atvežė naują knygą — Nijolės 
Sadūnaitės — “KGB akiratyje”, 
tai yra jos prisiminimai ir per
gyvenimai kalėjimuose. Knyga 
iliustruota, 144 psl. Viršelis dail. 
Ados Sutkuvienės. Išleido Atei
tis. Šie atsiminimai praėjusiais 
metais buvo spausdinti ir Dar
bininko laikraštyje.

Klemensas Dėdelė, iš Chi
cagos, Morkūno spaustuvės pro
dukcijos vedėjas, buvo atvykęs 
į New Yorką ir balandžio 17 - 
19 praleido pranciškonų spaus
tuvėje, gilindamasis į spaustuvės 
kompiuterių lietuviškus raidy
nus, programas ir kita. Buvo ap
sistojęs pas Joną Valaitį “Vie
nybės” laikraščio redakcijoje. 
Apsilankė ir Darbininko redak
cijoje, apžiūrėjo Adomo Galdi
ko vardo galeriją.

BALFO 100 SKYRIUS 
KULTŪROS ŽIDINIO SALĖJE RENGIA

MADŲ PARODĄ
1985 m. balandžio 28 d. 3 vai. popiet

Matysim madų kūrėjo ANDREW KOVAL 
ir kitų naujausius drabužius.

Modeliuoja mūsų gražusis jaunimas. 
Svečiai vaišinsis kava ir šaltais gėrimais.

Stalus ar pavienius bilietus galima v 
užsisakyti pas V. Padvarietj 847-5619.

įėjimo auka 6 dol.

SPORTININKŲ IR SPORTO MĖGĖJŲ
POBŪVIS IR JAUNIMO ŠOKIAI

bus balandžio 27, šeštadienį, 9 vaL vak. 
Kultūros Židinyje, 361 HlgMand Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Gros BROUŲ K EŽIŲ ORKESTRAS

Įėjimas nemokamas
Pobūviu norima atžymėti reikšmingus New Yorko 

sportininkų laimėjimu* JAV ir Kanados krepšinio, tink
linio Ir šachmatų pirmenybėse, kurios Įvyko Detroite 
balandžio 13 -14.

Visu* at*Hankytl kviočla

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO VADOVYBE

Apreiškimo parapijoje Brook- 
lyne švč. Sakramento pagar
binimo atlaidai vyko balandžio ‘ 
21. Choras, vadovaujamas muz 1
V. Ralio, labai pakiliai giedojo 
M. Singerberger mišparus ir 1
W. A. Mozarto “Magnificat”. Pa
mokslą lietuviškai ir angliškai 
pasakė Tėv. dr. Leonardas And- 
riekus, OFM, Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas. Mišparus atlaikė kun. 
Kazimieras Pugevičius. Dalyvavo 
taip pat vysk. Paulius Baltakis. 
OFM, neseniai sugrįžęs iš kelio
nių pas Australijos lietuvius, 
ir būrelis vietinių kunigų.

Marytė Bizinkauskaitė, kaip 
buvo rašyta pereitame Darbi
ninko numeryje, balandžio 14, 
Atvelykio sekmadienį, labai sėk
mingai pasirodė finalistų kon
certe Metropolitan operos sce
noje. New York Times muzikos 
kritikas balandžio 17 koncerto 
vertinime apie Marytė taip išsi- 
reiškia: “Sunday, no one swept 
on and took the stage; no one 
elctrified the audience with vir- 
tuosity or bravūra; no one — 
except Marytė Bizinkaaskas, a 
soprano from New Jersey, in 
the “Rusalka” aria — went for 
the main chance on a high note.”

Literatūros popietę rengia 
Branduolys balandžio 28, sek
madienį, 1 v. popiet Aušros Var
tų parapijos salėje, 570 Broome 
Street, Manhattane. Kalba ir 
poeziją skaito prof. Tomas 
Venclova. Taip pat bus ir dis
kusijos. Įeinant aukojama.

A. a. Petro Žilionio atmini
mui Tautos Fondui aukojo: Na
talija, Jonas ir Angelė Kiaušai 
iš Harrison, N.J., 25 dol., dr. 
Rūta Graudušytė-Andries ir dr. 
Raimundas Andries iš Media, 
Pa., 30 dol. Aukotojams Tau
tos Fondas nuoširdžiai dėkoja.

Juozas Nakutavičius pastoviai 
dainuoja “Jinai ir trys gintarai” 
vienete. Laisvės Žiburio koncer
te — baliuje buvo prisimintas 
jo gimtadienis, kuris iš tikrųjų 
buvo balandžio 17. Jinai ir trys 
gintarai grupės vadovas Vytau
tas Daugirdas šokių metu primi
nė šį gimtadienį, pakvietė visus 
sugiedoti Ilgiausių metų. V. 
Daugirdas ir Danutė Striugaitė 
dar parūpino šampano. J. Na
kutavičius dėkoja V. Daugirdui 
už sveikinimus ir šampaną, D. 
Striugaitei už šampaną ir vi
siem, kurie jį sveikino gimtadie
nio proga.

