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Kaip reagavo “kaimynai” — 
socialistinis “Keleivis” ir liaudi-

“DARBININKO” KELIAS
Aktoriaus k “Darbininko” redakcijos nario VttaHo Žukausko 
apybraiža apie Uo aavaMraHIo vystymąsi. Taksio pMHa 
skaityta sukaktuviniame vakare balandžio 13 KoMOraa ŽH» 
nyje.
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JAV atsisakė pasirašyti Berne 
vykusios 35 valstybių konferen
cijos žmogaus teisių reikalais 
baigminį komunikatų dėlto, kad 
jo rekomendacijos buvo per silp
nos.

J. T. susirinko specialaus 
posėdžio Afrikos reikalam svars
tyti'. Afrikos valstybės planuoja 
prašyti turtingųjų valstybių su
teikti per 1986 - 90 m. laikotarpį 
80 - 100 bil. dol. jų ūkiui pakelti. 
Jos prisipažįsta dėl padarytų 
klaidų ir tikisi per tų laikotarpį 
pačios tiem patiem reikalam su
telkti dar apie 80 bil. dol.

Sov. S-ga painformavo JAV, 
kad jos leis 117 savo piliečių emi
gruoti ir susijungti su čia jau gy
venančiais jų šeimų nariais.

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad JAV pagal nepatvirtintų 
ginklų kontrolės sutartį sutiks iš
montuoti du senesnius Poseidon 
klasės branduolinius povandeni
nius laivus, nes jų vietų užims 
modernesni Trident klasės 
brand. laivai.

Rytų Vokietija, pasinaudoda
ma kovos prieš teroristus dings
tim, pradėjo reikalauti, kad Va
karų diplomatai, vykdami į Rytų 
Berlynu per perėjimo punktų, 
parodytų savo pasus. Tuo ji sie- 
kia įteisinti sienos tųrp Rytų ir 
Vakarų Vokietijų tarptautinį 
pobūdį. JAV. Britanija ir Pran
cūzija atsisakė šį reikalavimų 
vykdyti, bet kitos Vakarų vals
tybės tam nesipriešina.

Lankydamasi Izraely Britani
jos min. pirmininkė Margaret 
Thatcher paragino Izraelį suteik
ti palestiniečiams daugiau teisių 
ir bandyti tartis su palestiniečiais 
per PLO arba be jos.

Amerikos žydų konferencija 
sovietų žydų reikalam paragino 
JAV palengva panaikinti preky
bos suvaržymus, jei Sov. S-ga 
sutiktų padidinti žydų emigraci
ją

Filipinų prezidentė Corazon 
Aąuino paskyrė 65 asmenų ko
misijų krašto konstitucijos pro
jektui paruošti.

Kolumbijos prezidentu buvo 
išrinktas opozicinės Liberalų 
partijos kandidatas Virgilio Bar
čo Vargas.

Sov. S-ga nuo 1982 pradėjo 
keisti Sirijos turimas priešlėktu
vines raketas žymiai pagerintum 
ir taiklesnėm SS-21 raketom ir 
dar didesnės tolinašos SS-23 ra
ketom. kurios siekia iki 350 my
lių. ir sukėlė Izraelio susirūpi
nimų.

JAV pareikalavo, kad Sirija 
nustotų rėmusi teroristus ir 
uždraustų veikti pasižymėju
siam teroristui Abu Nidai.

Vėl grįžusi į JAV Stalino duktė 
Svetlana Allilujeva pareiškė 
esanti nusivylusi gyvenimo sąly
gom Sov. S-goj ir jos naujosios 
vadovybės pasenusiu nusistaty
mu palengvinti krašto ūkio atsi
likimų tik raginimu daugiau 
dirbti. Gyventojai esu labai nusi
vylę ūkio atsilikimu ir nebenori 
dar daugiau dirbti, nes nuo tojų 
gyvenimas nepalengvėja.
Nato valstybių gynylios minis- 
teriai pritarė prezidento Reagan 
planui pradėti gaminti chemi
nius ginklus, nes Sov. S-ga laiko 
didelius tokių ginklų sandėlius 
Rytų Europoje.

