
JAV Kongrese gegužės 3 d. 
buvo priimta bendra Senato ir 
Atstovų Rūmų rezoliucija, kuria 
birželio 14 d. skelbiamą kaip

JAV KONGRESAS PRIĖMĖ 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LAISVĖS REZOLIUCIJĄ

Sov. S-gos kariai Afganistane, 
siekdami atbaidyti vietinius gy
ventojus nuo partizanų rėmi
mo dažnai labai žiauriai gyven
tojus kankina ir net nužudo: mo
terys ir vaikai sukinami j kepi
mo krosnis ir sudeginami.

Lenkijoj, minint gegužės 1 die
nos šventę, Varšuvos, Gdansko 
ir kituose miestuose buvo su
ruoštos protesto demonstracijos 
prieš vyriausybę. Jų metu poli
cija buvo apmėtyta akmenim ir 
buvo šūkaujama už Solidarumo 
uniją. Policija demonstruotojus 
išvaikė dujom ir vandens švirkš
tais ir keletą buv. Solidarumo 
unijos veikėjų areštavo.

Prezidentas Reagan, vykda
mas į pramoninių valstybių kon
ferenciją Vakarų Vokietijoj, ti
kėjo, kad visos v alstybės pa
rems jo planą 1986 m. sušaukti 
konferenciją laisvai tarptautinei 
prekybai įgyvendinti, bet Pran
cūzijos prezidentas Mitterand 
vidaus politikos sumetimais at
sisakė šį planą remti. Šiaip kon
ferencijai pavyko pašalinti dėl 
atsilikusių valstybių skolų 
grąžinimo susidariusį pavojų ir 
atidėti tolimesniam laikui valiu
tos sistemos reorganizaciją.

Egipto parlamentas atmetė Is
lamo brolijos spaudimą įteisinti 
islamo įstatymą ir nutarė pa
laipsniui peržiūrėti visą teisyną 
ir moksliškai pagrįsti tuos įsta- 
tvmits; kurie prieštarautų is
lamo įstatymui.

Nikaragvos prezidento Daniel 
Ortega Savedra kelionė į Mask
vą ir kitas komunistines valsty
bes gali paskatinti JAV kongresą 
pakeisti savo nusistatymą dėl 
Nikaragvos partizanam paramos 
teikimo.

21 valstybė yra pažadėjusi 
Afrikos badaujantiem 6.3 mil. 
tonų maisto produktų, bet iki 
Šiol jos yra pasiuntusios tik 
2.7 mil. tonų, arba tik 42 proc. 
pažadėto kiekio.

Pagal .Afganistano partizanų 
vado Sanagne suteiktas žinias 
Afganistane šalia sovietų karių 
kovoja ir Kubos parašiutininkai, 
kurių net 1200 nusileido į Qarg- 
haie apylinkes, apsupo 15 kai
mų. surinko jų gy ventojus ir 360 
jų sušaudė, o trobesius sudegino.

Izraelio vyriausybės nariai, 
kurį laiką buvo santūrūs dėl 
prezidento Reagan nusistatymo 
aplankyti Vokietijos karių ka
pines karo prieš Vokietiją už
baigimo 40 m. sukaktuvių proga, 
bet kapines aplankius retai gir
dimais žodžiais pasmerkė pre
zidento žygį.

Lankydamasis Ispanijoj prezi
dentas Reagan tarėsi su minis- 
teriu pirmininku Filipe Gonza- 
les dėl Ispanijoj laikomų JAV ka
rių skaičiaus sumažinimo ir Ni
karagvai paskelbto prekybos 
embargo.

Prezidentas Reagan savo kal
inu Europos parlamentui pasiū
lė. kad JAV ir Sov. S-gos ka
riuomenių vadovybės sudarytų 
tiesioginį greito susižinojimo 
ry šį tarp vyriausiųjų štabų, ati
darytų Europos valstybių sie
nas laisvam žmonių judėjimui 
ir eilę kitų tarpusavį pasitikė
jimą ugdančių priemonių.

Lenkijos vyriausybė suspen
davo JAV ambasados Varšuvo
je oro tarnybą, kuri JAV karo 
aviacijos lėktuvais atgabendavo 
ambasadai paštą ir Lenkijos 
krautuvėse negaunamų reik
menų.

JAV kariniai patarėjai pradės 
apmokyti Kosta Riko civilinės 
gvardijos karininkus, kaip reikia 
gintis nuo galimų puolimų iš 
Nikaragvos ar vietinių partiza
nų Si valstybė reguliarios ka- 
kariumnenės neturi.

KOVOKIME UŽ TAUTOS ATEITĮ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64
KUNIGO S. TAMKEVIČIAUS 

PAMOKSLAS PASAKYTAS 
KUN. KAROLIO OARUCKO 
PIRMŲJŲ MIRTIES METINIŲ 
MINĖJIME ČEIKINIUOSE, 
1980 M. BALANDŽIO MĖNESĮ.

Kas buvo tėvas Karolis?
“Stovime prie tėvo Karolio 

kapo ... Ir ko mes čia susi
rinkome? Esame pratę didelių 
žmonių ieškoti knygose toli 
Prancūzijoje ar Italijoje ir daž
nai nepastebime, kad tie didieji 
žmonės gyvena ir visai čia pat 
mūsų tarpe, — su mumis kal
basi, dirba, su mumis kuria Baž
nyčios ir Tautos ateitį. Vienas iš 
tų didelių žmonių, kurių neuž
mirš Bažnyčia ir Tauta, buvo ir 
tebėra tėvas Karolis.

Kas jis buvo? Jei tėvą Karolį 
charakterizuotų tikintysis, jis 
kalbėtų: tėvas Karolis — šimta
procentinis idealistas, jam rūpė
jo Tėvynė, jaudino žmonių ne
mirtingos sielos ir jų medžiagi
nė gerovė.

Jei į klausimą, kas buvo tėvas 
Karolis, atsakytų šiandieninis 
valdiškas bedievis, jis pasakytų, 
kad tėvas Karolis buvo prakeik
tas jėzuitas ir religinis ekstre
mistas. Už ką šiandien valdiški 
bedieviai vyskupus, kunigus, 
tarp jų ir tėvą Karolį, tikin
čiuosius vadina ekstremistais, 
reakcionieriais, žodžiu, klijuoja 
kokias tik išmano pažeminimo 
etiketes. ..i.—.-.

Pažvelkime į Bažnyčios padėtį
Norint tai suprasti, bent trum

pai pažvelkime į šiandieninę 
mūsų Bažnyčios padėtį. Šiandien 
Bažny čia mūsų tautoje eina Gol
gotos keliu, šiandien ji mūsų 
tautoje kryžiuojama, norima, 
kad Bažnyčia ir tikėjimas būtų 
palaidoti, kad mūsų Tėvynėje 
neliktų pėdsakų nei vieno kry
žiaus, nei vienos bažnyčios, kad 
būsimos kartos matytų tiktai 
bedieviškus paminklus, ir kad 
niekas neliudytų, jog čia, prie 
Baltijos buvo giliai tikinti tauta, 
mylėjusi Dievą ir Mariją.

Šitam Kristaus Bažnyčios kry
žiavimui panaudojama viskas, 
susumavus,' apžvelgus tas pa
grindines kryptis. kuriomis šian
dien kryžiuojama Bažnyčia, ga
lima padaryti išvadas.

Pirmas priešas — alkoholis
Pirmiausia, Bažnyčios kryžia

vimui, kovai su tikėjimu yra pa
naudojamas alkoholis. Sąmonin
gai ar nesąmoningai, masiškai 
gamindami alkoholį, bedieviai 
pačiu baisiausiu būdu kovoja 
prieš tikėjimą ir kryžiuoja Baž
nyčią. Atimk šiandien iš mūsų 
tautos alkoholį ir bažnyčiose at
siras trigubai, o gal ir penkis 
kartus daugiau tikinčiųjų. Žmo
gus. kurio gyvenimo tikslu pasi
daro degtinė, užmiršta kelią į 
bažnyčią, tikėjimas jam tampa 
prietarais.

Šiandien Marijos žemė apsta
tyta karčiamomis, kiekvienais 
metais lietuviai milijonus rublių 
paaukoja šitam baisiam stabui, 
ir visi, kurie mąsto ir nėra aklį, 
mato, kad pati didžioji nelaimė, 
didysis tautos ir Bažnyčios prie
šas yra ne kas kita, kaip alko 
holizmas.

Visur pertektoje prievarta
Antrasis ginklas, antroji prie

monė, kuriuo kovojama prieš 
Kristaus Bažnyčią, yra prie
varta. Prievartos baisius nagus 
matome visame Bažnyčios gy
venime.

Kiekvieną pavasarį mes kuni
gai jums tikintiesiems iš sakyk
lų perskaitome vyskupijų kurijų 
atsiųstą raštą, kuriame Kunigų 
seminarįja kviečia jaunuolius 

apsispręsti darbui Kristaus vy
nuogyne; mes nutylime, nepasa
kome, kad jaunuolius į Kunigų 
seminariją dažnai palydi ne tiek 
parapijos klebonas, kiek valdiš
ki bedieviai, kuriuos vadiname 
saugumu ir kitokiais vardais.

Jaunuolis pasišvęsdamas 
Kristaus tarnybai, negali turėti 
laisvų rankų, jis prievartauja
mas statyti ne Kristaus Bažny
čią, bet Šėtono namus — prie
vartaujamas veidmainiauti, būti' 
išdaviku.

Mes, tikintieji, neturime reb-* 
ginės literatūros, neturime savo 
laikraščio, neturime knygų. Ku
rie neseniai, kovo mėnesį, ste
bėjote pora televizijos laidų, 
girdėjote, kaip oficialūs asmenys 
tvirtino, kad Lietuvos tikintieji 
visko turi: turi Šv. Raštą, reli
ginę literatūrą, jiems leidžia
mi apeigynai, kalendoriai, žo
džiu, leidžiama viskas, ko mums 
tikintiesiems, reikia. Netiesa! 
Mes nieko neturime.

Prievarta iš mūsų atimtos 
spaustuvės, prievartos ranka 
mūsų neprileidžia prie radijo ir televizijos; ir tada, kai ant 
kunigų ir tikinčiųjų galvų pila
mos jnelo ir šmeižto pamazgos, 
neleidžiama greta lektoriaus at
sistoti kunigui ir atsakyti į pri-
metamus priekaištus, juos at
remti.

Prievartos ranka neleidžia, 
kad kunigai mokytų vaikeįips ti- 
kunigai ir toliau katekizuoja 

Tautos Fondo išrinktoji taryba. Iš k. J. Valaitis, J. Vytuvienė, dr. A. Janačienė, dr. P. Vileišis, 
I. Banaitienė, II-oje eilėje — A. Daunys, J. Bobelis, L. Grinius, A. Vakselis, J. Giedraitis. 
Niiotr. L. Tamošaičio

KANADOS DĖMESYS LIETUVAI

Praėjusių metų rudenį Toron
te. Kanadoje. įvykusio lietuvių 
religinio kongreso manifestas 
buvo išsiuntinėtas daugelio 
kraštų vyriausybėm su prašy
mu paremti lietuvių tautos lais
vės atstatymo bylą ir tarptau
tinėje plotmėje iškelti Lietuvoje- 
vykdomus pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimus.

Neseniai Kanados užsienio 
reikalų ministerija laišku padė-
kojo kongreso organizaciniam 
komitetui už manifesto atsiunti
mą. Laiške pažymima, kad ma
nifeste suminėti idealai — sąži
nės, religijos ir žodžio laisvės, 
taip pat rūpestis teisingos pa
saulinės taikos įgyvendinimu, 
yra pagrindiniai demokratinės 
visuomenės principai. Kas jų ne
silaiko. pažeidžia visuotiniai 
priimtas žmogaus teises.

Kanados vyriausybė, toliau 
rašoma laiške, nuosekliai rūpi
nasi žmogaus teisių padėtimi 

vaikus, išdrįsta nenusilenkti šiai 
baisiai prievartai, lenkime prieš 
juos galvas. Galima būtų pami
nėti daugybę šios prievartos 
aktų, bet visi juos gerai žinot 
— šiandien reikia idioto arba 
aklo, kuris šitų prievartos aktų 
nematytų.

Melu kryžiuoja bažnyčią
Trečiasis ginklas, kurį nau

doja valdiški bedieviai, norė
dami nukryžiuoti Kristaus Baž
nyčią, yra melas. Prievarta jau 
pati savyje yra bjauri, nežmo
niška, todėl norint ją nuslėpti, 
vartojamas melas. $į melą mes 
girdime per radiją, televiziją, 
skaitome laikraščiuose, žurna
luose. Mus, Lietuvos kunigus ir 
tikinčiuosius, bando įtikinti, 
kad virvė, kurią bedieviai neria 
ant mūsų kaklo, yra ne virvė, o 
gražus kaklaraištis.

Tada, kai bedieviai įvairiau
siais būdais mus bando uždusin
ti, palaidoti, tie patys bedieviai 
deda pastangas mus įtikinti, kad 
turime pilnas sąlygas kvėpuoti, 
gyventi, žydėti. Šis melas tar
nauja prievartos užmaskavimui, 
tas pats melas tarnauja ir be
dieviškai ideologijai.

Šiandien, kai net objektyvūs 
ateistai pripažįsta, kad Kristus
istorinė asmenybė, kad Jis gyve
no žemėje, veikė, buvo prikaltas
prię kryžiaus, valdiški bedieviai

mokykliniuose

(nukelta į 2 psl.) lyčioje aukojo mišias Tautos

Sovietų Sąjungoje, nesutikdama 
su sovietų tvirtinimu, kad tai 
esąs neleistinas kišimasis į jų 
vidaus reikalus. Sovietų Sąjun
ga būdama Jungtinių Tautų Or
ganizacijos narė, pasirašiusi Vi
suotinę Žmogaus Teisių Dekla
raciją ir Helsinkio konferencijos 
baigiamąjį aktą, privalo gerbti 
žmogaus teises.

Kanados užsienio reikalų mi

TAUTOS FONDO VADOVYBĖ

Žinios apie Tautos Fondo su
važiavimą ir vadovybę buvo pa
skelbtos Darbininko praeitame 
numeryje. Apie naują Fondo va
dovybę buvo gautos nepilnos ir 
netikslios žinios. Dabar žinias
patiksliname:

Tautos Fondo taryba. Pirmi
ninkas — Jurgis Valaitis, vice
pirmininkai Aleksandras Dau

Pabaltijo valstybių laisvės 
diena. Rezoliucijos įžangoje pa
brėžiama, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija brangino religinės ir 
politinės laisvės principus bei 
nepriklausomybę, jos buvo ne
priklausomos ir buvo Tautų Są
jungos nariai, jos turi kultūrą,
tradicijas ir kalbą, skirtingą puo 
rusų. Jas Sovietų Sąjunga netei
sėtai okupavo ir prievarta prieš 
jų norą inkorporavo į savo im
periją, mases žmonių ištrem
dama į Sibirą, įvesdama prie
vartinę politinę sistemą ir pa
naikindama jose demokratiją, o 
dabar laiko prievartoje, atimda
ma pagrindines demokratines 
civilines ir religines laisves. Re
zoliucijoje pažymima, kad So
vietų Sąjunga laužo laisva valia 
prisiimtus Helsinkio įsipareigo
jimus.

JAV nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos JAV 
drauge su kitomis Jungtinių 

Tautų valstybėmis pakartotinai 
yra nusprendusios, kad tautos 
turi teisę pačios spręsti savo li
kimą ir būti laisvos nuo užsie
nio dominavimo. Kadangi Sov.

VIENUOLIKTASIS TAUTOS FONDO 
METINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 4 Kultūros Židinyje 
Brooklyne įvyko Tautos Fondo 
narių bei atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo 30 asmenų. Tie, kurie 
negalėjo suvažiavime dalyvauti,
atsiuntė įgaliojimus. Gauta 256 
įgaliojimai, o suskaičiavus rasta 
3,457 balsų.

tekus.

nisterija pažymi, kad Kanados 
vyriausybė niekad nėra pripaži
nusi teisėtu trijų Pabaltijo kraš
tų prievartinio įjungimo į So
vietų Sąjungą ir tai yra įsak

am iai. pabrėžusi pasirašydama 
Helsinkio konferencijos baigia
mąjį aktą ir kitomis progomis. 
Kanados vyriausybė ir toliau 
nesiliaus reikalavusi, kad pa
grindinės žmogaus teisės bei 
laisvės būtų visur gerbiamos ir 
apsaugotos.

nys ir Liūtas Grinius; direkto
riai: J. Bobelis, J. Giedraitis, 
dr. A. Janačienė. V’. Kulpa, A. 
Patamsis, E. Remėza. A. Spe- 
rauskas. A. Vakselis, dr. P. Vilei
šis, K. Vilnis, dr. J. Vytuvienė. 
Sekretore laikinai sutiko būti 
Irena Banaitienė.

Tautos Fondo valdyba. Pir
mininkas Juozas Giedraitis, vice

Sąjunga atsisako Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai grąžinti nepri
klausomybę ir leisti naudotis as
mens, politinėmis ir religinėmis
laisvėmis ir dar Lietuvos, Latvi
jos, Estijos žmones mobilizuoja 
į sovietinę armiją, versdama tar
nauti Afganistane ir kitur, tai 
JAV Kongresas pripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmonių 
nenutrūkstamą troškimą ir teisę 
gyventi laisvėje ir nepriklauso-
mybėje nuo svetimųjų dominavi
mo ir priespaudos. Todėl Kong
resas nusprendžia, kad 1985 m. 
birželio 14 d., metinės nuo ma
sinių Baltijo žmonių deportavi
mų 1941 m., būtų paskelbta 
Pabaltijo valstybių laisvės 
diena, kaip Amerikos žmonių 
solidarumas su siekimais pa
vergtų Pabaltijo tautų. JAV pre
zidentas įgaliojamas ir prašo
mas su atitinkamomis iškilmė
mis paskelbti Pabaltijo valstybių 
laisvės dieną, kad tai būtų rei
kiamai paminėta.