Darbininko 70 metų sukaktu
viniai sveikinimai bus pradėti 
spausdinti ateinančiame Dar
bininko numeryje. Drauge 
bus pridedama ir sveikintojų 
nuotraukos. Jei bus atsiųsta ko
kių aukų, jos bus panaudotos 
premijuotam sukaktuviniam 
veikalui išleisti.

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

STATOMAS A. ŠKĖMOS 
VEIKALAS

New Yorke nuo gegužės 31 iki 
birželio 29 bus vaidinamas An
tano Škėmos veikalas “Pabudi
mas” “The Awakening”. Veika
las naujai išverstas į anglų kal
bą ir bus suvaidintas pirmą 
kartą amerikiečių publikai. Vei- 

> kalas vaidinamas Arts Club 
Tbeatre, Ine., 39 Grove Street, 
New York, N.Y.

Veikalą režisuoja Linda Pakri, 
estė, vaidina: Arūnas Ciuber- 
kis, Colleen Gallagher, Marsball 
Hambro, David Newer ir Paul 
Taylor Robertson.

Bilietų rezervacijos reikalais 
skambinti 212 673-5636.

Yorko lietuvių jaunimo vienetas, 
atliks dalį programos N.Y. tau
tinių šokių ansamblio Tryptinio 
35 metų sukaktuviniame kon
certe, kuris bus gegužės 25 
Kultūros Židinyje. Harmonijai 
vadovauja Viktoras Ralys.

Kultūra, lenkų laikraštis, lei
džiamas Paryžiuje, praeitų metų 
lapkričio mėn. numeryje lietu
viškos kronikos skyriuje raš^, 
kad Emilijos Platerytės kap^s 
Kapčiamiesty esąs apleistas ir 
apaugęs žolėmis. Piktžolė m- 
raviamos tik tada, kai laukia
ma iš Lenkijos atvykstant turis
tų grupės. Bet tų grupių labai 
retai pasitaiko ir ne kiekviena 
gauna leidimą aplankyti jos ka
pą. E. Platerytė dalyvavo 1831 
metų sukilime prieš rusus.

LB New Yorko apygardos su
sirinkimas buvo balandžio&O 
Kultūros Židinyje. Padaryti 
veiklos pranešimai, kalbėta apie 
tarybos rinkimus. Į naują valdy
bą išrinkta: Aloyzas Balsys, Ire
na Banaitienė, Tėv. PranciSkus 
Giedgaudas, OFM, MalvinaKli- 
večkienė, Vincas Padvarietis, 
Jurgis Sližys, Aleksandras Vek
selis.

Operos solistai Algis Grigas ir 
Daiva Mongirdaitė atliks meni
nę programą Darbininko 70 
metų sukakties koncerte. Jiem 
akomponuos tarptautinio garso 
pianistas William Smiddy. Kon
certas įvyks spalio 6 Kultifros 
Židiny.

KLUBO NARIŲ 
IŠLEISTUVĖS

E. Gnidzinskienė ir jos dukra 
Eugenija Treimanienė ištykšta 
apsigyventi į Floridą. JomiJleis- 
tuves rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas. Išleistuvės 
bus balandžio 27, šį šeštadienį, 
3 v. popiet Malvinos Klivečlcie- 
nės bute, 76 - 13 85 Rd.,ftood- 
havene. Visos klubo narės kvie
čiamos dalyvauti.

Paskaityki Darbininką,
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka!

KEARNY, N.J.
Kun. Domininkas Pocius, lie

tuvių parapijos klebonas,pergy
veno sunkią širdies operaciją ir 
sveiksta klebonijoje. Kai jis vėl 
pasirodė bažnyčioje, paupiečiai 
iš džiaugsmo plojo ir vertė.

Kun. Domininko Pociaus 
kunigystės 40 metų jubiliejinis 
balius įvyks gegužės5. Kun. 
D. Pocius šioje parapijoje sėk
mingai darbuojasi jau 34 
metus.

Didelė grupė liepos IJvy/ksta 
į Lietuvą per Paryžių ir Len
kiją. Teirautis tel. 201 9$-4616.

Noriu pirkti gerame stovyje 
automobilį 4 ar 6 cilinderių. 
Skambinti: 718 235-3045.