J. T. sutiko leisti susipažinti 
su jos archyvuose laikomom 347 
karo nusikaltėlių bylom.

KAI IEŠKOMA TIESOS
Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88)

(Šiame “Darbininko” nume
ryje pradedame spausdinti iš 
okupuotos Lietuvos gautų “Auš
ros” Nr. 48/88. Turinyje: Kafieš- 
kome tiesos... — Piliakalnių šir
dis. Mano broliai (eilėraščiai). — 
SOS! SOS! SOS! (Grėsmė Simu
čiui. Atviras laiškas Lietuvos ku
nigams ir klierikams. Kun. Roko 
Puzono pareiškimas). — Tarybi
nio kalinio memuarai (VI. Lapie- 
nis). — Mano dienos (eilėraš
čiai). Originalas turi viršelį ir 27 
teksto puslapius, datuotas — 
1985 m. balandis. Iš originalo 
perrašė Lietuvių Informacijos 
Centras, Brooklyn, N.Y.).

-o-

Koks dirbtinas ir apgaulingas 
visas tarybinis gyvenimo fasa
das, kur viskas atrodo taip aišku, 
tvirta ir pastovu. Atrodo, visi gy
vena panašiais nusiteikimais, 
idėjomis, tikslais ir siekimais. 
Visi pritaria visiems partijos rei
kalas imams, visi vykdo visus nu
rodymus, visi linkčioja, ploja, 
sutinka su oficialiomis pažiūro
mis ir nuomonėmis...

Bet tikrumoje po šiuo pavir
šiumi. po oficialia kauke slepiasi 
kitas, tikrasis gyvenimo veidas ir 
mintis dengiųs šydas, mes bū
tume pritrenkti, išvydę tikrąsias 
žmonių pažiūras, jų įsistikini- 
mųs ir idėjas. _____ ______

Tačiau nereikia nė tokio stai

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, teikia kunigystės šventimus Kennebunkport, Maine, lietuvių 
pranciškonų vienuolyne gegužės 17

Vakarų Vokietija tarėsi su Al
banija dėl diplomatinių santy kių 
užmezgimo, bet Albanija reika
lauja, kad Vokietija sutiktų 
mokėti karo reparacijas.

Olandijos parlamento rinki
mus laimėjo dabartinio min. pir
mininko Ruud Lubbers vado
vaujama partijų koalicija, pasisa
kiusi už vidutinės tolinašos bran
duolinių raketų išdėstymų Olan
dijoj.

Sov. S-gos tremty laikomo fi
ziko Andrei D. Sacharovo 65 m. 
amžiaus sukaktuvės buvo plačiai 
paminėtos visam Vakarų pasauly 
įvairiom iškilmėm, proklamaci
jom ir reikalavimais jį paleisti.

Kuba nutarė panaikinti 6 m. 
ten veikusius ūkininkų turgus, 
nes jie sudarų naujųjų kapitalistų 
pralobiino šaltinį.

Domininkonų respublikos 
Centrinė rinkimų taryba pa
skelbė, kad krašto prezidentu 
buvo išrinktas buv. prezidentas 
Joaųuin Balaguer. surinkdamas 
43.(XX) balsų persvarų. 

gaus uždangos pakėlimo. Ir be 
to galime jausti gyvų, verdantį, 
kunkuliuojantį įvairių nuomo
nių, pažiūrų ir įsitikinimų gyve
nimų, tikras “poledines” sroves, 
kurių nepajėgia užslopinti jokie 
ideologinės propagandos varž
tai, neįstengia išsekinti iš 
viršaus primetamos ideologijos 
sausra. Žmonės galvoja, mušto, 
turi savo nuomones,ieško atsa
kymų į jiems iškylančius klausi
mus, domisi tokiais dalykais, 
apie kuriuos vengia kalbėti ofi
cialios informacijos ir propagan
dos instancijos.

Iš rankų į rankas plinta įvairi, 
ne tarybinėse leidyklose išleista, 
literatūra, plačiai ir noriai klau
somasi užsienio radio stočių, 
gaudyte gaudomi pogrindiniai 
leidinėliai. Šitas neoficialios 
minties atgimimas vis labiau 
plinta, darosi gyvesnis ir masiš
kesnis, įgauna naujas formas, 
praturtėjo naujomis idėjomis. 
Neužtenka tik paskaityti ar 
sužinoti. Vis daugiau žmonių 
ima patys ieškoti, kurti, tyrinėti.

Kuriasi, ištisi bendraminčių 
būreliai, atsiranda grupelės, ku
rios imasi tyrinėti ir studijuoti 
vieną ar kitą klausimą, patys 
bando pateikti tam tikras teorijas 
ar išvadas. Ypač gyvas susido
mėjimas kyla seniausia mūsų 
tautos praeitimi, Taftų Tolinės*!r

UNESCO įsteigtas nevyriau
sybinis Tarptautinis teatro insti
tutas Baltimorėj. Md., vykstan
čiam teatro festivaly buvo nu
matęs suvaidinti britų režisie
riaus Sir Peter Hali pastatytų 
George Orvvell “Gyvulių far- 
mą ”, kurioj yra pajuokiamos dik
tatūros. bet, Sov. S-gai užpro
testavus, instituto prezidentas 
Nigerijos dramaturgas VVale 
Soyinka. kuris pats buvo įkalin
tas ir kankintas už vyriausybės 
kritikų, veikalų išėmė.