Pažymėtina, kad šią rezoliuci
ją siūlydamas Illinois senatorius 
Paul Simon, tvirtai pabrėžė Lie
tuvos, Latvijos, Estijos teisę į ne
priklausomą gyvenimą ir reiškė 
pasipiktinimą dėl dabartinės 
priespaudos.

ALT informacija

Fondo intencija, o 10:30 v. TF 
pirmininkas Aleksandras Vakse- 
lis atidarė TF suvažiavimo susi
rinkimą. Trumpu žodžiu pasvei- 
kinęs suvažiavimo dalyvius, į
prezidiumą pakvietė Lietuvos 
generalinį konsulą Anicetą Si-
mutį, Tėv. Leonardą Andriekų, 

, OFM, VLIKo vicepirm. Liūtą 
- Grinių, dr. Pėtrą VITėišj, TF Val- 
> dybos pirm. J. Giedraitį, sekreto

riauti I. Banaitienę.

Sveikinimai
Žodžiu pasveikino Lietuvos 

generalinis konsulas A. Simutis. 
Jis kalbėjo apie TF reikšmę 
Lietuvos laisvinimo veiklai, pri
minė, kad okupantą labiausia 
nervina VLIKo veikla, kad oku
pantas labiausiai trokšta, kad 
VLIKas susilikviduotų. Konsulas 
perdavė suvažiavimui sveikini
mus dr. St. Bačkio, Lietuvos 
atstovo VVashingtone.

Atsistojimu buvo pagerbti mi
rusieji TF darbuotojai.

Raštu sveikino lietuvių vysku
pas Europoje Antanas L. Deks- 
nys ir atsiuntė auką; Pr. Povi
laitis — TF atstovybės vardu; 
Sofija ir Domas Adomaičiai iŠ 
Chicagos, Ch. Vilnis, Ch. Che- 
ledin ir J. Dirginčius — iš 
St. Petersburg T.F. atstovybės; 
K. Povilaitis — Lietuvos Darbo 
Federacijos centro valdybos pir
mininkas; Krivūlės Klubo valdy
ba: J. Gabriūnas, St. Stasiūnas, 
A. Kasperavičius, H. Suvaizdis, 
P. Aglinskas; J. Vinciūnas iš 

i

Chicagos ir Antanas Firavi- 
čius — Kanados TF atstovybės 
pirmininkas. Jis savo sveikinime 
skatina visus aukomis, darbu 
remti Lietuvos laisvės kovą.

Veiklos pranešimai
Po to buvd pranešimai, kurie 

nušvietė praeitos kadencijos TF 
tarybos, valdybos, TF atstovybių 
pirmininkų bei TF įgaliotinių 
veiklą, atsiekimus. Pranešimus 
padarė TF tarybos pirm. A. 
Vakselis, TF valdybos pirm. J. 
Giedraitis, TF iždininkas V. Kul- 
pa, Connecticut valstijos atsto
vybės vardu A. Campė.

pirmininkė Marija Noreikienė. J. 
Vytuvienė — vajų reikalam. A. 
Staknienė — informacijos rei
kalam, B. Lukoševičienė — sek
retorė. V. Kulpa — iždininkas. 
A. Katinienė — finansų sekre
torė.

Kontrolės komisija: A. Campė. 
P. Ąžuolas, L. Tamošaitis.

Finansų komisija: V. Kulpa. 
P. Minkūnas, J Bobelis.

i i
i
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DARBININKĄ 70 METŲ

sukprJga SVEIKINA
Nuoširdžiai sveikiname laikraštį “Darbininką” 70 metų gyva

vimo sukakties proga, linkime dar ilgai, ilgai gyvuoti, išlaikant 
lietuvybę išeivijoje ir kovojant už Lietuvos laisvę.

SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION, 
Lietuvių Taupomosios ir Skolinamosios įstaigos 

direktoriai:
Prof. dr. Jokūbas J. Stukas, prezidentas
Edmundas Bennett-Bemotas, direktorių tarybos pirm.
Jonas D. Nakrošius, vyr. viceprezidentas, architektas
Jurgis Katilus, Jr., iždininkas
Juozas Belza
Dr. Steponas A. Mickevičius
Jonas J. Salvest-Salvestravičius, advokatas ir teisėjas

24 DAVIS AVENUE, KEARNY, NEW JERSEY 07032
Visos taupomosios sąskaitos - certifikatai, federalinės valdžios 

apdrausti iki $100,000. Turtas — $36 milijonai dolerių.

Darbininkas dėkoja už 70 doL auką.

iŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Moksleivių pavasario atos
togų dienomis Lietuvos valsty
binis akademinis dramos teatras 
pakvietė jaunuosius žiūrovus į 
dar vieną savo premjerą. Jie čia 
išvydo atgijusius K. Kubilinsko 
eiliuotos pjesės — pasakos “Mo
lio Motiejukas” herojus. Tai jau 
trečias šio rašytojo kūrinys teat
ro repertuare. “Molio Motie
juką” režisavo Lietuvos nusipel
niusi artistė S. Nosevičiūtė, sce
nografiją ir lėles sukūrė daili
ninkas R. Driežis, muziką — 
kompozitorius š. Nakas. Pagrin
dinius vaidmenis atlieka akto
riai G. Ciplinskaitė, A. Grego
rauskaitė, E. Čekuolytė, A. Šin
kūnas, Račkys, A. Bružas.

— Vilniuje, Lietuvos meno 
darbuotojų rūmuose, surengta 
keramiko Egidijaus Talmanto
personalinė paroda. E. Talman- 
tas 1959 baigė Lietuvos valsty-

binį dailės institutą, įgydamas 
keramiko specialybę. Jau beveik 
ketvirtį amžiaus dailininkas dės
to M. K. Čiurlionio meno mo
kykloje piešimą ir supažindina 
auklėtinius su keramikos 
meno pagrindais. Dailininkas 
dalyvauja įvairiose parodose. Jo 
darbai buvo eksponuojami taip 
pat Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Rytų Vokietijoje, Danijoje, Itali
joje. šioje parodoje eksponuo
jama per 50 E. Taįmanto dar
bų. Jie sukurti skirtingais me
tais, tačiau juos vienija tvirtai 
susiformavusi meninė koncepci
ja. Tai daigiausia buičiai skiria
ma keramika: indai, įvairūs ser
vizai, dekoratyvinės vazelės.

— Lietuvos valstybinėje res
publikinėje bibliotekoje ati
daryta Lietuvos liaudies meno

SHALINS FUNERAL HOME. Inc„ 44-02 Jamalca AvB. (ori* Forest 
4»'wąy St.), Kaodhavon N.Y. 11421. Suteikia garbingas Motutes. 
Koplyčios parūpinamos viaoae miesto Palose. Tol. 206-2244.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Totaelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 420 Lafayette St (Cor. W0aoo Aso.), totof. 344*5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras žaidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

• • ? \ L ------:;
JUOZO ANDRIULIO Roal Eėtate, damų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Inčome Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 39-11 Jamaioa Ave„ Woodhaven, N.Y. Tolof. 047-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klientais.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

dovėliuose dar rašo, kad Kristus 
— mitas, pasaka, Kristus — 
žmonių sukurta legenda.

Toks negarbingas melas dar 
ir šiandien naudojamas, kad vai
kai, jaunimas ir visi, kurie ma
žiau orientuojasi apie tikėjimą, 
užmirštų ir nusigręžtų nuo Ka
talikų Bažnyčios.

Taip suglaustai atrodo dabar
tinė Bažnyčios padėtis. Tėvas 
Karolis visa tai matė, norėda
mas tarnauti Dievui ir žmonėms, 
gelbėti nemirtingas sielas, tapo 
jėzuitu, visko išsižadėjo, viską 
sudėjo ant aukos aukuro. Maty
damas dabartinę sunkią Bažny
čios padėtį, matydamas prie
vartą, suvedžiojamus vaikelius

Tarptautinės šalpos organiza
cijos Etiopijoj tvirtina, kad Etio
pijos vyriausybė privertė 50,000 
badaujančių apleisti jų maitini
mo stotį. Vyriausybė teisinasi, 
kad tai buvo padaryta be jos 
žinios.

ir jaunimą, girdėdamas melą, 
jis negalėjo vien tik melstis, 
negalėjo galvoti tik apie savo 
gyvenimą ir mirtį.

Helsinkio grupės vienos 
ii kūrėjų

Jis nerimo, širdyje degė ug
nis, jis ieškojo kelių, ką būtų 
galima . padaryti, pakeisti. Ir 
tada, kai sužinojo, kad Lietuvoje 
kuriasi Lietuviškoji Helsinkio 
grupė, pirmas į ją įstojo, buvo 
vienas iš jos kūrėjų. Ši grupė 
pirmutinė oficialiai pasisakė, 
reikalaudama, kad Bažnyčia, 
tikėjimas Lietuvoje turėtų pilną 
laisvę, kokią šiandien turi val
diški bedieviai.

draugijos Žemaitijos skyriaus VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
narės Lidijos Milašiūtės tapybos jm3 Medteon St., Ridgevood, N.Y. 11227. Telef. 021-6440. Salė vėstu- 
darbų paroda. Klaipėdietės vėmė k kt- pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 

1 rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
(nukelta į 4 psl.) • .____________________ &DABRINIO VARPO KEPYKLA Sltvor Bei Baktog Co. Lietuvišką Ir 

,i ,________ i- j ,. europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
nes tik blaivi tauta gali duoti Radžto***, w — 43-04 Junctton BhffL, Corona, Ouoens,
gerus piliečius, gerus Bažny- N.Y. 11368. Tetof. 779-5156.
čios vaikus. Ne viskas šiandien .
nuo mūsų priklauso, bet mes sa
vo protestais susirinkimuose ga
lime reikalauti, kad būtų su
mažinta alkoholio gamyba, kad 
iš mūsų gyvenimo aplinkos 
dingtų smuklės — jos mūsų ne
laimė, Bažnyčios ir tautos 
kapas.

Mūsų visų — vyskupų, kunigų, 
tikinčiųjų — pareiga reikalauti, 
kad šitie nuodai iš mūsų tautos 
būtų šalinami, kad alkoholio 
gamyba būtų mažinama.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dilba ąu Thomson McKIn- 
non Securitiea Ine, Oao Stato St Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10604. RogMruotaa 
pirkti k parduoti akcijas, bonus, opttons, fondus, commodltlps, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planas Ir taz shekors. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6062-3.

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

NEW JERSEY, NEVY YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of LHhuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš w£bu, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIF. adresas: 
234 Sunlit Dr., VYatchung, N.J. 07060. Telef, (201) 753-5636.

Kinija leido parduoti akcijų už 
385 mil. dol., už kuriuos būtų 
statydinama vidinėj Mongolijoj 
540 mylių geležinkelis tarp 
Jining ir Tongliao.

Sov. S-gos vadas JMichail Gor
bačiovas pareiškė esąs blaiviai 
optimistiškas, kad Ženevos 
derybose su JAV dėl ginklų 
kontrolės yra galimas susitari
mas, tik reikią parodyti geros 
politinės valios ir nepažeisti 
lygybės principo.

Pramoninių valstybių konfe
rencija įspėjo Saharos dykumos 
juostos valstybes, kad jos dėl 
politinių priežasčių netrukdytų 
badaujančiųjų šelpimo ir pa
ragino Sov. S-gą ir kitas komu
nistines valstybes skirti didesnį 
dėmesį pasaulio badaujantiem.

Kanados Ottawoj prasidėjusioj 
Helsinkio susitarimus pasirašiu
sių valstybių konferencijoj žmo
gaus teisių vykdymui peržiūrėti 
Vakarų valstybės numato spaus
ti Sov. S-gą dėl vietinių Hel
sinkio susitarimų vykdymui 
sekti komitetų likvidavimo ir jų 
narių įkalinimo, o Sov. S-ga 
įrodinėja, kad kiekviena valsty
bė turėtų papasakoti apie jos 
padarytą pažangą žmogaus tei
sių srity ir nesikišti į kitų vals
tybių žmogaus teisių būklę. JAV 
delegacijai vadovauja JAV atsto
vas J.T. Žmogaus teisių komi
sijoj Ženevoj Richard Schifter.

Nežiūrint milžiniškų Ameri
kos laikraščių, radijo ir televizi
jos pastangų įtaigauti amerikie
čius pasmerkti prezidentą Rea- 
gan už jo lankymąsi vokiečių 
karių kapinėse, New York Times 
ir Columbia Broadcasting Sys
tem vykdytas žmonių apklausi
nėjimas parodė, kad 41 proc. 
gyventojų prezidentui pritarė ir 
toks pat procentas nepritarė.

Graikijos pariamenttas priėmė 
konstitucijos pakeitimo projek
tą, pagal kurį ankstyvesnės pre
zidento teisės bus perduotos mi- 
nisteriui pirmininkui ir seimui.

Prezidentas Reagan paskelbė, 
kad Sov. S-ga ruošiasi išdėstyti 
naujas branduolines daugeliu 
sviedinių ginkluotas raketas, 
skirtas pirmajam smūgiui.

Valst. departamentas paskel
bė, kad JAV yra pasiruošusios 
tartis su Jordano ir palestiniečių 
delegacija dėl Art. Rytų taikos 
su sąlyga, kad palestiniečių dele
gacijoj nebūtų PLO narių.

Lenkijos teismas nubaudė 
buv. Solidarumo unijos veikėją 
Jacek Kuron 3 mėn. kalėti už 
dalyvavimą gegužės 1 demon
stracijoj, nors jis demonstruo
jančius ragino taikingai išsi
skirstyti.

Lenkijos vyriausybė įsakė iš
vykti dviem JAV konsulato Kro
kuvoj pareigūnam už tai, kad jie 
dalyvavo demonstracijoj. JAV 
atsilygindamos įsakė išvykti ke
turiem Lenkijos diplomatam.

Jei jiems skiririama tonos po
pieriaus išleisti ateistinėms bro
šiūroms, tai lygiai tiek pat tonų 
turėtų būti skiriama ir katali
kams, jei ateistus remia valsty-

Kai matome prievartą ir melą, 
likti pasyviais, ploti melui, 
balsuoti už melą, jį skleisti — 
būti aklais nemąstančiais prie
vartos įrankiais — nusikaltimas.

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

1985 kovo 4 švenčiant Iv. Kazimiero mirties 500 metų jubi
liejaus uždarymą, §v. Tėvas Jonas Paulius II Sv. Kazimie
ro lietuvių kolegijai Romoje padovanojo šį avinėlį. Jis 
buvo atvežtas iš popiežiaus ūkio Castelgandolfe. Nuotrau
koje matoma, kaip lietuvių kolegijos vilos ilgametis ir ištiki
mas darbininkas Gelindo maitina avinėlį.

bė, tai lygiai taip valstybė, 
laikydama tikinčiuosius savais 
piliečiais, lygiateisiais piliečiais, 
turėtų remti ir tikinčiuosius 
—^padėti ir leisti jiems skleis^ 
ti savo idėjas.

Jis kalbėjo tiesą
Šiandien mes prieš tėvą 

Karolį lenkiame galvas. Tuo me
tu, kai daugelis bailiai tylėjo ir 
lenkėsi prievartai, melui, tėvas 
Karolis stovėjo nepajudinamas 
kaip ąžuolas ir kalbėjo tiesą. 
Tikriausiai ir jis giliai širdyje 
pergyvendavo baimę, nerimą,, 
bet rasdavo savyje jėgų tai vidi
nei baimei ir nerimui pasiprie
šinti ir stovėti drąsiai, aukštai 
laikant iškėlus Kristaus vėliavą. 
Stovime prie tėvo Karolio 
kapo . .. Susirinkome ne vien tik 
už jį pasimelsti, ne verkti, bet 
susimąstyti, kad ateities dieno
mis užimtume tinkamą poziciją, 
kokią turėtų užimti kiekvienas 
Lietuvos kunigas ir tikintysis.

Tylėjimas — nusikaltimas 
prieš tautą

Visų pirma, mes šiandien kiek
vienas privalome suprasti, giliai 
įsisąmoninti^ kad mūsų 
tylėjimas, pasyvumas yra dide
lis nusikaltimas prieš tautą ir 
Bažnyčią. Tuo laiku, kai visas 
pragaras stoja prieš Katalikų 
Bažnyčią, kad ją sugriautų, kad 
Lietuvos žeme nevaikščiotų ti
kintis žmogus, jei mes tylėtume 
ir nieko nedarytume, būtume 
bailiai, dezertyrai ir nusikaltė
liai.

Šiandieninė kunigo, tikinčio 
žmogaus pozicija turi būti dide
lis aktyvumas. Šiandien per ma
ža vien melstis, per maža gal
voti tik apie savo gyvenimą, 
mirtį ir laimingą amžinybę, 
šiandien privalome matyti pla
čiai savo širdimi apimti visus 
tautos ir Bažnyčios brolius bei 
seseris.

Už blaivią tautos atettj.
Kai tautą ir Bažnyčią žlug

do baisus alkoholizmas, kiekvie
nas kunigas, kiekvienas tikinty
sis imantis į rankas stikliuką 
alkoholio, yra dezertyras ir nusi
kaltėlis. Nepateisinama, jei jis 
tai darytų ir be blogos valios, 
vien pataikaudamas savo silp
nybei.

šiandien kiekvienas privalome 
kovoti už blaivią tautos ateitį.