Madison Sųuare Garden salėje dabar vieši didys Amerikos 
cirkas Ringling Bros., Bamum & Bailey. Jo programos prasi
dėjo balandžio 3 ir tęsis iki birželio 2. Didžiausio pa
sisekimo susilaukė vienaragis ožys — “The Living Uni
com.” Jį labai išreklamavo spauda, radijas, televizija. Visa 
cirko programa eina su dideliu pasisekimu.

GRAŽIAI PAGERBTA 
ELENA RUZGIENĖ

Balandžio 14 Elena Ruzgienė, 
buvusi keliolika metų Maironio 
lituanistinės mokyklos vedėja ir 
dabartinė mokytoja, atėjusi su 
savo šeima į ištaigų Durrows 
restoraną pietų, nelauktai ir ne
tikėtai rado gausų būrį svečių, 
susirinkusių ją pasveikinti ir pa
gerbti jos 30 m. lituanistinio 
darbo sukaktuvių proga.

Šia staigmena solenizantė bu
vo sujaudinta iki ašarų. Įėjusią 
sukaktuvininkę jos kolegos mo
kytojai, buvusieji mokiniai, mo
kinių tėvai ir jos giminaičiai 
pasveikino sū valiavimais — il
giausių metų.

Pietų metu sukaktuvininkę 
sveikino mokytojas Alf. Samušis, 
mokyklos vedėja Vida Penikie- 
nė, tėvų komiteto pirmininkas 
Gintas Žemaitaitis, buvęs mo
kyklos inspektorius Antanas 
Masionis. Dukra Astra Bilerienė, 
kuri vadovavo programai, per
skaitė sveikinimus raštu iš ne
galėjusių dalyvauti ir atvykti iš 
įvairių tolimesnių vietovių.

Į šią šventę buvo atvykusi vy
resnioji dukra Rūta su šeima. Jos 
trys sūnūs ir dukrelė svečius 
pralinksmino labai įdomia jau
na programa. Jie dainavo, dek
lamavo ir visi puikiai grojo 
smuikomis. Svečiai jaunų talen
tų programą įvertino su ovaci
jomis.

. Ištaigių vaišių pradžioje mal
dą sukalbėjo Maironio mokyklos 
buvęs 20 m. kapelionas kun. J. 
Pakalniškis.

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

Jauniausias sūnus Gintaras 
globojo svečius. Vaišių pabaigo
je visiems už sveikinimus ir do
vanas jautriai padėkojo moky
toja Elena Ruzgienė.

Pobūvis, kuris užtruko apie 4 
valandas, buvo šeimos puikiai 
organizuotas, sklandžiai pra
vestas, suteikęs dalyviams šei
myniškai jaukią malonią pramo
gą. Svečių buvo apie 50.

A.S.

Lietuvių Federalinė Kredito Unija

KASA
š.m. balandžio 28, sekmadienį, 2 vai. p.p. Kultūros 
Židinyje šaukia 5-tęjį visuotinį narių

SUSIRINKIMĄ
Programoje: pranešimai, diskusijos, rinkimai

į Direktorių Tarybą.

Registracija prasidės 1:30 vai. p.p.

Visi KASOS nariai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo — kavutė ir vaišės.

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO

VADOVAUJAMO JADVYGOS MATULAITIENĖS, 
35 METŲ SUKAKTUVINIS 

DNCERTAS —BALIUS
(vyksta 19t!m. gagužš* 25 d. Kultūros Židinyje 
Pradžia 7 viL 30 ntln. Koktollai nuo 7 vai. vak.

PROGRAMOJE

Tautinių šoklų® Ir dainų pynė atlieka TRYPTINIS
Tryptinio buvusiųjų šokėjų grupė
Maironio mokykto* tautinių šoklų grupė. Vadovas R. BALSYS
Muzftos dinos vienetas — HARMONIJA
Šoklų palydo* orkestrėlis — koordinatorius V. RALYS

Po programos banketas ir šokiai, grojant AMOUR orkestrui

Stalus Ir vietas užsisakyti

LIETUVOJE MIRĖ
Kazimieras Raišy s, gyvenęs Jo

niškėlyje, mirė balandžio 15, 
palaidotas balandžio 17. Velio
nis buvo 62 metų. Jis buvo Bro
nės Oniūnienės brolis, gi Bronė 
Oniūnienė su vyru Broniumi 
dabar gyvena Juno Be ach, Fla. 
Anksčiau gyveno New Yorke. 
Prieš mėnesį mirė jų motina, 
kuri kaip tik ir gyveno pas savo 
sūnų Kazimierą.

(ėjimo arti 
Suaugusiai 317.50 
Jaunimui 110.00

Ireną Alksnlnloną — 718 886-5696 
Aldoną Marijošloną — 518 883-9350

Gintą ŽamaltaMI — 203 847 -1771

Kviečiame ir laukiame

RENGIMO KOMITETAS