Austrijos nacių medžiotojas 
Simon VViesenthal apkaltino Pa
saulio žydų kongresų, kad jis 
savo veikla prieš kandidatų į Au
strijos prezidentus Kurt VVald- 
heim kelia Austrijos gyventojų 
priešsemitines nuotaikas, nes 
pagal VViesenthal VValdheim 
esąs oportunistas. liet ne karo 
nusikaltėlis.

Nauju Sov. S-gos ambasado
rium JAV buvo paskirtas jos da
bartinis ambasadorius prie J T. 
Juri V. Dubin. 

kultūros bei religijos problemo
mis, įvairiais pasaulėžiūriniais 
klausimais, baltų-slavų santy
kiais ir 1.1. Daug kas, ypač jauni
mas, susipažįsta su Lietuvos 
istorija, gilina religines žinias, 
stengiasi išsiaiškinti elgesio ir 
moralės klausimus.

Visame šitame įvairiame ir gy
vame atbudusios minties ir dva
sinių vertybių ieškojimo sąjū
dyje galima pastebėti vienų, nors 
įVairialytę, bet gana stiprių 
srovę. Tai pagyvėjęs susidomėji
mas Rytų filosofija, įvairiomis 
Re tų dvasinio gyvenimo ir religi
jų apraiškomis. Šis susidomėji
mas madingas ne tik vyresnio 
amžiaus inteligentų tarpe (čia jis 
buvo ir anksčiau), bet ir tarp vi
siškai žalio jaunimo.

Domėjimasis Rytų dvasinė
mis vertybėmis, jų pasisavini
mas ir pritaikymas dvąginiam gy
venimui, atrodo, virsta savotišku 
religijos pakaitalu. Kai kuriems 
rytų išminties pasekėjams tai ne 
tik įmantrūs jogų pratimai ar po
zos, bet vidinis įsitikinimas, gy
venimo būdas, vadovaujantys 
principai, Rytų moksle jis randa 
atsakymus į svarbiausius gyveni
mo ir būties klausimus.

Rytų išminčių pamokymai 
jiems yra gyvenimo gairės, o

J
(nukelta į 2 psc.)

Amerikos Pan Am oro linija 
paskelbė turinti sudariusi išskir
tinį ir aiškiai matomų saugumo 
vienetų kovai prieš teroristus ir 
pasiūlė vieneto tarnybų kitom 
oro linijom už atlyginimų.

Buv. Kroatijos vidaus reik, 
ministeris Andrija Artukovic Ju
goslavijos teismo buvo rastas kal
tu ir nuteistas mirti sušaudant. 
Jis dar gali apeliuoti Kroatijos 
aukšč. teismui. Bylos metu teis
mo rūmai buvo stipriai saugoja
mi ir artimiausios gatvės buvo 
uždarytos, nes bijota galimo 
kraotų užpuolimo.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda apkaltino sovietų 
televizijų, kad jos vaizduojami 
Vakarai yra blankūs ir kad žiūro
vai yra nepatenkinti nuolat rodo
mais protestų ir demonstracijų 
vaizdais ir pageidauja, kad būtų 
nxloma mokslo ir technologijos 
atradimai ir jų poveikis papras
tam kapitalistinio pasaulio darbi
ninkui.

M iiiausko mintis ir plačiau paaiš
kinti užimtos darbininkų reika-

ninkiška “Ateitis” j šį prisistaty
mą nežinoma, nes nėra prieina
mi senųjų laikraščių komplektai, 
jeigu jie iš viso yra iki šių dienų 
išlikę.

Kad patraukti darbininkiją į 
savo pusę ir kaip galima plačiau 
skleisti darbininkiškai krikščio
niškas idėjas 1915 rugsėjo 24 
Darbininko nr. 2 talkon ateina 
J. K. Miliauskas su rašiniu.

J. K. Miliauskas buvo kunigas 
ir vėliau Amerikos išeivijos tarpe 
didis darbuotojas, ypač angliaka
sių rajone.

Tame rašinyje, atsišaukime, 
paaiškinime nurodomos pra
dėtosios LDS gairės ir laikraš
čio ‘nauda.

Darbininkų gerovei
Broliai ir sesers darbininkai! 