Kovokime prieš melą 
ir prievartą

Šiandieninė Bažnyčios ir tau
tos padėtis reikalauja, kadkprieš 
šią prievartą ir melą kovotume. 
Dabartinė Bažnyčios ir tautos 
padėtis reikalauja, kad mes bū
tume drąsūs ir tvirti. Baimė, 
bėgimas nuo sunkumų nieko ge
ro nei Bažnyčiai, nei tautai ne
žada. Ir, neatsižvelgiant į tai, 
ką bekalbėtų ir begalvotų kuni
gai ir tikintieji, kurie bando 
užimti diplomatinę poziciją ir 
save pateisina, sakydami, kad
kartais protinga patylėti, kad 
tyliai veikiant galima daugiau 
padaryti; aiškiai sakome: tai 
baisi klaida.

Provoslavų bažnyčios klaida
Iš istorijos turime daugybę 

pavyzdžių. Gerai žinoma Rusi
jos Provoslavų Bažnyčios skau
di pamoka, kur taip pat buvo 
mėginta eiti diplomatijos ke
liu. Mes, Lietuvos kunigai ir ti
kintieji, negalime leisti, kad 
mūsų tėvynėje būtų pakartota 
šita baisi, nedovanotina klaida, 
priešingu atveju, atsakysime 
prieš Dievo teismą, tautą ir isto
riją.

Pasiryžimai prie kapo
Stovime prie tėvo Karolio ka

po ..., prie kapo Kristaus kario; 
visi, kas mes bebūtume — dva
siškiai ar pasauliečiai — pri
valome pasiryžti drąsiai nešti 
Kristaus vėliavą. Šiandien mes 
neturime bijoti aukų. Jokie gąs
dinimai, jokie lageriai, kalėji
mai, mirtis negali mūsų sustab
dyti.

Bažnyčia niekada nekentėjo 
dėl to, kad jos vaikai sėdėjo 
kalėjimuose, Bažnyčia niekada 
neturėjo nuostolių, kai jos vai
kai buvo plakami ir kryžiuoja
mi, bet Bažnyčia turėjo didelius 
nuostolius, kai jos vaikai pasi
darydavo bailiais, dezertyrais ir 
išduodavo švenčiausią Kristaus 
reikalą, už kurį Jis pats mirė 
ant kryžiaus.

Broliai ir seserys, su malda 
lūpose, didele meile savo širdyse 
palikime tėvo Karolio kapą, iš- 
sineškime tą ugnį, kuria degė 
tėvas Karolis ir paskleiskime ją 
po visą tautą. Tetul kiekvieno 
mūsų širdyse dega tiesos, meilės 
ir drąsos ugnis. Amen”.

(Kalbą taisė Kronikos redak
cija)

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

asoliijo

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI / IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI)VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS 

1933 '+ 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rkhmond H iII, N.Y. 11418

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

Jęasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONĖS

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 789-3300

i
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Visi dalyvaukime LB rinkimuose!
Demokratinė šio krašto tvarka 

leidžią piliečiam burtis į įvairias 
organizacijas, leidžia laisvai 
tvarkytis, šaukti savo kongresus, 
rinkti centrines organizacijos 
vadovybes. Etninėm grupėm 
leidžia rūpintis savo tautiniais 
reikalais. Ši laisvė ir parodo 
Amerikos didybę, jos kilnųjį 
idealą — laisvę!

Ta laisve pasinaudoja ir lie
tuviai. Atvykę dar praeito am
žiaus gale iš pavergto krašto, čia 
jie galėjo laisvai kalbėti, leisti 
laikraščius, statyti savo bažny
čias, mokyklas, sales. Su kokiu 
veržlumu pasireiškė ano meto 
lietuviškos organizacijos ir kiek 
daug jos davė kuriant nepri
klausomą Lietuvą.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
kada vėl po visą pasaulį pa
sklido nemaža lietuvių, sukurta 
bendrinė organizacija, Į kurią 
visi sutelpa, kuri visus apjungia. 
Ta organizacija pavadinta Lie
tuvių Bendruomenė.

Ji veikia visose laisvojo pasau
lio šalyse, prisitaikydama prie 
to krašto sąlygų. Kiekvienas 
kraštas tvarkosi savaip, — savo 
viduje išrenka tarybą, o taryba 
jau sudaro valdybą.

Kas penkeri metai viso pasau
lio lietuviai suvažiuoja į kongre
sus, taip sudaro pasaulio Lietu
viu Bendruomene, taip išrenka 
ir ten reikiamus organus.

Dabar Jungtinėse Amerikos 
valstybėse yra vykdomi rinki
mai Į Vienuoliktą Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Tary bą.

Tokie rinkimai vykdomi kas 
treji metai. Išrinkta Taryba yra 
kaip kongresas, kaip seimas. Ji 
tvarko visus reikalus. Ji išrenka 
valdybos pirmininką, o pirmi
ninkas savo ruoštu sudaro val
dybą ir ją pristato Tarybai 
tvirtinti.

Šiemet gegužės 18 ir 19 die
nomis visoje Amerikoje lietuviš
kose kolonijose ir vykdomi to
kie Tarybos rinkimai. Iš anksto 
jau buvo sudary ti sąrašai, su
darytos rinkiminės komisijos. 

kam čia

bet mum 
mūsų yra

komu-

laisve, 
esame 
reikalą

kurios tvarkys visus rinkimų rei
kalus ir suskaičiuos balsus.

Renkamųjų skaičius yra nu
statomas pagal buvusius rinki
mus. Juo daugiau balsuoja, juo 
daugiau atstovų galima išrinkti. 
Gi kandidatų yra kur kas dau
giau, negu renkamųjų. Taigi, 
kiekvienas galės laisvai pasi
rinkti, už ką balsuoti.

Tačiau ne vienas yra aptin
gęs, ranka numoja ir sako: iš
rinks ir be manęs, 
vargti!

Išrinkti tai išrinks, 
reikia parodyti, kad 
daug, kad mes esame jėga. Kiti 
daugiau dalyvauja balsavime, 
tai pasidaro ir bendruomenės di- 
desmė pajėga. Jau gali kitaip 
kalbėti kur susitikęs ir kitų tau
tų žmones, ir valdžios atstovus. 
Kai būsime pajėgūs, tikrai dau
giau padarysime visose srityse.

Prisiminkime tik vieną, jei to
kie rinkimai būtų vykdomi pa
vergtoje Lietuvoje, kaip žmonės 
gyvai reaguotų. Ten nėra jokios 
politinės laisvės. Visiem prie
varta primetama ta pati 
nistinė sistema.

Mes čia naudojamės 
Tai ir parodykime, kad 
drausmingi, kad mes
suprantame ir aktyviai dalyvau
jame visuomeniniame gyvenime, 
šiuo atveju — rinkimuose.

Lietuvių Bendruomenė ’ yra 
svarbiausia organizacija, pati 
didžiausia. Ji paliečia visas mū
sų gyvenimo sritis, rūpinasi li
tuanistiniu švietimu, rūpinasi 
lietuvių išeivijos kultūriniu gy
venimu ir taip pat rūpinasi, kad 
pavergtas kraštas būtų greičiau 
išlaisvintas.

Kai žmonės parinko kandida
tus, parinko iš mūsų tarpo veik
liausius, kūrybingiausius. Tai ir 
pasitikėkime jais. Nepalikime 
šiuose rinkimuose nebalsavę. Ir 
dar daugiau — paraginkime ir 
savo kaimynus, kad ir jie bal-, 
suotų.

Visi balsuokime Lietuvių 
Bendruomenės rinkimuose!

Didžiuojamės mūsų išeivijoje 
sukurtais fondais. Jų turime di
desnių ir mažų. Tikslai maždaug 
vienodi ar bent panašūs. Lietuvių 
Fondas, jau išaugęs į milijo
ninę finansinę instituciją, Tau
tos Fondas ir eilė kuklesnių fon
dų, kaip Mackaus, Vydūno. Į 
laisvę, yra nuolatinė versmė, 
kuri maitina ir stiprina mūsų 
išeivijos kultūrinę, švietimo lx*i 
visuomeninę veiklą. Be fondų 
ir mecenatų didelė dalis mūsų 
gyvenimo apraiškų patektų stag- 
nacijon, susilpnėti) išeivijos tau
tos gyvastingumas bei sumažė
tų pajėgumas išeivijos gyvybės 
pratęsimo ir krašto laisvės 
pastangos.

Išeivija turėtų būti dėkinga 
mūsų kūrėjams, kultūrininkams 
ir veikėjams ir jiems į talką atei
nantiems fondams ir paskiriems 
mecenatams. Sujungtos rankos 
atlieka ne tik didelius darbus, 
bet taip pat ir lietuvio dienas 
padaro prasmingesnes ir pilnes
nes.

Mūsų spaudoje laikas nuo lai
ko užtinkame trumpučių žinu
čių ar užuominų apie kun. J. 
Prunskio dovanas žurnalistikai, 
mokslininkams, visuomeninin
kams, jaunimui, spaudai ir 1.1. 
Visos tos premijos, dovanos, ar 
kaip kitaip tai pavadintume, 
kultūros aruodan ateina iš ku
nigo, rašto žmogaus ir žurnalis
to, savo gyvenimą daugiausia 
pašventusio lietuviškai raštijai, 
kurios problemos jam gerai pa
žįstamos.

Dr. Juozas Prunskis, lietuviškos spaudos rėmėjas, daugelio 
premijų mecenatas. Jis ir Darbininko laikraščiui paskyrė 
1000 dol. Tai bus premija Darbininko 70 metų sukaktuviniam 
konkursui.

IMPOZANTIŠKOS DOVANOS
Kun. dr. Juozo Prunskio premijos, aukos 
ir fondai t

šalpą). Norint padėti norintiems 
sidcti kunigystės, bus įsteigtas 

“Mūsų Laikraščio”, “XX Am
žiaus”, “Draugo”, “The Marian” 
redaktorius, tūkstančių straips- dar kitas fondas, iš kurio 1000 
nių autorius mūsų periodikoje ir 
amerikiečių spaudoje ir 40 kny
gų autorius - redaktorius per 
1984 - 85 m. pradžią atėjo su 
40,000 dol. parama. O nuo 1973 
ši parama jau persirito per 
70,000 dol. sumą.

“Dabartinė okupacija yra sun
kiausia mūsų tautos priespauda, 
kokią ji yra turėjusi istorijoje, 
o ir žmonija prigyveno laikotar
pį, kada didžiausias pavojus 
krikščioniškai civilizacijai bei 
tautų ir pasaulio laisvei. Todėl 
turime aukoti savo laiką, jėgas 
ir lėšas išsaugoti tai, kas mūsų 
tautai ir visai žmonijai bran
giausia” — mecenato žodžiais 
tariant — ir bus vienas iš pa
grindinių akstinų pasirinkti da
vėjo kelią.

Kun. J. Prunskis, be jau 
skirtų dovanų, yra nusistatęs 
kasmet skirti 2,000 dol. premiją 
už religinį veikalą: 1000 dol. au
toriui ir 1000 dol. leidyklai. Šie
met ji bus įteikta per Ateiti
ninkų kongresą. Be to, vėliau iš 
specialaus fondo palūkanų 2000 
dol. suma kasmet būtų skiria
ma šiai premijai (per Religinę

pa

dol. palūkanų eitų tai stipendi
jai.

“Iš kur tokie dideli pinigai, 
tokios stambios sumos suplaukė 
šio mecenato kišenėn?” — daž
nam kiltų klausimas. Kiek ži
noma, ne turtuoliu šis pabėge- 
lis-tremtinys atvyko į. šį kraštą 
ir nepaveldėjo didėlių palikimų. 
40 metų intensyvus, energin
gas darbas, labai kuklus ir tau
pus gyvenimo būdas, sugebėji
mas darbo rezultatą sumaniai 
investuoti, turbūt ir bus mece
nato pagrindine priežastimi su
telkti tokį kapitalą, kuriuo jis 
dalinasi dabar su lietuvių išei
vijos tauta.

Kad galėtumėm susidaryti pil
nesnį vaizdą, čia pateikiu dova
nų detalizuotą sąrašą.

Už žurnalistiką: po 500 dol. 
gavo prof. J. Brazaitis ir prof. 
J. Eretas; po 1000 dol.: VI. Bu
tėnas, Pr. Gaida, Br. Kviklys, 
kun. J. VaiŠnys.

1978 m. premijas už rašinius 
apie Lietuvą kitataučių spaudo
je gavo: prel. J. Mincevičius, V. 
Bražėnas ir Pr. Alšėnas — iš viso 
1000 dol.

1979 m. premijas už geriau
sias radijo programas gavo: V. 
Bakūnas, S. Daukienė ir P. Viš
činis, iš viso 1000 dol.

1979 m. "premijos Ateities 
bendradarbiams — 1000 dol.

1980 m. premijos Ateities 
bendradarbiams — 1000 dol.

1981 m. premijos daugiausia 
išplatinusiems lietuviškų laik
raščių Australijoje — 1000 dol.

1981 m. premijos skautams už 
rašinius — 500 dol.

1982 m. premijas už straips
nius apie Lietuvą kitataučių

..„spaudoje gavo: prof. V, Vardys, 

.?VG. Damušytė ir A. Ryan — iš 
viso 1000 dol.

1983 m. premijos daugiausia 
išplatinusiems laikrašščių P. 
Amerikoje 1000 dol.

1984 m. Vaikų skyriaus red. 
“Drauge” J. Plačui — 500 dol.

1984 m. Ateities jaunimo pre
mijoms — lOOOdol.

Iš viso žurnalistinėms premi
joms išdalinta 14,000 dol.

Už mokslo darbus
1973 m. kun. dr. P. Rabikaus

kui 1000 dol.
1975 m. dr. J. Girniui 1000 

dol.
1976 m. dr. J. Girniui 1000 

dol.

1977 m. dr. V. Maciūnui 1000 
dol.

1982 - 83 m. Lituanistinei ka
tedrai 1000 dol.

1984 m. Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidyklai — 600 dol. 
(knygos apie Sibirą leidimui)

Iš viso 6600 dol.
Už religinius veikalus: po 1000 

dol. gavo dr. A. Maceina (1974 
m.), kun. dr. A. Grauslys (1975 
m.), dr. A. Maceina (1977 m.), 
Lithuanian Library Press (. 1978 
m.), kun. St Yla (1979 m.), 
prof. A. Rubšys (1980 m.); kun. 
dr. Pr. Gaida 2000 dol., prof. A. 
Rubšys (1984 m.) — 1000 dol. 
Iš viso 9000 dol.

Už visuomeninę veiklą: po 
500 dol. premijų duota: 1973 m. 
L. Šimučiui, 1974 m. A. Grinie
nei, 1975 m. St. Kasparui, 1976 
m. J. Matulioniui, 1977 m. K. 
Kleivai, 1978 m. J. Padvelskiui, 
1979 m. V. Laukaičiui, 1980 m. 
V. Tatarūnui 1982 m. kun. dr. 
Pr. Gaidai, 1983 m. kun. dr. 
Gaidai, 1984 m. kun. K. Puge- 
vičiui. Iš viso 5,500 dol.

Už “Draugo” romanus Biru
tei Pūkelevičiūtei 1000 dol. ir Jo
nui Vizbarui — 1000 dol. Iš 
viso 2000 dol.

Jaunimui ir moksleiviams 
1984 m. Eglutei — 500 dol.

1985 m. Eglutei — 300 dol.
1984 m. skautams — 500 dol. 

(už rašinius apie šv. Kazimierą)
1983 m. Lituanistinių mokyk

lų mokinių konkursui (per 
Altą) — 1000 dol.

1984 m. Lituanistinių moki
nių konkursui (per Altą) — 500 
dol.

1985 m. Lituanistinių mokyk
lų mokinių konkursui (per Al
tą) — 500 dol.

Iš viso 3300 dol.
(nukelta į 4 psl.)

PENKTOJI
PREMIJŲ ŠVENTĖ

Penktoji premijų šventė įvyko 
gegužės 11 Clevelande. Premijų 
pasiimti atvyko: dr. Juozas Gir
nius, Juozas Kapočius, Darius 
Lapinskas, Ed. Meilus.

Kiti laureatai neatvyko. Jų 
premijas paėmė įgaliotiniai: Ny
kos Niliūno literatūros — Adol
fas Markulis, V. Kašubos — dai
lės — dr. A. Kašuba, prof. Vyt. 
Marijošiaus — muzikos — dr. 
Elona Vaišnienė (Dukra).

Koncertinę dalį atliko solistė 
Anita Pakalniškytė ir pianistas 
Jonas Govėdas.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

■“ PAULIUS jVRKUS —“———i

15.—

Išversti Augustino Schleiche
rio gramatiką nebuvo taip leng
va. Lietuvių kalbos gramatikos 
buvo rašytos lotyniškai, vokiš
kai, lenkiškai. Baranauskui pir
majam teko laužti ledus ir kurti 
lietuviškus gramatikos ter
minus.

Gramatikos terminų kūlėjas
Europos kalbos seniai turėjo 

parašytas savo gramatikas, turė
jo terminus, bet dažnai naudojo 
loty nų kalbos terminus. Lotynų 
kalba ir gramatika buvo dės
toma senosiose mokyklose, tad 
kiekvienam buvo gramatikos ter
minai suprantami.

Baranauskas A. Schleicherio 
veikalą sulietuvino ir gramati

kos terminus pats kalė, vertė iš 
lotynų kalbos. Tai buvo nieka
da negirdėta, nenaudota ir ne
suprantama, bet jis ėmė ir įve
dė naujus terminus. Dalis tų ter
minų prigijo. Mes šiandien 
juos naudojame visai nežinoda
mi, kad tai Antano Baranausko 
dovana lietuvių kalbai. Tie ter
minai yra: tarmė, rašyba, saki
nys, daiktavardis, būdvardis, 
skaitvardis, balsis, dvibalsis, 
taisyklė, žodynas ir t.t.

Didesnė dalis jo terminų ne
prigijo. Šiandien jie net juokin
gai skamba. Šiandien vargiai 
kas atspės, kad lanktis, arba tan
kis Baranauskui buvo — links
nis, galininką jis vadino — 
skundlankis, naudiningą

— duodlankis, vietininką — 
vietlankis. Asmenavimą jis siūlė 
vadinti laikinimu, laipsniavimą
— stiebimu, priebalsį — skau
džiu, priebalsius š, ž vadino 
šnypščiais, s, z — švilpiais, č, dž
— čiulptais.