Dabar mes turime geriausią pro
gų kelti savo reikalus per laik
raštį, kurio iki šiol neturėjome. 
Pirmiausia dabar mūsų užduo
tim yra traukti savo draugus prie 
tos L.D.S., didintį jo narių 
skaičių ir tokiu būdu augydami 
savo organizacijų, didinsime 
savo jėgas ir paremsime savo 
laikraštį.

Mes privalome stengtis išbu
dinti ir pritraukti tuos savo bro
lius darbininkus, kurie niekados 
ir niekur nepasirodo, niekur ne
priguli, nieko nežino, nei jokio 
laikraščio neskaito, jokių susirin
kimų nelanko. Sakau, tatai, 
mums reikia ypač tokius savo 
brolius sužadinti, įtraukti veiki
mam Siekime į tamsiausių savo 
tautiečių tarpą. ,......... Mūsų
L. D.S. ir mūsų laikraštis “Dar
bininkas” daug patarnaus bro
liams darbininkams. Laikraštyje 
bus nurodinėjama, kur darbinin
kų padėjimas geresnis, kur kokie 
uždarbiai, koks pragyvenimas ir 
1.1. Bedarbiams bus rūpinamasi 
surasti darbus. Bus auklėjama 
savitarpinė pašalpa, kad broliai 
darbininkai paduoda vienas ki
tam ranką.

Žinoma, tuose dalykuose 
kiekvieno bus priederystė pa
sirūpinti, pasidarbuoti, pranešti 
žinias, naujienas iš savo apy
linkės, pranešti apie darbus, 
apie darbininkų padėjimą.

Tokiu būdu, paduodami vieni 
antriems brolišką ranką, imsime 
vyti vargą, skurdą, nedorą iš 
savo tarpo...............

Kaip pasidarbuoti? Sakyčiau 
šitaip.

Jau tu priguli prie L. D. S. 
skaitai “Darbininką . Tai žiūrėk, 
kad ir tavo draugai prigulėtų ir 
kad skaitytų tą mūsų tautišką, 
darbininkišką, krikščionišką 
laikraštį “Darbininką”. Kalbink, 
kad tavo draugai taip darytų. 
.... Sakyk, būkime visi bro
liais lietuviais ir paduokime vie
ni antriems ranką.

Tie, kurie neprigulite prie 
L.D.S., o skaitote šiuos mano 
žodžius, tai malonėkite apsi- 
pažinti gerai su mūsų tuo laik
raščiu ir mūsų organizaci
jų..........Jei jau neprigulėsi, tai
bent pažink tų organizacijų ir būk 
nors jos laikraščio skaitytojumi. 
Apsipažink su L. D. S. ypač 
dėlto, kad kitiems prireikus 
galėtum paaiškinti ir dėlto, kad 
tos organizacijos priešai — socia
listai ir laisvamaniai leidžia viso
kias paskalas apie jų. dergia jų. 
žemina jų; todėl nemažai gerų 
tautiečių gali išgirsti tų niekini
mų. o tai tu. mielas brolau, būk 
geros organizacijos apgynėju ir 
prieteliu.

J. K. Miliauskas
Ir tame pačiame puslapyje — 

lyg norėdamas papildyti J. K.

lais linijos “Iš po darbininko 
plunksnos" prabyla F.V.

Apie nOsu reikalus
Brolau darbininke! Lietuvi ka

talike! paklausyk mano balso, o 
pasikasęs pakaušį, apsvarstyk 
savo galvelėje: kas tu esi? — tai 
tavo pirmutinis reikalas ir svar
biausias žingsnis pirmyn prie pa
gerinimo savo būvio ir savo atei
ties.

Antras taip-pat svarbus labai 
dalykas, kurį kiekvienas iš mūsų 
brolių ir seselių atvejų-atvejais 
yra ištyręs ant savo sprando, tai 
išnaudojimas mūsų brolių.

Trečias -gi dalykas, tai išradi
mas ir pritaikymas būdų prašali- 
nimui visą tų blogumų, o lygiai 
įngijimui gerbūvio, kaip pavie- 
niems darbininkams taip abelnai 
ir visam darbininkų luomui.

Pradėsime nuo pirmo. Kas aš 
esu? —koks kvailas klausimas iš 
syk išrodo! Juk ir mažiausias vai
kas ir tas jau žino, kad jisai yra 
Jonukas ar Juozukas, paskui 
piemuo ar antrininkas, bernas ar 
amatininkas, fabrikantas ar biz
nierius ir 1.1. Tai taip Lietuvoje, 
o Amerikoj svietelis dar gudres
nis: prasimanė dar daugiau pa
skirstymų kaipo tai: darbininkai 
ir kapitalistai, krikščionys ir so
cialistai, darbininkai ir išnaudo
tojai. Tai mes apie tą kvailą klau
simą biskį ir pagalvokime.

Mes esame lietuviai, nes mū
sų tėveliai ir bočiai, prabočiai 
buvo lietuviais, nes mes tarpu 
save vartojame savo Rntfmt»Ue- 
tuviŠkąkalbą ir lietuviškus pa
pročius. Mes esame katalikai, 
nes mes tikime į Kristaus mokslą 
ir laikomės vienybės su Šv. Tėvu 
ir visa Bažnyčia ir esame apkrikš
tytais. Mes esame darbininkais, 
nes mintame iš savo kruvino dar
bo.

Ogi kas mūsų neišnaudoja, kas 
mūsų neskriaudžia, kas mūsų 
prakaito ir sveikatos nečiulpia: 
— ar tai mamose, ar tai fabrikuo
se, ar šapose, ar ant farmų; ar 
ant žemės, ar po žemės, dūmuo
se, dulkėse ar ugnyje, o vis, var
guoli darbininke, kas nors ant 
tavo sprando joja, kas nors ant 
tavęs loja, kas nors tavo galvelę 
kvaršina ir tavo sveikatą ir kraujų 
čiulpia.

Tūkstančiai mūsų brolių kas
dien ų miršta, dar daugiau — ga
lima sakyt visi nuodijasi visokia 
smarve tai kasyklose, tai fabri
kuose. karštyje ir dūmuose ir 
dulkėseSimtai mūsų seselių, bal
tų lelijėlių, pakliuvusių į nelem
tas aplinkybes nuslysta į paleis
tuvystės bedugnę, bekovoda- 
mos už duonos kąsnelį. Ir vargs
tame, ir žūvame visi tarytu
mei niekam neverčiausi sutvėri
mai —o juk mes esame žmonės, 
ir to paties Dievo sutverti, kaip 
ir visas svietas.

Ir aiškindamas tuos darbinin
kiškus reikalus F.V. pirmiausiai 
akcentuoja tautybės supratimo 
reikalu mes lietuviai ir katalikai, 
nes mūsų bočiai tokiais yra buvę 
— tad ir turime lietuviais likti 
nors ir svetimam krašte esame 
ir darbininkų luomui priklau
som.

Kalbant apie šį luomą "min
tantį iš savo kruvino darbo" ir 
skaičiuojant jo vargus ir bendrai 
išnaudojamo žmogaus padėtį — 
labai panašu į socialistų giedamą 
melodiją apie darbininkijos iš
naudojimą.

Jeigu tai nebūtų rašoma Dar
bininke. tai drąsiai galima būtų 
pamanyti, kad toks tekstas tilpo 
"Keleivyje" ar "Kovoje", ar kli

enu kr/tu į 2 pj/J
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Lietuvos garbės generalinis konsulas Vaclovas Kleiza (vidury) su Amerikos Lietuvių Tary bos 
pirmininku Teodoru Blinstrubu ir sekr. inž. Grožvydu Lazausku. Nuotr. Jono Tam tikučio

tai knygai — A. Matučio “Žilo 
šilo darbininkai ir “Mokslo — 
“Lietuvių pavardžių žodynas.

— Vilniaus baleto mėgėjai 
turėjo progos susipažinti su 
šokėjų pora iš Australijos V tarp
tautinio taileto konkurso Mask
voje prizininkais Elizalx?tb Tu- 
hes ir David McAlister. Jie šoko 
pagi indinius vaidmenis Akade
minio operos ir baleto spektakly
je “Don Kichotas".

— Taline vykusiam Ul-jam 
Pabaltijo dramos teatrų festiva
lyje Lietuvai atstovavo Jaunimo 
teatras su spektakliu — Just. 
Marcinkevičiaus drama “Dau
kantas”.
— Plateliuose statybininkai 
perdavė Plungės “Minijos" liau
dies kūrybos gaminių įmonės 
darbuotojams rekonstruotų poil
siavietę. Dabar per sezonų čia 
galės pailsėti, atgauti jėgas lx?- 
veik 700 įmonės darbininkų ir 
tarnautojų.

— Kaune pastatyti nauji ar
chyvo rūmai. Penkiaaukščiame

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larktlaid Roed, taat 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 368-3740. Mamų teletoMS vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorke ofisas Lile patalpose: 
66-01 114th St, Rlchmond HM, N.Y. 11418. Tat 718 441 - 2611.—----------------------- ,----------——

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima Įsigyti 
lietuviikų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, svekinlmo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALiNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Fway St), Woodhaveny N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 286 - 2244.