Iš tokių jo terminų juokėsi 
net jo studentai. Gramatikos 
terminus toliau sėkmingai sulie
tuvino buvęs Baranausko mo
kinys, įžymus kalbininkas kun. 
Kazimieras Jaunius (1849 - 1908) 
ir kiti kalbininkai.

Tarmių tyrinėtojas

Patį žymiausią darbą Bara
nauskas atliko, tyrinėdamas ir 
aprašydamas tarmes. Kauno Ku
nigų seminarijoje jis nuo 1871 
metų dėstė lietuvių kalbą. Toje 
seminarijoje buvo klierikų iš 
visos Lietuvos. Taip profesoriui 
buvo gana lengva susidurti su 
įvairiomis tarmėmis. Jis ir reika
lavo, kad klierikai per atosto
gas užrašytų savo tarme tekstų, 
liaudiškos tautosakos ir jam at
neštų.

Kalbos dalykais A. Baranaus
kas buvo pradėjęs domėtis, dar 
besimokydamas Petrapilio Dva
sinėje akademijoje. Ten lotynų 
kalbą dėstė Petrapilio Mokslo 
Akademijos narys A. Schifneris. 
Jis pastebėjo Baranausko palin
kimą į kalbos mokslus ir patarė 
rinkti medžiagą. Baranauskas 
taip ir padarė. Tą medžiagą 
Schifneris persiuntė mūsų minė
tam Augustui Schleicheriui. 
Taip A. Baranauskas ir susipa

žino su tuo žymiuoju kalbininku 
ir, kai grįžo iš savo studijų už
sienyje, keliaudamas iš Romos, 
jis jau ir aplankė Schleicherį.

Visa aplinka ir skatino rinkti 
mokslinę medžiagą lietuviu kal
bai tyrinėti.

Ir dabar iš klierikų surinktą 
medžiagą jis peržiūrėjo, sukir
čiavo, parašė paaiškinimus ir 
siuntė kitam vokiečių kalbinin
kui Hugo Weberiui, kuris pro
fesoriavo VVeimare. Su tuo We- 
beriu Baranauskas susidrau
gavo, nuolat korespondavo. Ba
ranauskas jam atsiuntė daug 
tarminių tekstų.

Atsiųsta Baranausko medžia
ga susilaukė didelio dėmesio 
vokiečių mokslininkų tarpe. We- 
beris jau 1882 metais išleido 
atskirą veikalą “Lietuvių rytie
čių tekstai”, parašė ir komenta
rus. Kaip rytų aukštaičių tarmės 
pavyzdys 1882 VVeimare išleistas 
ir Baranausko “Anykščių šile
lis" su atitinkamais komenta
rais.

Kai Hugo VVeber mirė, jo sū
nus visą Baranausko atsiųstą 
medžiagą perdavė Leipcigo uni
versitetui. Vokiečių kalbininkas 
F. Schpechtas tuos rankraščius 
išstudijavo ir 1917 gavo dakta
ro laipsnį Leipcigo universitete. 
1920 ir 1922 išėjo dvi stambios 
knygos apie šiuos Baranausko 
atsiųstus tekstus. Vienoje knygo
je buvo tekstai, kitoje komenta
rai. Siųsdamas medžiagą į 
užsienį, jis pats tarmes tyrinėjo 
ir aprašė. Jis gana tiksliai ap

rašė rytiečių tarmes. Šioje srity- 
jis buvo pradininkas. Ir dabar 
jo aprašytos tarmės, jų paskirs
tymas su mažom pataisom ga
lioja lituanistikos moksle.

Baranauskas buvo 19 amžiaus 
galo žymiausias lietuvių kalbi
ninkas, su kuriuo susirašinėjo 
žymieji to meto kalbininkai. Be 
minėtų Schleicherio, Weberio, 
dar susirašinėjo su Boudouin 
de Courtenay, Kuršaičiu, Geite- 
riu, Karlovičiumi, Volteriu ir ki
tais.

Baranauskas dar tyrinėjo ir 
lietuvių kalbos priegaidės, kir
čiavimą, jis reikalavo, kad lietu
vių kalba būtų gryna be sveti
mybių.

Bendrinės kalbos klausimas
Turėdamas savo auditorijoje 

studentų iš visų Lietuvos kam
pų, pats skaitydamas įvairių tar
mių tekstus, susidūrė ir su bend
rinės kalbos klausimu.

Bendrai kalbai sudaryti jis su
kūrė painias teorijas. Praktiš
kai jis pats, kalbėjęs aukštaičių 
rytiečių tarme, greit pastebėjo, 
kad geriausiai kalbėti aukštai
čių vakariečių tarme, ir dar 
daugiau tų vakariečių pietiečių 
tarme, tai yra maždaug Kauno 
rajonas. Ta tarme jis pats skaitė 
paskaitas. Jo manymu, visiems 
reikia kalbėti savo tarme, liet 
reikia turėti bendrą rašybą.

Jis sukūrė "žodžiūgio” teoriją, 
kur, remdamasis žodžio kilme, 
nustatė rašybos dėsnius. Jis su
kūrė tokią rašylxą. kad kiekvie

nas galėtų paskaityti savo tar
me, pavyzdžiui, žodį duona jis 
rašė duna, ant “u” uždėjo ma
žytę raidę “o”. Dabar kiekvienas 
galėjo skaityti, kaip jis norėjo— 
duona, dūna, dona.

Būdamas vyskupu, jis pats 
norėjo prisitaikyti prie kitų tar
mių ir mėgino sakyti pamoks
lus vietine tarme. Greitai pa
stebėjo, kad žmonės juokiasi iš jo 
pamokslų. Taip jis atsisakė tos 
idėjos ir pamokslus sakė aukš
taičių vakariečių tarme.

1898 Petrapilio Mokslo aka
demija atskiru leidiniu išleido 
“Pastabos apie lietuvių kalbą ir 
žodyną”. Jis parašė ir lietuvių 
kalbos gramatiką — Mokslas lie
tuviškos kalbos. Dalį to rankraš
čio buvo nusiuntęs Weberiui, ti
kėdamasis, kad jis paskelbs vo
kiečių kalba. Tą jo gramatiką 
vienas klausytojas užsirašė ir 
1896 metais Tilžėje išleido. Jis 
buvo kun. P. Sereika. Tačiau 
jis nenurodė, kas yra tos grama
tikos autorius. Gramatikoje yra 
daug klaidų ir netikslumų, nes 
studentas nesugebėjo tiksliai 
užsirašyti. Ši gramatika vis dėl 
to yra įdomi moksliniu atžvilgiu 
ir pralenkia daugelį ankstesnių 
gramatikų.

Lietuvių kalbos studijom Ba
ranauskas paskyrė 25 metus. 
Kauno Kunigų seminarijoje jis 
lietuvių kalbą dėstė iki 1884 
metų. Tada patapo pavyskupiu. 
Tuo metu ėmė domėtis matema
tika.

Bus daugiau)
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Vysk. P. Baltakis lanko Australijos lietuvius
NAUJOJOJE ZELANDIJOJE IR SYDNĖJuuE

Kelionė į Australiją buvo se
niai planuota. Jis ten buvę pa
kviestas atvykti su gavėnios re
kolekcijomis. Tuo pačiu metu 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, ta
po vyskupu. Taip toje ilgoje ke
lionėje jis lietuviškas kolonijas 
aplankė kaip vyskupas ir drau
ge, kur reikėjo, pravedė gavėnios 
rekolekcijas. Kelionėje išbuvo 
apie mėnesį laiko.

Dabar štai, grįžęs ir aptvarkęs 
didžiulį paštą, kuris jo laukė, 
jis Darbininko redakcijai gana 
sutrauktai papasakojo savo ke
lionės įspūdžius, nesileisdamas į 
detales. Parsivežė ir pluoštą 
nuotraukų, kuriomis leido pasi
naudoti.

Į Naująją Zelandiją
Naujoji Zelandija iš Nevv Yor- 

ko yra toliau negu toli, bet vis 
dėl to jos vardą kartais pamatai 
vaisių krautuvėse. Iš ten atveža 
daržoves. Ir visada pagalvoji. 
— tai atėjo laikai, iš tiek toli 
atskraidina salotų galvas!

J šią tolimąją pasaulio vietą 
ir buvo suprojektuota pirmoji 
kelionė. Iš New Yorko išskrido 
vasario 20 į Los Angeles, o jau

Vysk. P. Baltakis, OFM, ir Sydnėjaus lietuvių kapelionas prel. 
Petras Butkus.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
-KULTŪRINIO GYVENIMO

kitą dieną pakilo ilgai kelionei 
per Ramųjį vandenyną į Naująją 
Zelandiją.

Į anuos kraštus skrendant, 
taip nutinka, kad iš kalendo
riaus iškrenta viena diena. Lie
ka negyventa viena diena! N. 
Zelandija yra dar gerokai už 
Australijos.

Atskrido į Naujosios Zelandi
jos didžiausią miestą Auck- 
landą.

Iš viso N. Zelandijoje yra tik 
apie 200 lietuvių. Jie visi paskli
dę. Sueina tik didžiųjų švenčių 
metu. Aucklande gyvena apie 
50 - 60 šeimų.

Ten vyskupas vietos bažny
čioje atlaikė mišias, turėjo su
sitikimą su lietuviais. Sekma
dienį, vasario 24, vežė Į Hamil
toną. kuris yra apie 200 mylių į 
pietus. Čia buvo paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės šventė. 
Susirinko jaunimas. Visas minė
jimas buvo neformalus. Pavalgė, 
pasišnekėjo. Visi sugiedojo Lie
tuvos himną. Jaunimas jaučiasi, 
kad čia jų namai.

Iš čia vėl grįžo į Aucklandą 
ir jau vasario 25, pirmadienį, 
išskrido i Sydnėjų.

Sydnėjuje
Aerodrome pasitiko gražus 

lietuvių būrelis. Čia tuoj buvo 
suorganizuotas susitikimas su 
spauda. Vėliau buvo susitikta ir 
su vietos laikraščių atstovais. 
Laikraščiai įsidėjo pasikalbėji
mus. Ypač gražų pasikalbėjimą 
įsidėjo “Sydney Moming Her- 
ald”. Vakare buvo vyskupo su
sitikimas su lietuvių jaunimu 
Lietuvių namuose.

K
Čia lietuvių kapelionu yra 

prel. Petras Butkus, jam talkina 
kun. Povilas Matuzas. Savos

(atkeltais 2 p si.)

parodos jau buvo eksponuotos 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Ni
doje, daugelyje kitų respublikos 
miestų, šioje, devintojoje perso
nalinėje parodoje, lankytojai 
galėjo apžiūrėti per 60 1983 - 
1984 metais sukurtų paveikslų. 
Lidijos Milašiūtės temos —jūra, 
gamtos permainos, sustabdyta 
vakaro akimirka.

— Akademiniame operos ir 
baleto teatre įvyko G. Bizet 
operos “Carmen” premjera. Ją 
parengė režisierė respublikos 
nusipelniusi meno veikėja V. 
Mikštaitė ir dirigentas — Vals-

bažnyčios jie neturi. Jie naudoja
si australų bažnyčia.

Vasario 27 buvo priėmimas 
Sydnėjaus Lietuvių namuose. 
Paskui susitiko su abiem Syd
nėjaus vyskupais, susitiko su 
katalikų imigracijos sielovada.

Rekolekcijos prasidėjo 1 ir tę
sėsi iki kovo 3. Taip pat su
teikė sutvirtinimo sakramentą 
20-čiai vaikų.

Sydnėjuje taip pat kalbėjo 
per lietuvių radiją. Ten radijo 
laiką stotyje parūpina pati 
australų valdžia. Už tą laiką 
nereikia nieko mokėti. Tą lietu
višką programą tvarko Vytau
tas Juška.

Šiaip Sydnėjuje gyvena gana 
daug lietuvių. Rekolekcijų pirmą 
vakarą buvo apie 200, antrą 
vakarą apie 300, o sekmadienį 
— pilna katedra, apie kokius 
700 lietuvių. ...

Iš Sydnėjaus mašina išvažia
vome į Camberra. (p.j.)

Pamaldų metu katedroje. Iš k. prel. P. Butkus, vysk. P. Balta
kis, kun. P. Martuzas.

Sydnėjaus lietuviai prie katedros durų su vysk. P. Bata
kių, OFM.

(Bus daugiau)

Vaišės lietuvių namuose vyskupo priėmimo metu.

IMPOZANTIŠKOS DOVANOS

tybinėš filharmonijos simfoninio 
orkestro vyriausiasis dirigentas, 
respublikos liaudies artistas J. 
Domarkas. Scenografija A. Ja- 
covskio, kostiumų dailininkė — 
V. Idzelytė.

— Palangos miesto profsąjun
gų sanatorinįų-kurortinių įstaigų 
susivienijimo “Jūratė” klubuose 
pastaruoju metu populiarios ta
po muzikos ir meno savaitės. 
Jų metu pasirodo geriausi Že
maitijos saviveiklos kolektyvai, 
svečiai iš broliškų respublikų. 
Štai “Gintaro” pensionato sce
noje koncertavo Rygos miesto 
kultūros ir technikos rūmų 
smuikininkų ansamblis “Kanti- 
lėna”. Kitose senatorijose ir 
pensijonuose taip pat vyko įdo
mūs renginiai. “Neringos” klu
bo darbuotojai rengia ekskursi
jas “Žemaitija Tarybų valdžios 
metais”, “Naujam gyvenimui 
pakilęs kraštas”, “Didvyriška 
Klaipėdos krašto praeitis”.

— Lietuvos valstybinis jauni
mo teatras pakvietė į spektaklio 
“Pajūrio kurortas” premjerą. Jis 
sukurtas pagal B. Sruogos dra
mą “Pajūrio kurortas” ir roma
ną “Dievų miškas”, taip pat šio 
rašytojo laiškus iš Štuthofo. Li
teratūrinės kompozicijos autorė 
ir spektaklio režisierė — res
publikos nusipelniusi meno 
veikėja A. Ragauskaitė. Sceno
grafiją sukūrė Lietuvos nusipel
niusi meno veikėja J. Malinaus
kaitė, kompozitorius — O. Bala
kauskas. Pagrindiniuose vaid
menyse — respublikos nusi
pelnę artistai E. Pleškytė, E. 
Žebertavičiūtė, A. Šurna, K. 
Dapkus.

— IV senosios muzikos an-
samblių festivalis patraukė klau
sytojų dėmesį. Pagal tradiciją jį 
savo koncertu pradėjo šeiminin
kai — Šiaulių aukštesniosios 
muzikos mokyklos S. Vaičiui io- 
nio vadovaujamas vokalinis se-

VISI BALSUOJAME!
“Balsas — nėra meno objektas. Balsas yra 

šventas Ir svarbiausias demokratijos ir laisvės 
instrumentas.” — Abe Fortas

“Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpa
žinti ir ugdyti savo tautybę.” — Lietuvių Charta

JAV LB XI tarybos vyriausioji rinkimų komisija stip
riai ragina visus lietuvius dalyvauti Ir raginti savo arti
muosius ir pažįstamus lietuvius gausiai dalyvauti 1985 m. 
gegužės mėn. 18 - 19 dienomis Lietuvių Bendruome
nės Tarybos balsavimuose.

Balsuoti.yra kiekvieno, sulaukusio 18 metų amžiaus, 
JAV lietuvio ir lietuvės pareiga Ir garbė. Balsuoti gali
ma asmeniškai balsavimo būstinėje arba laišku.

Nauji balsuotojai į LB balsuotojų sąrašą gali užsi
registruoti Ir pačioje rinkimų komisijoje rinkimų dieną.

(atkelta i.? 3 p si.)

Fondų sudarymas: (sudaryti 
fondai, iš kurių palūkanų kas
met būtų lėšų konkursams)

1984 m. skautams — 5000 dol.
1984 m. ateitininkams — 

10,000 dol.
1985 m. Pasaulio Lietuvių Ka

talikų Bendrijai — 6,000 dol.
Iš viso 21,000 dol.
Aukos katalikų laikraščiams ir 

žurnalams: 1985 m. po 1000 dol.

Jaunimui ir moksleiviams — 
3,300 dol.

Sudaryti fondai Ateities, skau
tų ir visuomeninėms premijoms 
— 21,000 dol.

Kat. laikraščiams ir žurna
lams — 10,000 dol.

Iš viso 71,400 dol.
Kun. J. Prunskis yra pasiry

žęs šiemet visiems liet. kat. laik
raščiams nusiųsti paramą. Kelių 
savaičių bėgyje bus pasiųsta: 
Šaltiniui (Anglija) — 500 dol., 
Krivūlei (Vokietija) 250 dol., Tė-

VISI BALSUOJAME!

paskirta: Į Laisvę, Tėvynės 
Sargui, Lietuvių Dienoms, Dar
bininkui, Tėviškės Žiburiams, 
Aidams, Vyčiui, Draugo žurna
listo premijai (dar neįteikta) ir 
Observer; po 500 dol. Moteriai 
ir Šv. Pranciškaus Varpeliui.

Iš viso 10.000 dol.
Iš kun. dr. J. Prunskio Fon

do paskirsty ti bendra suma:
už žurnalistiką ir radiją — 

14,000 dol.
už mokslą darinis — 6,600 dol.
už visuomeninę veiklą — 

5,500 doL
už religinius veikalus —9,000 

dol.
už beletristiką — 2,000 dol.

viškės Aidams (Australija) 500 
dol., Laikui (Argentina) 500 dol.

Mecenatas ir fondų įkūrėjas 
kun. J. Prunskis, nors jau beveik* 
prieš trejus metus atšventęs 
savo 50 metų kunigystės jubi
liejų ir deimantinę amžiaus su
kaktį, ir toliau savo vertinga 
informacija ir straipsniais už
pildo mūsų laikraščių ir žurnalų 
skiltis. Jo straipsniai amerikie
čių spaudoje ir toliau ryškina 
šiurpią okupuotos Lietuvos tik
rovę.

Sveikų, ilgi) ir kūrybingų me
tų nuoširdžiam didelių darbų 
mecenatui.

V. Rociūnas

nosios muzikos ansamblis “Poli- 
fonia”. Festivalyje dalyvavo ir 
kiti Lietuvos muzikiniai kolekty
vai bei ‘svečiai iš Rytų Vokieti
jos, Armėnijos iu Baltarusijos. 
1979 Šiauliuose įvyko pirmasis 
festivalis. Nuo to laiko kas antri 
metai šio renginio afišos kviečia 
šiauliečius į naujus susitikimus 
su senąja muzika. Šiemet pasau
lio muzikinė visuomenė pažymi 
J. S. Bacho ir G. F. Haen- 
delio 300-ąsias gimimo metines. 
Tad ir festivalio koncertuose 
skamba daug šių muzikos klasi
kų kūrinių. Numatyta surengti 
antrąją tarprespublikinę muzi
kologų konferenciją, kurios da
lyviai aptars B-acho, Haendelio 
ir kitų kompozitorių kūrybą, se
nosios muzikos interpretavimo 
problemas, šiuolaikinės muzi
kos sąsajas su senąja ir kitus 
klausimus.

— Plungėje ir Gargžduose aš
tuonis koncertus surengė dvira
čių-variklių gamyklos liaudies 
vokalinis instrumentinis an
samblis “Vairas”. Šiauliečiai 
neseniai sėkmingai pasirodė per 
centrinę televiziją.

— J. Bulotas humoreskos “Di
dybės manija” ir “Bobius” iš
spausdintos “Krokodile” (1984 
m., Nr. 28). Vertė G. Astraus
kas.

— Klaipėdos dramos teatre 
pastatytas dramos spektaklis 
“Tavo akys — akys mano Tė
vynės”. Sceninės kompozicijos 
autorius ir režisierius — M. 
Karklelis, dailininkas — S. Cvei- 
kovas, kompozitorius — F. Latė
nas. Vaidina B. Barauskas, E. 
Gaigalaitė, R. Grincevičius, R. 
Gustaitis, V. Leonavičiūtė, G. 
Pečiūra.

— Kauno dramos teatre reži- 
sierius G. Padegimas pastatė 
Dr. B. Pristlio pjesę “Laikas ir 
konvojai”. Spektaklio dailininkė 
— R. Keldušytė, kompozitorius
— V. Bartulis, Pagrindinius 
vaidmenis kuria G. Balandytė, 
R. Staliliūnaitė, N. Lepeškaitė, 
J. Onaitytė, I Paliulytė, R. 
BagdzeviČius, R. Vaidotas.

S.L.K.

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

AUKOS
LITUANISTIKOS KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. kovo mėnesį:

$1,000.00 A.a. Jurgio 
Jakubonio 10 metų mirties atmini
mui — Stasė Jakubonienė, 
Chicago, IL; Juozas ir Eugenija 
Pažemėnai. Queens Village. NY 
(viso $4,000.00); Viktoras Sutkus, 
Bad Kreuznach, Vokietija.

$500.00 Teklė Bogušienė, So. 
Boston, MA; a.a. Felikso Mandei- 
kio atminimui — Feliksas Mandei- 
kis Trust $255.00, A. ir O. Šlepavi- 
čiai, Hyannis, MA $30.00, S. ir E. 
Mineikos, Centerville, MA $25,00,
Bronius ir Tamara Markeliūnai, 
Centerville, MA $20.00, A. ir M. 
Pakščiai, Centerville, MA $20.00, 
Vytautas ir Eugenija Rastoniai, E. 
Sandwich, MA $20.00, Jonas ir 
Ona Vengriai, Osterville, MA 
$20.00, Vladas ir Marija didžiū
nai, Centerville, MA $20.00, P. ir A. 
Ausiejai, Centerville, MA $10.00, 
E. ir T. Bliudnikai, Centerville, 
MA$10.00, Doane, Beal and Ames, 
Ine. $10.00,1. ir E. Jansonai, Oster
ville, MA $10.00, V. ir J. Lendrai- 
čiai, Centerville, MA $10.00, Česlo
vas Mickūnas, Centerville, MA 
$10.00, A. Mickūnienė, Center*
ville. MA $10.00, Jonas ir Veroni
ka Rutkauskai, Hyannis, MA 
$10.00, Antanas ir Zosė VieSkal- 
niai, Centerville, MA $10.00; Egidi
jus ir Vida Radveniai, Los Angeles, 
CA (viso $1,500.00).

$463.31 Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga (viso $1,463.31).

$100.00 Dr. Adolfas ir Jadvyga 
Damušiai, Lockport, IL; dr. Alina 
ir Vandalinas Domanskis, Palos 
Park, IL; LB Lemonto Bažnytinis 
komitetas, Lemont. IL $70.00

$70.00 Elena Jasaitienė, Dės 
Plaines, IL (viso $220.00).

$50.00 Juozas Jakštas, Lake* 
wood. OH (viso $615.00); a.a. Felici
jos šimukėnaites atminimui —

Vytautas ir Romaine Jonaičiai, 
Grand Rapids, MI $25.00, JAV LB 
Grand Rapids apylinkės valdyba 
$25.00.

$30.00 D. ir A. Misiuliai. Le
ment, IL

$25.00 Raminta Veitėnas, 
Chicago, IL.

$15.00 Kęstutis Stepšys, Grand 
Rapids, MI (viso $85.00).

$10.00 Marija Noreikienė, Put- 
nam, CT.

$5.00 Naureckienė, Lemont, IL.
Pagal pasižadėjimus gauta:

$1,000.00 Kun. Vyt. Balčiū
nas, Thompson, CT (viso $750.00); 
Povilas ir Rūta Kiliai, Palos 
Heights, IL (viso $1,800.00).

$400.00 Bladas Daukantas, St 
Petersburg Beach, FL (viso 
$400.00).

$100.00 Mečislovas ir Faustina 
Mackevičiai, Lockport, IL (viso 
$75.00); Eglė RukStelytė-Sund- 
strom, Forest Park. IL ($100.00).
Aukų kovo mėnesį surinko:

JAV LB Cape Cod apylinkė — 
a.a. F. Mandeikio atminimui
$500.00 (viso $2,536.00); JAV LB 
Lemont apylinkė $360.00 (viso 
$2,128.00); JAV LB Putnam apy
linkė $250.00 (viso $1,135.00).

Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame, čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian' World 
Community Foundation 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636

Vytautas Kamantus
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balsarienė
PLB Fondo reikalų vedėja
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VIENUOLIKTASIS TAUTOS FONDO 
METINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

TF tarybos pirm. A. Vakselis 
tarybos funkcijas, kurias 
išryškina TAUTOS FONDO 
VEIKLOS TAISYKLES, sureda
guotos Aleksandro Daunio. 
Baigdamas pranešimą, jis padė
kojo TF tarybai už nuoširdų 
bendradarbiavimą ir TF valdy
bai už labai sėkmingą lėšų tel
kimą.

TF valdybos pirm. J. Giedrai
tis pranešė, kad TF atstovybių 
ir įgaliotinių tinklas laisvajame 
pasaulyje susideda apytikriai iš 
130 autoritetingų asmenų. Kas
metinės išlaidos didėja plečiant 
VLIKo veiklą, ELTA 7 kalbom 
biuletenių išlaidas ir TF opera
tyvines išlaidas.

Suminėjo apie pasikeitimus 
TF atstovybėse. Apgailestavo, 
kad dėl ligos Kanados atstovy
bės pirm. A. Firavičius, kuris yra 
labai daug pasidarbavęs Tautos 
Fondui ir tokiu būdu Lietuvos 
laisvinimo bylai, jo paties pra
šymu buvo atleistas iš Toronto 
atstovybės pirmininko pareigų, 
ir taip pat iš TF tarybos narių. 
Į jo vietą sutiko įeiti jaunas 
vyras Aidas Vaidila. Yra pasi
keitimų ir kitose TF atstovybėse: 
Califomijoje vieton dr. B. Rau- 
linaitienės atstovybės pirm, pa
reigas perėmė M. Naujokaitis. 
Pasikeitė ir TF atstovybė Flori
doje, Ohio valstijoje. Pirm, pa
gyrė, kad atstovybės veikia pa
girtinai. Ypatingą dėmesį krei
piama į testamentinius paliki
mus; plečiamas teisinių patarė
jų tinklas aukotojų patogumui. 
Pernai palikimų turėjome 
$27,000.

Apie TF finansinį stovį refe
ravo iždininkas V. Kulpa. Jis pa
teikė TF finansinę apyskaitą 
nuo 1984 sausio 1 iki 1984 
gruodžio 31. Iš viso aukų JAV- 
se surinkta $85,901.57. Iš viso 
pajamų turėta $292,690.02. Iš 
viso išlaidų buvo $134,570.46,

NORIU TARNAUTI SAVO TAUTAI

LB Connecticuto apygardos tuvių tautai teigiama kryptimi, 
kandidatų į Lietuvių Bendruo
menės XI Tarybą atsakymai į 
klausimą “Kodėl noriu būti LB 
Taryboje?

Linas Balsys: Man labai svar
būs jaunimo reikalai ir stiprin
ti LB kiek galima. Reikia iš
rinkti jaunesnę kartą, kuri šiuos 
ir visus kitus reikalus smarkiai 
išjudintų. Esu aktyviai dalyva
vęs visuose lietuviškuose rengi
niuose. Man yra svarbūs visi lie
tuvių gyvenimo aspektai, kultū
ros išlaikymas ir praplatinimas, 
švietimo stiprinimas ir LB stip
rinimas naujais nariais, įtrau
kiant kiek galima daugiau Ame
rikos lietuvių, kalbančių ir ne
kalbančių lietuviškai. Tik per 
jaunesnę kartą galima lietuvybę 
stiprinti, pasinaudojant vyres
niųjų pergyvenimais, pažintimis 
ir patyrimu.

Ignas Budrys: Jaučiu parei- 
padėti lietuvių 
gyvai okupanto 

ir atgauti nepri- 
JAV LB yra tin-

gą ir norą 
tautai išlikti 
priespaudoje 
klausomybę.
kamiausia organizacija formavi
mui viešosios JAV7 nuomonės lie- 

11:45

12:45

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS

Liepos 7 dieną, 1985
Iškilmingo* mišios.
Keturi pranciškonai švenčia savo 50 metų vienuolinio 
gyvenimo jubiliejų ir 45 metų kunigystės sukaktį.
Mišias laiko ir pamokslą sako vysk. PAULIUŠ BALTAKIS
Gieda Brocktono šv. Kazimiero parapijos choras.
Pieta*
Meninė programa
Tautiniai šokiai. Vadovauja ONA IR GEDIMINAS ‘
IVAŠKAI
Brocktono choro koncertą*

Prane (ikona i visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

o kasos balansas 1984 meti; pa
baigoje $158,119.56. Laisvės Iž
de turima $250,687.03.

Vliko pranešimas
VLIKo pranešimą padarė vice

pirm. L. Grinius. Jis aiškino 
VLIKo pažiūrą į OSI bendradar
biavimą su KGB. VLIKas smer
kia šį skandalingą bendradar
biavimą; VLIKas, ALT, Liet. 
B< ndruomęnė ruošia specialų 
memorandumą JAV Dep-tui, ku
riame bus pareikšta kritika ir 
protestas OSI ir KGB bendra
darbiavimui. ’

Toliau L. Grinius plačiai api
būdino Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Žygį Skandinavijoje 
1984 liepos 17, jaunimo iškylą 
Baltijos jūra, apie Kopenhago
je įvyksiantį Sovietų Sąjungos 
teismą. Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės ryžto žygis Skandinavi
joje yra labai svarbus ir reikš
mingas. Jas parodys pasauliui, 
kad Pabaltijo kraštai nesustos 
kovoję už savo valstybių išsi
laisvinimą ir nepriklausomybę. 
Pritarimą žygiui galima paro
dyti aukomis Tautos Fondui. 
L. Grinius dar kalbėjo, kaip bu
vo veikta, kad radijo translia
cijos į Pabaltijo pavergtas vals
tybes iš Radio Liberty būtų 
perkeltos į Free Europe radijo 
skyrių. Šioje akcijoje daug pasi
darbavo VLIKo vicepirm. dr. K. 
Jurgėla. Tai didelis VLIKo lai
mėjimas, nes tai parodo, kad Pa- 
baltijos respublikos traktuoja
mos kaip atskiros Europos vals
tybės, o ne kaip Sovietų Są
jungos dalys.

Nauja vadovybė
Po išsamių pranešimų, gyvų 

diskusijų, įvairių pasiūlymų bu
vo Tautos Fondo tarybos rinki
mas. Išrinkta TF taryba pasi
skirstė pareigomis taip: Jurgis 
Valaitis — pirm., A. Daunys 
ir L. Grinius — vicepirminin
kai. Direktoriai: J. Bobelis, J. 
Giedraitis, dr. A. Janačienė. V.

Gerai informuota ir lietuvius už
jaučianti Amerikos visuomenė 
ir valdžia palengvins okupanto 
priespaudą Lietuvoje ir, progai 
pasitaikius, padės Lietuvai at
gauti nepriklausomybę.

Zina Dresliūtė: Aš norėčiau 
būti LB Taryboje dėl daug prie
žasčių, ypatingai būdama labai 
veikli Hartfordo apylinkėje ir 
dabar CT apygardoje, aš ma
tau, kaip, svarbu yra. kad jauni 
dirbti} ir domėtųsi LB veikla. 
Kad LB išsilaikyti}, reikia jauną 
kartą mokyti ir priimti Į darbą. 
Aš norėčiau būti viena iš tų 
ir manau, kad aš prisidėjus pa
jėgčiau daug ką atlikti. Aš pati 
įvertinu LB darbą ir nesigailiu 
laiko aukoti tam darbui. Aš esu 
pasiryžusi dirbti LB ir esu pa
tenkinta, kai tikslai yra pilnai 
atsiekti. Kartais būna ir nepa
sisekimų, bet iš tų klaidų jau
noji karta turi pasimokyti.

Alfonsas Dzilcas: Noriu panau
doti savo patirti kultūrinėje ir 
politinėje srityse Lietuvių Bend
ruomenės dabartinėje veikloje.

Juozas Kriaučiūnas: Tarybos

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai ir svečiai. Iš k. I-oje eilėje sėdi: M. Noreikienė, dr. P. 
Vileišis, A. Vakselis, Lietuvos g en. konsulas A. Simutis, dr. A. Janačienė, L. Grinius, I. Ba
naitienė; II-oje eilėje: A. Katinienė, J. Bobelis, B. Mačiūnienė, J. Valaitis, E. Cekienė, J. Pa- 
žemėnas, A Daunys, K. Bačauskas, J. Vytuvienė, J. Bobelis, J. Botyrius, A čampė; III-oje 
eilėje: J. Giedraitis, P. Ąžuolas, A. Sperauskas, P. Minkūnas, Z. Dielininkaitis. Nuotr. L.
Tamošaičio

Kulpa, A. Patamsis, E. Remėza,
A. Sperauskas, A. Vakselis, dr. 
P. Vileišis, Ch. Vilnis, dr. J. Vy
tuvienė, L Banaitienė sekreto
rė (laikinai).

Tautos Fondo valdyba: J. 
Giedraitis — pirm., M. Norei
kienė — vicepirm., J. Vytuvie
nė — vajų reikalam, A. Stak- 
nienė — informacijos reikalam,
B. Lukoševičienė — sekretorė, 
V. Kulpa — iždininkas, A. Kati
nienė — finansų sekretorė.

Kontrolės komisijon išrinkti: 
A. Campė, P Ąžuolas, L. Ta
mošaitis. Finansų komisiją suda
ro: V. Kulpa, P. Minkūnas, J. 
Bobelis.

Tautos Fondas sveikina ger
biamą kunigą Kazimierą Puge- 
vičių Religinės Šalpos Direk
torių, įstojusį į Tautos Fondo . 
narių skaičių.

I. Banaitienė1

nągu būdamas, stengčiausi i«-. 
reikšti savo nuomonę, darant LB 
nutarimus. Stengčiausi, kad nu
tarimai. liečią lietuvybės išlaiky
mą, švietimo ir kultūros kėlimą, 

vių teises išeivijoje, būtų įvykdy
ti, bet neliktų neįvykdomais, 
nors ir ankštai siekiančiais. 
Stengčiausi priimti kitų Tarybos 
narių sveikas nuomones ir jas 
paremti.

Irena Leibery tė-Belanger: Bū
dama LB taryboje, turėčiau 
daugiau galimybių dirbti lietu
viškoje veikloje. Būtų proga kita
taučius supažindinti su Lietuvos 
padėtimi.

Albina Lipčienė: Kandida
tuoju todėl, kad reikia. Ne viską 
gyvenime darau tik dėl to, kad 
noriu. Jei tikime į reikalą, atsi
randa noras ir jėgos. Žinau, kad 
LB Tarybos nario pareigos yra 
atsakingos visam trijų metų ter
minui.

Česlovas Masaitis: Reikalas, 
o ne noras. Kas nors turi būti 
renkamas, kas nors turi būti ir 
kandidatu, kad rinkimai nebūtų 
maskvinio sukirpimo — tiek 
kandidatų, kiek renkamųjų.

Jaunutis Pijus Nasvytis: No
riu tarnauti savo tautai jos ilgo
je kelionėje į laisvę.