BUYUS FUNĘRAL HOME. Mario Tobcolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office': 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), tolef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobHląm pastatyti.

/ KENFIELD “FUNERAL HOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
į Ava., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadona 
' Memorial Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
‘ 813 345-9383.

JUOZO ANDRIUŠIO Reai Ėstate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tolef. 847-2323 
(namų tolef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad osato ar 
norite būti J. Andrlušlo klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Garden Tavom. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Tote.'. *®1 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnta? oletūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

“AUŠRA”
(atkelta iš 1 psl.)

praktinis elgesvs — gyvenimo 
stilius, kiek jį galim pritaikyti 
mūsų sąlygose. \et visa gvveni- 
možiūra. visas pasaulio suprati
mas y ra grindžiamas panteizmu, 
likimą kad ši. panteizmu pa
grįsta pasaulėžiūra yra moksli
nė. pati aukščiausia minties šir
šūne. tiesa, prieinama ir supran-

J A V ambasadorius prie Vati
kano \\ illiam A M ilson pasi
traukė iŠ pareigų.

Izraelio prokuroras paprašė 
ištirti, ar Izraelio saugumo virši
ninkas \\ raliam Skalom nėra 
nuslėpęs jo pavaldinių įsivėlimo 
į dviejų palestiniečių teroristų, 
pagrobusių prieš kurį laiką kek-i- 
\ inį autobusą, sumušimą iki mir
ties.

Lenkijos slaptos Solidarumo 
unijos seiki jas ( /zeslass Bielec- 
ki. prievarta maitinamas nuo 
pereito spalio, bus teisiamas ka
rinio teismo už pianas imą nu
versti krašto vyriausybę.

Izraelio kiekvienas atsargos 
kares per metus praleidžia 47 
dienas aktyvioj karo tarnyboj.

J. T. susirūpino savo pa
reigūnų Komunijos piliečio Lį
siu Bota likimu. Jis gru<xly bus o 
pašauktas į Rumuniją pasitari
mam ir iki šiol į J.T. negrįžo.

JA\ ambasadorius prie J. 1 
Vernon A \\’alters įspėjo JA\ 
paramą gaunančias valstybes, 
kad jų balsavimas prieš JA\ 
siūlymus gali būti paramos su
mažinimo priežastim.

Nevv Yorke buvo areštuoti 
Izraelio armijos ats. pik. Itn. Zao 
Reiss ir Gil Silva. bandę išgaben
ti į Iraną ar Iraką 3819 TOM 
prieštankinių raketų.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojęs partizanų vadas Eden 
Pastora Goinez su apie 400 par
tizanų dėl nesutarimo su JA\ 
peržengė Kostariko sienų ir buso 
nuginkluoti.

Argentinos aukščiausias kari
nis tribunolas nuteisė Falklando 
salų k.iro vadus už karinį apsilei
dimų tokiom bausmėm, buv 
prezidentą gen. l>eopoldo Gal- 
tieri 12 m., admirolą Jorge 
\nava — 14 m. ir karo aviacijos 

viršininką Basilio L«imi Dožo— 
S m. Iš jų dar buvo atimti turėti 
karimai laipsniai ir kitos privile- 
gijos.

JAV airtbasadorius prie J. T. 
pareiškė, kad JW nori užbaigti 
patikėtinio pareigas Mikronezi
jos salvne ir paprašė pripažinti 
gyventojų išrinktus vadus.

tania ne visų, bet tų. kurie šias 
aukštumas yra pasiekę, kurie 
stovi aukščiau už. kitus, yra 
nužengę toliau už kitus, turi 
laimės suprasti tai. ką kiti žinos 
daug vėliau.

Jie savo pažiūrų akty viai ne
propaguoja. įky riai neperša ki
tiems (nes evoliucijos pakopų 
negalima peršokti, viskas turi 
pribręsti savaime', todėl pante
izmo pasaulėžiūra plinta ty liai ir 
nejučiomis. Vis didesnis inteli
gentų skaičius susidomi šiais da
ly kais. todėl tam tikra dalis dva
sinio peno ieškančių žmonių pa
suka ne Bažny čios, bet Rytų filo
sofijų kryptimi.

Tiesa. Ry tų filosofijose ir net 
religijose y ra gražių ir kilnių da
lykų. taurių minčių ir gerų prin
cipų. bet v is dėlto tai ne tie tik
rieji šaltiniai, iš kurių trykšta 
gry na tiesa. Jei Bažny čios moky
me randame paties Dievo ap
reikštą grynąją tiesą, aiškų ir 
skaidrią, tai Ry tų mokymas api
pintas nerealiais svaičiojimais, 
rytietiškos vaizduotės sukurtais 
simtailiais. vaizdiniais ir perdėji
mais. Ten tikrojo Dievo suprati
mas ištirpsta Jo sukurtoje visato
je ir įvairiuose atributuose, tau
rus visagales Dievybės paveiks
las aptemdomas didžiausios die
vų minios. Kilnūs principai ne
gailestingai susipina su klaikiau
siais prietarais. Tiesa, galima iš
lukštenti tuos gražius ir taurius 
dalvkus. bet koktu darosi, kai ša
lia jų pinasi naiviausi svaičioji
mai. pasakos apie nebūtus 
stebuklus, paslaptingas knygas 
ar užslėptas žinias.

Bet tie paslaptingi ir neaiškūs 
daly kai gal kaip tik labiausiai ir 
žavi. Bažnyčios skelbiamos tie
sos lyg ir nusilxxlę. žinomos 
neįdomios mes tingus mūsų pro
tas nenori ar nesugeba pronusli- 
dinėtą paviršių pažvelgti į šių 
tiesu gelmę, pilną didžiosios 
energijos ir šviesos, taip reika
lingos mūsų gvveniinui). Be to. 
apie Evangeliją tiek neigiamy
bių girdėta iš ateistinės propa
gandos. Jos moraliniai reikalavi
mai žmogų varžo, uždeda parei
gas. reikalauja aukų, atsižadėji
mo susilaikymo Tuomet geriau 
tas mokslas, kuris įdomus, pa
slaptingas. kitoniškas, kur gali
ma pačiam sau kurti atitinkamą 
nuotaiką, susižadinti atitinka
mus jausmus. nusiteikimus. 
emiKijas. Tixlėl nustaty tų dog
mų laikymasis y ra "pasenęsdaly
kas ", tai “siaurų ir kiek atsili
kusių" žmonių reikalas... Tiesa, 
religijos panteistai nesmerkia, 
prieš ją nekovoja. ta-t ty liai igno
ruoja. nuo jos nusišalina.

Bet tai yra nusigręžimas nuo 
tyro vandens šaltinio, nusigręži
mas pačios baisiausios sausros 
metu...

Taigi, kai mes paliekame su
stingusias. negyvas materializ
mo dogmas, gerai apžiūrėkime, 
ar gyvos. šviesios, teisingos yra

IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
KULTŪRINIO
GYVENIMO
— Dešimt praėjusiais metais 

Lietuvoje* išleistų knygų 
pažvmėtos tradiciniame Kny
gos meno konkurse . Šios 
pažiūros pirmojo laipsnio diplo
mais įvertintas Minties leidyk
los kapitalinis leidiny s Pirmasis 
Lietuvos Statutas ir agos — 
keturiomis kalbomis išleista A. 
Baranausko poema Any kščių ši
lelis . antrojo laipsnio diplomai 
paskirti “Šviesos išleis-

“DARBININKO”
KELIAS
(atkelta iš 1 psl.)

riam kitam kairiųjų pakraipų 
laikraštyje.

Tokiu jo panaudotu metodu 
katalikiškosios darbininkijos tar
pe. nebuvo patenkinti socializ
mą skelbiantieji laikraščiai.

Aiškiai buvo juntama, kad 
kova už darbininkiją — eina ta 
pačia kryptimi ir pasidarė lyg ge
ležinkelio bėgiai — tik y ra kai
rioji ir dešinioji bėgių pusė — o 
tikslas tas pats — kova už geresnį 
darbininkijos būvį. S(xializmo 
skelbėjai pajuto paralelizmą tarp 
jų ir katalikiškai nusiteikusios 
darbininkų dalies, tai ir puolimai 
sustiprėjo.

Bet tai nekliudė tęsti pradėtą 
darbą ir su dar didesnių užside
gimu aiškino darbininko reikalus 
ir esamos padėties sampratą su
prantama kalba. Ne vien tamsio
mis spalvomis rodė gyvenimą, 
bet stengėsi priduoti ūpo tam 
geresniam būviui išsikovoti.

“Kaip buvo iš pradžios, taipo 
bus ir visados taip daugelis sau 
mintijate. O aš sakau, kad ne. 
"Kasatgyveno tai paseno, kas su
puvo, jau sugriuvo, o kas pūva, 
tai jau griūva, o kas bus?......pa
matysim, kaip naują pastatysim 
taip sako lietuviškas priežodis, ir 
teisingai sako.