Vaiva Vėbraitė-Gustienė: No
riu aktyviai prisidėti prie lietu
vių visuomenės ilgalaikio išsilai
kymo ir jos kultūrinio bei poli
tinio pajėgumo ugdymo. Jaučiu 
ir pareigą, ir sugebėjimą atsto
vauti Connecticuto lietuviam 
ir būti jų ryšininke su LB cent
rais. Esu dirbusi įvairiose veik
los srityse — politinėj, švietimo 
ir kultūros Lietuvių Bendruo
menės rėmuose ir kitose organi
zacijose, pav., akademinio jauni
mo sambūriuose, Conn. Šv. Ka
zimiero komitete. Būdama IX 
JAV LB Tarybos valdyboje, susi
pažinau su visomis Tarybos 
veiklos galimybėmis ir su kaiku- 
riais veiklos trūkumais. Tikiu, 
kad ši patirtis galėtų naudingai 
prisidėti prie mano tolimesnės 
veikios LB Taryboje.

Petras Vileišis: Noriu prisidėti 
visomis- jėgomis prie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo ir 
lietuvių jėgų konsolidacijos.

BALTK 
TOURS

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13 - 30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio2 - 16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienuLietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): grtiodžie26 - sausio 9 — $1,459
10 dienu Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK.

Dėl brošiūros ir daugiau lnformaci|os kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

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

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

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

No. 609: birželio 9 - 22 —52,089
.No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869

No. 106: spalio 6 - 19 —51,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iŠ JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA

No. 702: liepos 2 - 14—51,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 -25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3-15 —51,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene,
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

No. 618B: birželio 18 - 29-$1,669
No. 702C: liepos 2-13 -$1,669
No. 806C: rugpjūčio 6 -17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17-29— $1,439
6 dienos Vilniuje. 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25-$1,339
6 dienos Vilniuje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

Kun. Pranas Ružė, Karte
nos klebonas, Kretingos rajone, 
mirė balandžio 26. Velionis buvo 
gimęs 1921, kunigu įšventintas 
1950. Tai jau 12-tas šiemet Lie
tuvoje ir 5-tas Telšių vyskupi
joje miręs kunigas. Telšių vys
kupijoje ir Klaipėdos prelatūro- 
je iš viso yra 142 bažnyčios. 
Iš jų jau tik apie 80 turi 
svo kunigą.

— Draugo jubiliejinis minėji
mas. ir koncertas, kuriame dai
nuos Toronto choras “Volungė”, 
vadovaujamas muz. Dalios Vis- 
kontienės, solistai Gina Čap- 
kauskienė ir Jonas Vaznelis, 
akomponuojant muz. J. Govėdui, 
įvyks gegužės 18 Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje.

— Amerikos lietuvių respubli
konų tautinės federacijos meti
nis susirinkimas šaukiamas ge
gužės 16, ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. Hyatt Regency viešbuty prie 
Kapitoliaus, 400 New Jersey 
Avė., N.W., Washington, D.C.

— J. Svabaitės-Gylienės pre
mijuotos knygos sutiktuvės Chi- 
cagos Jaunimo Centro kavinėje 
įvyks gegužės 17. Rengia Jauni
mo Centro moterų klubas.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje Dainavoje rug
pjūčio 7 mok. J. Plačas skaitys 
paskaitą “Mokinių aktyvumas 
lituanistinėse pamokose”.

— Teodoras Blinstrubas iš 
Chicagos ir Bronius Bieliukas 
iš New Yorko, Vliko tarybos 
revizijos komisijos nariai, ba
landžio 10 - 11 VVashingtone 
tikrino Vliko valdyboj ir VJjko 
frnaffšlnius cfokumefiftis. Balan
džio 20 jie revizijos komisijos 
išvadas pranešė Vliko tarybai 
Chicagoje.

i

— Kandidatai į JAV LB ta
ryba Vakarų (Los Angeles) apy
gardoje: Rita Bureikaitė, Tadas 
Dabšys, Juozas Kojelis, Antanas 
B. Mažeika, Algis Raulinaitis ir 
Vytautas Vidurgiris.

— “Aš savo štabui pavedžiau 
ištirti (OSI) klausimą”, Baltų 
Laisvės Lygos vicepirm. Anta
nui Mažeikai rašo respublikonų 
vadas Atstovų Rūmuose kong- 
resmanas Robert H. Michel.“Kai 
aš įvertinsiu faktus (ypač sovie
tų įsivėlimo prigimtį ir apim
tį), aš vėl jus kontaktuosiu”. 
Baltų Laisvės Lyga daugelį JAV7 
Kongreso narių aprūpino OSI- 
KGB suderintos veiklos faktais 
ir pradeda gauti viltingų atsaky
mų. Savo senatorius ir kong- 
resmanus lietuviai turėtų asme
niškais susitikimais ir laiškais 
kontaktuoti ir reikalauti, kad 
skundai prieš OSI būtų ištirti.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė Dainavoje šiais 
metais įvyks rugpjūčio 4-11. Re
gistruoja: D. Doveinienė, 34567 
Hawke Dr., Sterling Hts, MI 
48077. Visi dalyviai prašomi už
pildyti registracijos lapus, kurie 
gaunami lituanistinėse mokyklo
se arba pas D. Doveinienę.

— “Ten ekrane sužibus” kny
gos sutiktuvės Hartforde, švč. 
Trejybės parapijos salėj, įvyks 
gegužės 19. sekmadienį, po 9 
vai. mišių. Atvyksta autorius 
Raimundas Lapas iš Cbicagos. 
Bus rodomi filmai iš nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo. Į šį 
prasmingą kultfirinį renginį vi
sus atsilankyti kviečia LB Hart
fordo apylinkė.

l 
į

I

»

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Aleknienė, Ocean Gate. 
N.J., F. Matusevičius. Keene. 
N.H. Užsakė kitiem: A. Pocius, 
VVatchung. N.J. — Mary Genis. 
Bridgewater, N.J. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.
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Vinys
— Tu kali vinis lyg žaibas.
— Tuo nori pasakyti, kad aš 

greitai dirbu?
— Ne. Tu dar nė karto nepa

taikei į tą pačią vietą.

Kainos
Ūkininkas, kai pirkdavo auto

mobilį, vis turėdavo mokėti į-- 
vairius priedus. Kartą automobi
lių pardavėjas užsinorėjo pirkti 
karvę parodomajam ūkiui pas sa
vo klientą ūkininką.

Šis pasiuntė sąskaitą. Viena 
paprasta karvė — 200 dol. Dvie
jų spalvų išorinis papuošimas — 
45 dol. Specialus atrajojimo pil
vas — 75 dol. Vidaus sandėlio 
ištuštinimo prietaisas — 60 dol. 
Keturi kranai — kiekvienas po 
10 dol., iš viso 40 dol. Tikras kar
vės oda apmušimas — 125 dol. 
Automatiška vabzdžiam baidyti 
vėduoklė — 35 dol. Iš viso — tik 
595 dol.

Skubėjimas
Buvęs dviračių čempionas da

lyvauja lenktynėse ir, žymiai 
prasiveržęs pirmyn, artėja prie 
finalo, kai staiga išgirsta, kad 
kažkas prie jo artėja, ima jį pavy
ti. Jis spaudžia, veržiasi pir
myn, kiek tik jėgos leidžia, bet 
ima jausti, kad nieko negelbės, 
nes jį besivejąs jau visai artėja 
ir galop visai susilygina.

Ant apdaužyto barškančio dvi
račio apžėlęs jo konkurentas ra
miu balsu jį klausia:

— Kaip manai, ar sūskubsim 
pasiekti likerio krautuvę prieš 
uždarant?

Elgeta
Durysna pasibaladoja elgeta.
— Ar ponia neturėtum man 

gabaliuko torto, — žmogui, kuris 
jau antrą dieną nevalgęs?

— Torto? O duona ar ne 
kankamai gera?

— Bendrai paėmus, taip, 
šiandien yra mano gimtadienis.

pa-

Bet

Sąlygos
— Sako, tu greit vesi, Juozo- 

kai?
— Aš ir pats nežinau. Mano 

sužadėtinė nenori tekėti už ma
nęs, kol neišmokėsiu skolų. O tų 
skolų tiek daug, kad negalėsiu 
jų išmokėti tol, kol negausiu 
jos kraičio.

Apie protą
Žmona: Ar tu nemanai, bran

gusis, kad vyras vedęs turi dau
giau proto?

Vyras: Taip, bet tai jau per 
vėlu .. .

Priemonės
— Ar tavo žmona viš dar 

yra tokia pat graži, kaip prieš po
rą dešimčių metų?

— O, be abejo! Tik to gro
žio parodymui ji dabar pralei
džia daugiau laiko.

Operoj
Žmona į vyrą: Matau, kad tau 

nepatinka to tenoro 
mas.

Vyras: Iš tikrųjų, 
daug rėkia.

Žmona: Jeigu taip, 
namo.

Vyras: O, ne! Trečiame akte 
tenoras bus nudurtas. Su malo
numu į tai pažiūrėsiu. -

Nepraktiškas
Ūkininkas nuėjo į turgų nusi

pirkti arklio. Apžiūrinėjant vie
ną, pardavėjas aiškina:

— Šis arklys jums patiks. Jis 
yra penkerių metų, sveikas kaip 
ridikas ir gali nubėgti dešimtį 
kilometrų be sustojimo.

Ūkininkas įtartinai pažiūrėjo į 
tą žmogų ir sako:

— Jis ne man. Aš gyvenu aš- 
tuoni kilometrai nuo miestelio, 
ir, jei jis taip toli bėgs, tai aš tu
rėsiu grįžti pėsčias du kilo
metrus.

dainavi-

jis per

tai eikim

PALIKIMO . 
REIKALAI

KLAUSĖM AS
Prieš trejus metus^>e^irašiau 

testamentą. Esu viengungis, čia 
absoliučiai neturiu jokių gimi
nių arba net artimų draugų. 
Banką paskyriau savo testa
mento vykdytoju. Paskyręs tam 
tikras sumas organizacijom ir, 
žinoma, palikęs užtenkamą sumą 
laidotuvių išlaidom, visą savo 
turtą palikau savo mirusios se
sers dukrai, kuri gyvena Lietu
voj ir yra medicinos daktarė. 
Taigi bankui įsakiau pinigų į 
Lietuvą nesiųsti, o pasiųsti gi
minei siuntinių ir, jei galima, au
tomobilį kas antrus metus. Per
nai buvau pats Lietuvoj ir nupir
kau jai ir Volgą, ir baldų bei 
kitų daiktų. Ji turi savo pa
čios namukus, taigi buto jai ne
pirkau. Ji gy vena neblogai, vai
kų neturi, o jos vyras taipogi 
yra medicinos daktarras ir jiem 

’ iš tikrųjų nieko netrūksta. Klau
siau jų lįp jiem reikia. Sako, nie
ko mum netrūksta, bet kai dėdė 
mirsi, jei paliksi turto, ir mum jį 
paskirsi, mum prisius palikimą 

nutarsime kopinigais; tada 
mum reikia.

Dabar, kaip 
ruskiai nebeleidžia siųsti siun
tinių apmokėtu mokesčiu. Taigi, 
tas atpuola. Kas dėl nuvežimo 
pinigų į Lietuvą dėl mašinos 
pirkimo arba panašiai, Tiek| tų 
mašinų reikės pirkti, kad pu-- 
siuntus visą palikimą? Be to, 
ką Tu žmogus žinai, ruskiai gali 
nutarti ir mašinų nebeleisti 
pirkti.

Niekas, žinoma, nežino kiek 
pinigų arba turto paliks, nes 
nežinia kiek pačiam dar gali pri
reikti; bet manau, kad mano 
palikimas bus nemažesnis 
400.000 dolerių. Nežinau ką da
ryti. Taip sunkiai dirbau, centą 
prie cento dėdamas, o dabar vis
kas išeis į niekus. Prašau pasa
kyti ką žmonės panašiais atve
jais daro.

Tamsta žinai,

INTERNATIONAL
1985 METŲ KELIONĖSl LIETUVĄ:

KELIONĖS NR. 007 OCTOBERFEST. Rugsėjo mėM d. Iki apallo 
mėn. 3 d. Luzembourg, Hekfeiberg, Rothenburg, Munchen, 
Inzell, Fussen, Luceme, Strasbourg, Salzburg, Insbruck, 
Oberammergau. Priedai: Laivu ekskursija Rheiro upe, Eagles 
Nešt, Chiemsee, kasdieniniai pusryčiai, 9 pieta, priešpiečiai 
(lunch) Hofbrauhaus h* daug kitų priedų.
PILNA KAINA IŠ CMCAGOS -$1,289.00.

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS. 1 diena Leningradas,
2 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.01
Iš Montrealio $2.225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RIGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11-dienų VILNIUS, 3 dienoj Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.8
Iš Montrealio $1,835.01 Lnnadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAirANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAK)A S, VIEŠBUČIUS (PRESIOEMTIT HOTĖL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ABBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KTU PRIEDŲ.

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS

ATSAKYMAS
Esu gavusi nemažai panašių 

klausimų. Mario nuomone, ne
verta palikti okootoj Lietuvoj 
gyvenantiem giminėms perdaug 
pinigų. Jie turi mažai progų ir 
galimumų tą pinigu išleisti pa
gal savo nuožiūrą. Be to, yra 
buvę daug atsitikimų, kai tokie 
stambūs'palikimaidaug nemalo
numu sudarė ir patiems pali
kuonim. Kai kuriais atvejais jie 
buvo išvadinti “buožėmis” ir 
kapitalistais, ypatingai, jei jie 
atrodė valdžiai mažiau patikimi 
arba paklusnūs negu “pageidau
jama”.

Aš tikiuosi, kad savo testa
mente Tamsta esi nurodęs ban
kui testamento vykdytojui, kad 
jie kreiptųsi j kor*sulatus arba

DEKTRPARK
PHAIUACY |E|

Wm. Aaitaad, B.8.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77Hi8tn«t)
Woodhav^ N.Y. 11481

2961130

PLOKŠTELIŲ 

IŠPARDAVIMAS
Gera proga įsigyti penkias 

lietuviškų dainuplokštelestikuž 
12 dol. (anksta jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lieta vos prisimini
mai’ 114 dainų si* gitaros Paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaussarsai” (solistės 
I. Stankūnaitės,chorų bei kvar
teto 12 dainų),sol isto 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 sloič-ius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

O^VAM7XF

Fondus, prašant patarimo kaip 
naudingiausia siųsti palikimą į 
sovietų okupuotą Lietuvą. Juk 
Amerikos bankai neturi suprati
mo apie mūsų specifines aplin
kybes. Jei jiem nėra nurodoma 
kas darytina, — jie pasiųs pi
nigus į Sovietiją jiem lengviau
siu metodu — banko perlaida. 
Juk niekas negali numatyti ką 
sovietai išsigalvos rytoj arba 
poryt. Aš nemanau, kad jie nu
stos leidę automobilius ir pan. 
pirkti doleriais Sovietijoje. Juk 
jiems doleriai yra labai reika
lingi. Tačiau niekas negalėtų 
užtikrinti Tamstos ar kitų, kad 
toks metodas bus geriausias ir 
naudingiausias bodas palikimui 
persiųsti tada, kai testamentas - 
bus vykdomas. Patariu Tamstai 
gerokai šį reikalą apgalvoti. Pa
likti okupuotoj Lietuvoj gyve
nantiem dalį savo palikimo yra 
gražus žestas ir sumanymas.

Tačiau palikti jiem tokį stam
bų palikimą, kaip Tamstos, nėra 
patartina ir nėra jiem naudin
ga. Kiekvienas iš mūsų turi savo 
mėgiamą lietuvišką organizaciją 
arba organizacijas. Patartina 
jas turėti galvoje, rašant savo 
testamentą, ypač tokiais atve
jais, kai neturima artimų gi
minių Amerikoje.

Teklė Galenski, Tėv. Petro Baniūno, OFM, giminaitė, bū
dama pensijoje, aktyviai dalyvauja vyresnio amžiaus žmonių 
klube ir ten užsiiminėja įvairiais amatais. Ji tapo paveiks
lus, daro paveikslus iš spalvotų stiklų, siuvinėja. Šią nuo
trauką įsidėjo laikraštis. Čia T. Galenski dažo velykini 
kiaušinį.

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

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Po 5 dol. — C. Navickas, 
Piscatavvay, N.J., dr. J. Skučas, 
Hilton, N.Y., Z. Dreslius, Hart
ford, Conn., J. Narkus, Law- 
rence, Mass., J. Statkus, Ran- 
dolph, Mass., H. Koch, Glen- 
dale, N.Y., A. Gambinas, Balti- 
morė, Md., S. Dryža, Detroit, 
Mich., A. Liutkevičius, Nor- 
\vood, Mass., Z. Venclauskaitė, 
Los Angeles, Calif., V. Čyvas, 
Cleveland, Ohio, J. Snieška, 
Great Neck, N.Y., A. Dabrila, 
Dover, NH, P. Baltuonis, La 
Šalie, Que., A. Kadaitis, Cam- 
bridge, Mass., A. Dubinskas,. 
M d., J. Daily dė, Windsor^jQhio7 
V. Palūnas, Akron, Ohio, M. Kor- 
sack, Nashua, N.H., A. Bagdo
nas, Ozone Park, N.Y., J. Oren- 
tas, Ridgewood, N.Y., A. Yurkš- 
tas, Brockton, Mass., K. Škėma, 
Detroit, Mich., J. Strasdas, Palm 
Beach Gardens, Fla., V. Majaus
kas, Ormond Beach, Fla., J. Bas
tys, Croton on Hudson, N.Y., 
O. Danisevičius, VVoodhaven, 
N.Y.. E. Didžbalis, Linden, N.J., : 
A. Stonys, Southfield, Mich., V. 
Baukys, Dearborn Hights, 
Mich., J. Malskis, Cleveland, 
Ohio, L. BĮ iškiš, St. Petersburg 
Beach, Fla., V. Eringis, Arbutus, 
Md., A. Gečys, Philadelphia, Pa., 
R. Gruodis, Mt. Airy, Md., V. 
Didžbalis, St. Petersburg, Fla., 
F. Bociūnas, Sunny Hills, Fla., . 
N. Bayoras, Pittston. Pa., Knights 
of Lithuania, Frackville, Pa., M. 
Samatas, VVashington, D.C., H. 
Ostrogorsky, Boise, Ida., Sisters 
of Imm. Conception, Montreal, 
Que.,V. Ivanauskas, Dorchester, 
Mass., J. Morkūnas, Philadel
phia. Pa., J. Bakšys, So. Boston, 
Mass., V. Bieliauskas, Wor- 
cester. Mass., J. Malinauskas, 
Arlington, Mass., P. Daugi
nas, St. Catharines, Ont.

Po 3 dol. — J. Bulota, Little- 
ton, CO, R. Kasparas, Arling
ton, VA. P. Rasimas, Linden- 
hurst, N.Y., A. Jalinskas. West 
Hartford, Conn. •*«

Po 2 dol. — F. Dimas, Rid- 
gewood, N.Y., J. Janušauskas, 
Wcst Hartford, Conn., V. Linar- 
tas, Berryville, Ark., H. Bala- 
wick, Philadelphia, Pa., J. Yen- 
charis, Elmhurst, N.Y., A. Aistis, 
Temple Hills, Md., M. Vidfl- 
nienė, VVorcester, Mass., dr. J. 
Kižys, Chicago, III., M. Kai
rys, N. Providence, R.I., B. Ja
nuškevičienė, VVoodhaven, N.Y.

Visiem aukotojam nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

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 angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

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

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyt? lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastintniu aplanku, nugarėj piitogiii sūver^a. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 1 dol.
Vairias, pavardė ....

Numeris, gatvė-----

i

M lestas-, valstija, Zip ...

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTĮFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500 

-20,000

3 - 6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$20,000 

■ $50.000

1— $50,00

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

0 IR DAUGIAI

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

— PAGAL susrr

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

ARIMĄ ----“•
IRA CERTĮFIKATAI:

$2,000-4,000 
per metus

Nuo 1 
Nei $ metų

10.38% 10% •

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

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.25% 

DABARTINIS KURSAS 7.00%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.
, _________ —
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BALFO MADŲ PARODOJE
jo Balfo 100-ojo skyriaus pirmi- 

cas Padvarietis. Jis 
dą Jankauskienę va

dovauti parodai, apibūdinti mo
deliuojamus drabužius.

Ji kalbėjo aiškiai, tiksliai, lie
tuviškai ir angliškai nusakė, kas 
buvo svarbiausia.

Nuo scenos į salės gilumą Pradėto vaikais. Pirmiausia 
buvo padarytos takas, apdengtos 
giliai raudonu kilimu, šonai 
balti. Prie toko pakraščių sce
nos artumoje buvo prikabinėta 
įvairiaspalvių balonėlių. Kur til
tas jungėsi su scena, ten buvo 
gėlių ir įvairių balonų ant už
dangos, ant scenos rampos, ant 
laiptukų.

Scenos uždanga buvo tik da
linai atitraukto. Praskleista
me tarpe buvo pastatytos raudo
nas skydas, o iš abiejų pusių 
buvo sustatyti balti skydai, kad 
uždengtų scenos gilumą. Sceno
je rengėsi visi modeliai ir pas
kui pro tą tarpą tarp skydų 
žengė į parodos taką.

Sceną pieštais ornamentais pa
puošė Paulius Jurkus, o madų 
kūrėjas Andrew Koval-Kova- 
liauskas puošė gėlėmis, balo- 
nais, spalvotais kaspinais. Prie 
scenos įrengimo ir salės puo
šimo dar prisidėjo Balfo valdy
ba, kuriai pirmininkauja Vin
cas Padvarietis, jo dukra Regi
na Ridikienė su savo šeima ir 
kitais talkininkais. Scenos šo
nuose buvo išstatyti garsiakal
biai, kurie gerai perdavė muzi
ką. Pirma buvo lietuviška muzi
ka, o parodos metu — tarptau
tinė.

Tradicinė pavasario madų pa
roda, surengta Balfo 100-ojo 
skyriaus, buvo balandžio 28 
Kultūros Židinio didžioj salėj. 
Ji pasižymėjo savo puošnumu, 
iškilmingumu.

Puošnus takas

Ateina modeliai
Parodą trumpu žodžiu pradė-

ninkas X 
pakvietė

demonstravo maudymosi kostiu
mus. Juos demonstravo ir vai- 

. kai ir suaugę. Vaikai atėjo iš sce-

apsisukę grįžo atgal. Kartais ne
šėsi ir spalvotą baloną, kurį 
grįždami kam nors numesdavo 
prie svečių stalo.

Maudymosi kostiumai buvo 
atvežti iš tų vietų, kur dabar 
jau pardavinėjami. Po maudy
mosi kostiumų ėjo senoviškos 
mados, kurios buvo populiarios 
tarp 1950 - 1960 metų. Dabar 
jos vėl sugrįžo.

Senas praėjusių laikų madas 
pakeitė šių dienų visokie sporti
niai drabužiai, darbo suknelės. 
Antroje dalyje buvo rodomi iš
taigūs išeiginiai ir vakariniai 
drabužiai. Čia buvo daug puoš
numo, blizgesio, elegancijos. Pa
demonstravo ir naujausias paties 
Andrew Kovai sukurtos sukne
les. Jos sukurtos pagal užsaky
mą ir jų kainos — per 2000 
dol.

Baigiant parodą, ant tilto išėjo 
visi aštuoni modeliai ir taip pa
kiliai uždarė parodą. Iš viso 
buvo pademonstruoto 115 skir
tingų drabužių, įskaitant ir vai
kų įvairią aprangą.

Baigiant į sceną buvo pa
kviesti didieji parodos rengėjai 
— Regina Ridikienė, Aldona 
Klivečkienė, Andrew Kovai, vie-

Vaišės prie stalų
Iš abiejų tilto pusių buvo su

dėti stalai ir svečiams užtiesti, 
įdėta daug darbo, gražiai pa
puošta, susilaukta kiek mažokai 
svečių.

Visi buvo pavaišinti pyragai
čiais ir kava. Taip pat veikė 
ir atgaivos baras. Pasibaigus pa
rodai, dar gerą valandą žmonės 
nesiskirstė ir šnekučiavosi. Pa
roda prasidėjo 3 vai. popiet.

Publika pasigedo įvairių mez
ginių, kurių būdavo kitose paro
dose. Tai paskatina mezgėjas pa
dirbėti, kad galėtų tinkamai pa
sirodyti. Suprantama, tokias 
mezgėjas sutelkti parodon — 
nėra taip lengva.

Visos mados buvo pritaikytos 
jauniem žmonėm. Tai ne viena 
klausė, o ar negalima kaip 
nors suorganizuoti, kad būtų 
pademonstruoti drabužiai ir 
vyresnio amžiaus žmonėm.

Kaip ten bebūtų, visi atsilan
kę dėkoja Balfo 100-ojo skyriaus 
valdybai už didelį triūsą, už 
surengtą gražią popietę. Jau da
bar organizuokite ir renkite 
ir ateinančių metų parodą, (p.j.)

PETRUI ŽILIONIUI
mirus, jo žmonai Galiai, dukrai Eglei ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija
New Haveno klubas

EMILIJAI PAJAUJIENEI

mirus, dukras Aliną ir žentą Staknius, Danutę ir žentą 
Vytautą Anonius, anūkes Audrę Ir Lilę su šeimomis 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena Grudzinskienė
Eugenija Treimanienč 
Rima ir Antanas Gudaičiai

EMILIJAI PAJAUJIENEI

mirus, jos dukroms — Alinai Staknionei ir Danutei 
Anon lenai su šeimomis gilią užuojautą reiškia

GEN. STASYS RAŠTIKIS 
18M-1985

na jauna amerikietė, kuri savo 
drabužiais parėmė parodą. Visi 
buvo apdovanoti gėlėmis. 
Vincas Padvarietis tarė padėkos 
žodį.

Lietuvių Bendruomenės XI t 
tarybos rinkimai Bostono apy
linkėje vyksta šia tvarka:

Gegužės 18, šeštadienį, 11:00- 
2:00 Taupoje, 368 W. Broadway, 
So. Bostone, Lietuvių Piliečių 
D-jos patalpose.

Gegužės 19, sekmadienį, 
11-00 - 12:00 po pamaldų šv. 
Petro parapijos salėje po bažny
čia. 2:00 - 6:00 vai. Taupos 
patalpose, W. Broadway.

Visi atlikime savo lietuvišką 
pareigą.

Filmų vakaras
Inž. Edmundo Cibo vadovau

jama kultūrinių subatvakarių 
komisija gegužės 18, šį šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Bostono Tau
tiniuose Namuose rengia Rai
mundo Mariaus Lapo knygos 
“Ten, ekrane sužibus: Amerikos 
lietuvių kinematografija 1909 - 
1979” sutiktuves.

Jaunesnios kartos akademikas 
pašventė net 8 metus kol surin
ko medžiagą šiam veikalui. Jis 
atvyks į Bostoną ir parodys ei
lę lietuviškų filmų. Apie Rai
mundo knygą plačiau pakalbės 
tos srities žinovas Romas Šle-

ti į fabrikus, kad tik gražiai iš
auginus ir išmokslinus savo vai
kus. Tik gerų motinų dėka jų 
vaikai šiandien turi geras ir 
aukštis pozicijas.

Aktorius Jurgis Jašinskas gy
vai paskaitė eilėraštį Motinos 
žodžiai, Stasio Stantvaro, ir Tu
mo-Vaižganto iš “Pragiedrulių” 
apie motiną.

Aktorė Aleksandra Gustaitienė 
su giliu jausmu paskaitė: Didy
sis Ilgesys — Ados Karvelytės, 
Tėvynė — Kotrynos Grigaitytės, 
Motinai — Pauliaus Stelingio 
ir Po baltu nuometu — Bernar
do Brazdžionio.

Solistė Onutė Aleksaitė, 
akomp. muz. prof. Jeronimui Ka
činskui, padainavo: Kai aš naš
laitėlė, Rūpinosi motinėlė, vieną 
dainą Dvorako ir vieną ariją iš 
op. Euridice.

Visa programa buvo puiki. 
Paskaita trumpa ir šilto. Dekla
macijos gerai parinktos ir pui
kiai atliktos. Solistė O. Aleksai
tė ir jos palydovas muz. prof. J. 
Kačinskas dainos ir muzikos 
garsais puikiai užantspaudavo 
visą programą.

Po programos prie gėlėmis pa
puoštų stalų LMF Bostono klu
bo narės visus susirinkusiu pa
vaišino.

ja ir parašyta: “An immųp-ant 
Lithuanian boy, B. B. excą$led 
at Harvard and, after helping 
Mrs. Jack Gardnerpickpaintfngs 
for her Boston mansion, emi- 
grated to Italy, where be became 
America’s first great art histor- 
ian and master of the Itolian 
Renaissance”.

A. a. Andriaus Ciemiriio atmi
nimui yra leidžiamas A. Lands
bergio dramos veikalas “Vai
kai gintaro rūmuose”. Šios kny
gos sutikimas ir Andriaus Cie- 
minič mirties metinių paminė
jimas Rochester, N: Y., rengiamas 
šeštadienį, gegužės 25. Mišios 
5:30 vai. Šv. Jurgio bažnyčioje, 
giedant LB chorui. Po to kultū
rinė programa 6:30 vai. parapi
jos salėje. Visi yra kviečiami 
dalyvauti.

RENGINIAI 
KULTŪROS
ŽIDINYJE

Gegužės 19 — Privatus pobū
vis.

Gegužės 25 —“Tryptinio” 35 
m. sukakties minėjimas.

Gegužės 26 — Privatus pobū
vis.

Birželio 2 — Privatus pobūvis.
Birželio 2 — Maironio mokyk

los mokslo metų užbaigimas.
Birželio 9 — New Yorko skau

tų sueiga ir mišios.
Birželio 16 — LB New Yor

ko apygardos rengiamas Baisio
jo Birželio minėjimas.

Birželio 22 — Privatus pobū- 
K vis.
_ Rugpjūčio 3 — Privatus pobū

vis.
Rugsėjo 15 — Pasaulio Lie

tuvių Katalikių Organizacija 
rengia Jaunimo metų minėjimą.

Rugsėjo 21-22 — Lietuvių 
Fondo rengiama paroda.

Rugsėjo 27 ir 28 — Privatūs 
pobūviai.

Spalio 6 — “Darbininko” 75 
metų sukakties minėjimas — 
koncertas.

Spalio 19 — Apreiškimo pa
rapijos rengiamas koncertas.

Lapkričio 23 Penktadienio 
popiečių talkininkų metinis su
sirinkimas.

Gruodžio 14 — New Yorko 
N skautų kūčios.

Motinos Diena Bostone
Gegurės 5 LMF Bostono klu

bas surengė Motinos dienos mi
nėjimą. Amerikoje Motinos die
na minima antrąjį gegužės sek
madienį, o Lietuvoje minėda- 
vom pirmąjį gegužės sekmadie
nį. Taip ir čia LMF Bostono 
klubas, prisilaikydamas lietuviš
kos tradicijos, visada Motinos 
dieną mini pirmą gegužės sek
madienį.

Minėjimas pradėtas mišiomis 
$v. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje 10 vai. ryto. Mišias au
kojo ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. kleb. Albertas Kon- ‘ 
tautas. Per mišias solo giedojo ! 
solistė Onutė Aleksaitė, prie var- 
gonų muz. prof. Jeronimas Ka
činskas.

Po mišių parapijos salėje vyko 
Motinos dienos programa ir vai
šės. Čia minėjimą pradėjo LMF 
Bostono klubo pirm. Elena Va- 
syliūnienė. Trumpame žodyje 
apie motiną E. Vasyliūnienė 
klausė: Kada atsirado motina? 
Kai po nuodėmės Adomas ir Ie
va buvo išvaryti iš rojaus, tada 
toje nuodėmėje atsirado ir mo
tina. Ji pagimdė žudiką. (Kai
ną, kuris užmušė savo brolį 
Abelį). Amžių bėgyje motina ta
po gėrio, meilės ir pasiaukoji
mo motina. Krikščionybė iškėlė 
motiną ir pastatė ją ant pjedes
talo. Užtat garsieji dailininkai 
taip gražiai piešė motiną, Dievo 
Motiną Mariją. Psichologai kėlė 
motinos vertę, jos rūpesčius, 
vargus, meilę ir jos pasiaukoji
mą. Lietuvė motina buvo kai
mietė, suvargusi, bet labai my
linti ir pasiaukojanti. Už tat ją 
savo raštuose taip gražiai mini 
Donelaitis, dainius Maironis ir 
kiti. Išeivė motina, nors išsi
mokslinusi, inteligentė, ėjo dirb-

Bemard Berenson
Balandžio mėn. žurnalas 

“Smithsonian”, mini Lotynų 
aukštesniosios mokyklos 350 
metų sukaktį. Skyrelyje “A Dis- 
tinųuished Gallery of Old Boys 
yra Bemard Berensen fotografi-

Kovo 24 išrinkta * Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kės valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — Brutenis 
Veitos, vicepirmininkai: Kazys 
Bačanskas organizaciniam rei
kalam ir iždininkas, Gintaras 
Čepas — informacijos ir lietu
vių organizaciją reikalam, Da
rius Ivaška — jaunimo ir tarp
tautinių organizacijų reikalam, 
Šarūnas Norvaiša — protokolų 
ir sporto reikalam, Marius Žiau- 
gra — kultūriniam reikalam ir 
programom, Rimvydas Veitos — 
sekretorius.

Labai reikia pasidžiaugti, kad 
naujoji valdyba yra sudaryta iš 
jaunosios kartos atstovų, 
tik du 
žiaus.

Dabar 
vesti LB 
apylinkėje.

Birželio baisiųjų išvežimų 
minėjimą rengia birželio 16 Šv. 
Petro lietuvių parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. mišių.

Linkime naujai valdybai ge
ros sėkmės lietuviškuose dar
buose, su nauja energija vis dau
giau įtraukiant jų kartos žmones 
į lietuvišką veiklą.

kartos 
yra vyresnio

valdyba rūpinasi 
tarybos rinkimus

am-

pre
savo

BOSTON MASS — Wi.YN 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.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

HaUoran and Schaeffer P.C.

300 Union Street 
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

MEMSER

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

RUGPJŪČIO 21—10 DIENŲ Lietuvoje — <675 dol.

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 — $1706.00
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31 — 1465.00
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1698.00
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 16 dienų — Įvairūs maršrutai.

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

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

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BR0ADWAY, P.O'. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms - sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

■f

i

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELE

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Cerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 13 dol. Gauna
ma Darbininko administracijo
je, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N .Y. 11207.

BnnK-BV-mniL 
PostogEptrid botli muys

tą velionio Žmonai poniai Elonai Markai Raštikienei, 
giminėms Ir artimiesiem*.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

vų savanoris, Kariuomenės vadas, Krašto apsaugos 
m in (storis.

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena b lišdi netekus 
Iškilaus valstybininko.

Jonas P. Lenktaitis

|Dwm oNtlool

Prašome bičiulius Ir pažįstamus dalyvauti mleloee Ir

Seimą

Velionė taip pat bus prisiminta per M Inkų radi|ą. 
Violoms tol praneša

ALEKSANDRA ANTANINA 
DAUKANTIENĖ - MORIARTY

Souih Boston Z 
Savinas Bank y
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N.Y. vyrų choras Perkūnas 
gegužės 11 dalyvavo Yonkers 
Glee Club vyrų choro 69 meti
niame koncerte. Dainavo lietu
viškai ir angliškai. Choras buvo 
šiltai sutiktas, šia išvyka Per
kūnas ir baigė šių metų darbo 
sezoną ir pradeda vasaros 
atostogas.

Kun. Vytautas Piktumą gegu
žės gale grįžta iš Singer Island, 
Fla., ir čia praleis vasarą, sek
madieniais patarnaudamas Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje.

Birželio trėmimai, lietuvių 
tautos genocido bei holocous- 
to dienos bus paminėta birže
lio 16, sekmadienį, Kultūros Ži
dinyje. Minėjimą rengia LB NY 
apygardos valdyba.

Rašytojo Stepo Zobarsko mir
ties metinių proga mišios bus 
birželio 8, šeštadienį, 10 vai. 
r. pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje. Po mišių Kultūros Židi
nio mažojoje salėje bus velionio 
prisiminimo akademija, jo leidi
niu paroda, jo raštų skaitymas.

Prof. Jokūbas Stukas, Lietu
vos Atsiminimų radijo direkto
rius, skaitys paskaitą ABN Ame
rikos bičiulių kongrese gegužės 
19, sekmadienį. Kongresas vyks
ta gegužės 18 - 19 dienomis 
136 2 Avė., New Yorke. Iškil
minga vakarienė bus šeštadienį 
Vista International viešbutyje, 
World Trade Center. Lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

VYSKUPO KELIONĖS

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
vėl išvyko ilgesnei kelionei. Šį 
kartą keliauja po Amerikos įvai
rias vietoves.

Gegužės 11 ir 12 aplankė At- 
hol, Mass., ir teikė sutvirtinimo 
sakramentą.

Gegužės 13 aplankė Putnamo 
seselių vienuolyną, gegužės 14
— Lawrence, Mass., iš ten iš
vyksta į Kennebunkport, Mai
ne, kur gegužės 18 pranciškonų 
vienuolyne bus kunigų šven
timai.

Gegužės 19 lanko Šv. Jurgio 
parapiją Norwood, Mass.

Gegurės 20 - 27 kėliąją į 
Detroitą su sustojimais Roches- 
tery ir Clevelande.

Gegužės 28 - 29 iš Detroito 
vyksta į Torontą, gegužės 30
— į Chicagą, į krikščionybės 
jubiliejaus komiteto posėdžius. 
Birželio 9 lanko Rochesterį ir į 
New Yorką grįžta birželio 11.

Dr. V. Ingelevičiaus mirties 
proga šeimos padėkoje per apsi
rikimą buvo išleistas toks saki
nys: “Ypatinga mūsų padėka 
Fratemitas Lituanica broliui dr. 
A. Matukui už nuolatinę bičiu
lystę ir rūpestį jo senatvėje 
bei ligoje.”

Tryptinis, New Yorko tautinių 
šokių ansamblis, gegužės 25, 
šeštadienį, mini savo veiklos 35 
metų sukaktį. Ta proga rengia 
koncertą Kultūros Židinyje. Be 
Tryptinio programoje dalyvaus 
dainos vienetas Harmonija, Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
šokėjų grupė, buvę Tryptinio šo
kėjai. Koncerto proga išleidžia
ma graži didelio formato pro
grama.

Kun. Antanas Račkauskas įsi
kūręs Sunny Hills, Fla., gerai 
jaučiasi. Birželio mėnesio pra
džioje jis atvyksta į Brooldyną 
ir sustos Apreiškimo parapijos 
klebonijoje, kur jis daug metu 
buvo vikaru.

LB naujai išrinkta N.Y. apy
gardos valdyba posėdžiavo gegu
žės 8, trečiadienį, ir pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas — 
Aleksandras Vakselis, vicepirmi
ninkas — Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM, sekretorius — 
Aloyzas Balsys, iždininkas — 
Vincas Padvarietis, renginių va
dovė — Malvina Klivečkienė, 
ypatingiem reikalam — Jurgis 
Šlyžys. Valdyba taip pat svarstė 
birželio minėjimo klausimą.

Gintė Damušytė, Lietuvių In
formacijos Centro direktorė, 
buvo išvykusi į Ottavvą, kur da
lyvavo Helsinkio baigiamojo 
akto žmogaus teisių konferen
cijoje. Informacijos centras 
buvo surengęs lietuvišką paro
dėlę apie sąžinės kalinius. Apie 

tai bus parašyta kitam Darbi
ninko numeryje.

Dr. Giedrė Sidrienė-Šalčiūtė, 
Algimanto Šalčiaus sesuo, stai
ga mirė prie pietų stalo gegužės 
12, kai šeima susirinko švęsti 
Motinos dieną. Gyveno Indianos 
valstybėje.

Emilija Pajaujienė, dr. Juozo 
Pajaujo našlė, mirė gegužės 12. 
Atsisveikinimas buvo gegužės 
14. Buvo pašarvota M. Shalins 
šermeninėje. Palaidota gegužės 
15 iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Šv. Karolio kapinėse. 
Liko dukros: Alina Staknienė, 
Danutė Anionienė su šeimomis 
ir dvi anūkės.

Tėv. Rafaelis šakalys, OFM, 
pranciškonų vienuolijos ekono
mas, buvo atvykęs iš Kenne
bunkport, Maine, ir visą savaitę 
praleido Brooklyne vienuolyne, 
dirbo Darbininko ekspedicijos 
skyriuje ir tvarkė įvairius ad
ministracinius reikalus.

Sofija Kačinskienė buvo at
vykusi iš Sunny Hills, Fla., ir ke
letą dienų svečiavosi New Yorke, 
buvo sustojusi pas Liudą Ku
likauskienę, Ozone Park, N.Y. 
Į Floridą išskrido gegužės 8.

Inž. Antanas Sabalis gegužės 
6, grįždamas iš darbo pasijuto 
negerai. Jį ištiko širdies prie
puolis. Buvo paguldytas St. 
John’s ligoninėje. Iš ten buvo 
perkeltas tyrimam į St. Vicncent 
ligoninę, gi gegužės 12 pervež
tas į Terrytovvn ligoninę naujiem 
tyrimam.

LB Tarybos rinkimai vyksta šį 
savaitgalį, gegužės 18 ir 19 die
nomis. Visi prašomi dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti savo apy
linkėje. Kam sudarytų tai sun
kumų, gali balsuoti per paštą.

KUR BALSUOSIME RENKANT 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
XI-OSIOS TARYBOS NARIUS?

Manhattano apylinkė
Rinkiminės komisijos ‘pirmi

ninkė Birutė Balčiauskaitė-Mar- 
tino.

Balsavimo būstinė: Aušros 
Vartų parapijos salė 570 Broom 
St., New York, N.Y.

Balsuojama gegužės 19, sek
madienį, nuo 12 iki 3 v. popiet.

l-ojl apylinkė
Rinkiminės komisijos pirmi

ninkas Juozas Vilpišauskas.
Balsavimo būstinė: Apreiški

mo parapijos salė, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N.Y.

Balsavimo laikas: gegužės 18, 
šeštadienį, nuo 12 iki 1 vai., 
gegužės 19, sekmadienį, nuo 10 
iki 1 vai.

Oueens apylinkė
Balsavimo būstinė pas Juo-

Aktorius Arūnas Čiuberkis ir A. Škėmos veikalo “The 
Awakening” režisierė Linda Parki. Veikalas vaidinamas 
nuo gegužės 31 iki birželio 23 Courtyard Playhouse, 
39 Grove St., Manhattane.

Gegužės 19, sekmadienį,

ATEITININKŲ ŠVENTĖ
11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje 

mišios

Po mišių — parapijos salėje iškilmės Ir 
užkandžiai

Kviečiami dalyvauti apylinkės ateitininkai 
su šeimomis Ir svečiais

Rengia Netv Yorko moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai ateitininkai

Astra Butkutė ir Giria Simo
naitytė, pasipuošusios lietuviš
kais tautiniais drabužiais, prisi
jungė prie kitų tautybių atsto
vių kai gegužės 4 VValdorf As- 
toria viešbuty vyko 64 metiniai 
Women’s National Republican 
Club priešpiečiai. Abi jaunuo
lės buvo Helen Kulber viešnios. 
Jos susitiko su Ginger Rogers, 
Renata Scotto, pirmininku 
Michael Sothiros ir kitais gar
bingais svečiais.

Elena Grudzinskienė ir jos 
dukra Eugenija Treimanienė, 
ilgai gyvenusios New Yorke, 
aktyviai veikusios Liet. Moterų 
Klubų Federacijos New Yor
ke klube, gegužės 4 išsikėlė 
pastoviam apsigyvenimui į St. 
Petersburg, Fla.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos susirinkimas kviečiamas 
gegužės 19, šį sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėje. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Bus proga susimokėti na
rio mokestį. Po susirinkimo pa- 
sivaišinimas.

LB Queens apylinkės metinis 
susirinkimas įvyks gegužės 19, šį 
sekmadienį, 2 vai. popiet Kong
regacijos bažnyčioje, 91 st St., 
Woodhavene. Aktorius Vitalis 
Žukauskas skaitys paskaitą apie 
dail. M. Dobužinskį. Bus rodo
mos archit. J. Okunio skaidrės. 
Po to vyks vaišės.

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

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
PAVASARINIS BANKETAS

|vyks gegužės 19, sekmadienį, 
parapijos salėje,

570 Broome St, N.Y.C.
11 vai. mišios
P© mišių pietos ir gausi loterija

Vtaua J šių parapijos 80 metų sukakties 
iškilmių pradžių maloniai kviečia

KLEB. KUN. V. PALUBINSKAS 
PARAPIJOS TARYBA

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

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

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

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

zą Matiuką, 87 - 18 90 St., 
VVoodhaven, N.Y., tel. 441-5635.

Balsavimo laikas: gegužės 18, 
šeštadienį, nuo 10 v.r. iki 3 v. 
popiet, gegužės 19, sekmadienį, 
nuo 10 v.r. iki 1 v. popiet

Maspetho apylinkė
Gegužės 18, šeštadienį, nuo 

10 v.r. iki 6 v.v. Balsuojama pas 
K. Vainių, 65-16 Clinton Avė., 
Maspeth, N.Y.

Gegužės 19, sekmadienį, nuo 
10 v.r. iki I v. popiet balsuo
jama Viešpaties Atsimainimo 
parapijos salėje, 64 - 14 56 Rd., 
Maspeth, N.Y.

Great Necko apylinkė
Rinkimai vyksta gegužės 19, 

sekmadienį, nuo 9 v.r. iki 6 v.v. 
p. Miklų namuose, 10 Church 
St., Great Neck, N.Y. Henrikas

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, 
yra išvykęs atostogų į St. Pe
tersburg, Fla. Ten dabar puikus 
oras, ir mūsų administratorius 
turi geras sąlygas poilsiauti. Iš 
Floridos jis siunčia sveikinimus 
redakcijai ir skaitytojam. Jam 
atostogaujant, administracijoje 
jį pavaduoja Antanas Dėdinas.

ALTO SUSIRINKIMAS
Dėl kai kurių priežasčių Ame

rikos Lietuvių Tarybos New 
Yorko skyriaus metinis posėdis 
perkeliamas į gegužės 22, tre
čiadienį, 7:30 v.v. Kultūros Ži
diny. Kviečiamos ir kitos organi
zacijos pasiųsti savo atstovus į 
šį susirinkimą. Bus renkama 
valdyba ateinantiems metams ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei suorganizuoti.

Altą sudarančios organizaci
jos prašomos atsiųsti po tris at
stovus.

Alto Valdyba

Miklas yra šios apylinkės pir
mininkas.

Bushvrlcko apylinkė
Balsuojama gegužės 17, penk

tadienį, nuo 8 v.r. iki 4:30 v. 
popiet

Balsavimo vieta: pranciškonų 
spaustuvė, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Apylinkės pirmininkas — Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM.

Woodhaveno apylinkė
Balsavimo būstinė — Vitas 

Travel Service, 9410 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. tel. 847- 
5522.

Balsavimo laikas: gegužės 18, 
šeštadienį, nuo 10 v.r. iki 6 v.v., 
gegužės 19, sekmadienį, nuo 12 
vai. iki 4 v. popiet.

Woodhaveno apylinkės rinki
minę komisiją sudaro: Marija 
Žukauskienė, Kazys Bačauskas, 
Algis Jankauskas, Jonas Kli- 
večka, Kostas Norvilą.

Visi lietuviai kviečiami savo 
apylinkėse kuo gausiausiai bal
suoti!

TRYPTINIO ŠVENTĖ
Šeštadienį, gegužės 25 d.,New 

Yorke bus neeilinė jaunimo 
šventė — taurinių šokių an
samblis Tryptinis atžymės savo 
35 metų sukaktį specialiu kon
certu Kultūros Židiny, Brookly
ne. Apie Tryptinį ir jo vadovę 
Jadvygą Matulaitienę visi šį tą 
žinome. Juos esame matę įvai
riuose minėjimuose, šventėse, 
festivaliuose. Tai brangus viene
tas New Yorko lietuviams. Bū
tų sunku įsivaizduoti New Yor

ko lietuvių visuomeninį — kul
tūrinį gyvenimą be Tryptinio. 
Todėl ir ši šventė yra tokia reikš
minga. Ja norime pagerbti šį 
vienetą ir jo vadovę Jadvygą 
Matulaitienę.

Sukakties proga pateikiame 
šiek tiek statistikos. Ansamb
lyje per 35 metus yra šokę 
340 šokėjų. Tipiškas šokėjas gru
pėje išsilaiko apie 5 metus, ta
čiau yra ir tokių, kurie grupėje 
yra iššokę 10 metų su viršum. 
Įvairiom progom ansamblis yra 
šokęs apie 315 kartų, — ne tik 
lietuviškuose renginiuose, bet ir 
kitataučių ruoštuose festivaliuo
se. Tryptinis šoko visose JAV ir 
Kanados bei Laisvojo Pasaulio 
Jungtinėse tautinių šokių šven
tėse. Tryptinio repertuare yra 
76 šokiai. Ansamblį sudaro jau
nųjų grupė, studentų ir veteranų 
(buvę šokėjai) grupės.

Trisdešimtpenkmečio šventėje 
šalia ansamblio pasirodys ir 
Maironio mokyklos tautinių šo
kių grupė su 12 porų. Jie atliks 
pirmąjį koncerto epizodą — “Kai 
aš mažas buvau”. Toliau vyks 
antras epizodas — “Žaliojoj lan- 
kelėj”, trečias — “Pails tau 
rankelės”, ketvirtas — “Subatos 
vakarėlį”, penktas — “Rūtelę 
skinu, vainiką pinu”. Šiuos oas-

taruosius epizodus atliks Trypti
nio jauniai, studentai ir buvę 
šokėjai. Prieš epizodus dainuos 
vienetas Harmonija, vad. Vikto
rui Raliui. Tautinių šokių muzi
kinė palyda — Dalia Sakaitė ir 
Antanas Razgaitis. Programoje 
šalia tautinių šokių bus ir stili
zuoti Jadvygos Matulaitienės su
kurti šokiai.

Šalia visuomenėnės — kultūri
nės paskirties Tryptinis atlieka 
reikšmingą rolę ir lietuvybės iš
laikymo plotmėje. Kiek pavyko 
sužinoti, šokėjai savo tarpe yra 
sukūrę 15 lietuviškų šeimų. Bū
tent: Algis Alksninis ir Danutė 
Stasiukynaitė, Paulius Bagdžiū- 
nas ir Birutė Barauskaitė, Ri
mas Budraitis ir Marytė Ąžuo- 
laitė, Klemas Budreckas ir Auk
sė Vilpišauskaitė, Viktoras Kir- 
kyla ir Irena Petniūnaitė, Sau
lius Mrozinskas ir Danguolė Po- 
vilauskaitė, Bronius Nemickas 
ir Jūratė Kleizaitė, Jurgis Nemic
kas ir Felda Prapuolenytė, Jur
gis Oriiūnas ir Rita Čepulytė, 
Evaldas Remėza ir Virgilija Ma- 
tekūnaitė, Jonas Reventas ir 
Eglė Sodaitytė, Algis Rimas ir 
Ramunė Vilkutaitytė, Algirdas 
Sperauskas ir Milda Savukynai- 
tė, Vytas Strazdis ir Marytė 
Mažeikaitė, Petras Vainius ir 
Loreta Juškaitė.

Kaip matome Tryptinis yra 
svarbus jaunimo vienetas įvai
riais požiūriais. Todėl būtų gra
žu, kad mes gausiu atsilanky
mu į jo jubiliejinį koncertą pa
demonstruotume savo paramą 
ir meilę Tryptiniui ir jo darbš- 
čiajai vadovei Jadvygai Matu
laitienei. Rengimo komitetas, 
kuriam vadovauja Gintautas 
Žemaitaitis, visus kviečia atsi
lankyti. R. Kezys

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO
TRYPTINIS

VADOVAUJAMO JADVYGOS MATULAITIENĖS, 
35 METŲ SUKAKTUVINIS 

KONCERTAS—BALIUS
įvyksta 1985 m, gegužės 25 d. Kultūros Židinyje 
Pradžia 7 vai. vak. Kokteiliai nuo 6 vai. vak.
PROGRAMOJE:

Tautinių šokių ir dainų pynė atlieka TRYPTINIS
Tryptinio buvusiųjų šokėjų grupė
Ma fronto mokyklos tautinių šoklų grupė. Vadovas R. BALSYS
Muzikos dainos vienetas — HARMONIJA
Šoklų palydos orkestrėlis — koordinatorius V. RALYS

Po programos banketas Ir šokiai, grojant AMOUR orkestrui

Stalus Ir vietas užsisakyti
Iki gegužės 17 d. pas:

įėjimo auka:
Suaugusiom $17.50 Ireną Alkanlnlonų — 718 888-6695
Jaunimui $10.00 Aldonų Marjošionų — 516 883-9350

Vitų Matuaafrienų — 201 994 - 1229 
Gintų Žema Italų - 203 847 - 1779

Kviečiame ir laukiame

RENGIMO KOMITETAS