Svieto dabartinis s(x_ijalinis 
surėdymas nėra geras, ale seniau 
buvo dar blogesnis. Dievas su
tvėrė visus žmones vienokiais ir 
visi yra tarp savęs broliais, tai iš 
kur-gi atsiranda ta nelygyta“* ant 
svieto: vieni nežino turto krašto, 
o kiti neturi nei tam sykiui ką 
pavalgyti.

Toliau ima dėstyti turto pa
skirstymo teoriją, kaip tuo metu 
F. V. suprato.

tos idėjos, kuriomis žavimės, ir 
ką jos gali duoti mums ir visai 
mūsų krikščioniškai tautai.

P MASTYS

pastate, kurio plotas — daugiau 
kaip 4 tūkst. kvadr. metrų, 
įrengtos astuonios saugyklos, ar
chivarų darbo kabinetai, skaityk
la. archyve bus apsaugojami ne 
tik miesto, bet ir šešių aplinkinių 
rajonų įmonių, ūkių, įstaigų do
kumentai. istorinė medžiaga.

— Vilniuje visą savaitę vyko 
kultūrinių - buitinių, galanteri
jos sporto prekių ir suvenyrų, 
taip pat baldų pirkimo — parda
vimo didmeninės mugės. Mugių 
metu gamybininkai (dalyvavo 
160 įmonių) kartu su prekybinin
kais aptarė prekių asortimentą, 
sudarė jų tiekimo sutartis 1987 
metams.

—Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose įvyko vilniečių laukia
mas įdomus renginys — tradici
nis vakaras "Publicistika, muzi
ka. žmogus”. Atvyko Akmenės 
rajono vadovai, didelis būrys sa- 

’ v iveiklininkų. Praėjusiais metais 
Lietuvos kompozitorių ir žurna
listų sąjungos buvo surengusios 
savo kūrybos dienas šiame Že
maitijos rajone. Akmeniškių iš
vyka į Vilnių — buvo atsakoma
sis žemdirbių vizitas. įspūdingai 
vienoje gražiausių sostinės sce
nų nuskambėjo nauja V. Telks
nio ir S. Žlibino daina “Akmenės 
aušros .

Lietuvos dailininkų sąjungos 
Šiaulių organizacijos ataskaiti
niame - rinkiminiame susirinki
me trejų metų veiklą aptarė val
dytais pirmininkas R. Buivydas. 
Už jaunųjų dailininkų susivieni
jimo darbą atsiskaitė R. Vilkaus- 
kas. Kalliėjo miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
ja Z. Gauriličkienė ir Lietuvos 
dailininkų sąjungos valdybos 
pirmininkas K. Bogdanas, kuris 
įteikė Dailininkų sąjungos nario 
bilietus naujiems nariams — 
monumentalistei J. Dobkevičie- 
nei, vitražistui P. Dobkevičiui ir 
dizeineriui V. Puronui. Buvo 
įteikti bilietai ir naujiems jaunų
jų dailininkų susivienijimo na
riams. Dabar Šiauliuose yra 19 
sąjungos ir 13 jaunųjų susivieni
jimo narių. Išrinkta nauja Šiaulių 
dailininkų organizacijos valdyba: 
pirmininkas — A. Visockis, pir
mininko pavaduotojas — V. Tri- 
bandis. atsakingasis sekretorius 
— V. Rimkus, nariai — R. Bui
vydas ir P. Anikinas.

— Kultūros ir Švietimo minis
terijų kolegijos svarstė klausimą 
dėl mokyklų, kultūros namų ir 
bibliotekų bendradarbiavimo 
gerinimo estetiškai auklėjant 
moksleivius, buvo pažymėta, 
kad bendrojo lavinimo ir profesi
nių techninių moky klų reformos 
pagrindinėse kryptyse keliamas 
uždavinys — ugdyti moksleivių 
grožio suvokimą, formuoti me
ninį skonį, mokėjimą suprasti 
ta*i vertinti meno kūrinius.

S. L. K.

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI (VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

* NENORIAIS
66-86 80 ST MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILN AI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Vasaros nuotaikose
Štai baigiasi moky klų mokslo 

metai ir prasidedi! atostogos, ku
rių taip laukia jaunimas. Bet ato
stogų džiaugsmas tėvams ne vi
sada reiškia džiaugsmų. Dažnai 
atostogos tėvams neša rūpestį — 
kaip išsaugoti jaunimų nuo mie
sto pavojų, kaip sudaryti sųlygas 
jam pailsėti, pabūti gamtoje, kad 
vėliau būtų pajėgus moky tis.

Jaunimas išeina ir iš lietuviškų 
mokyklų. Užskleidžia lietuviš
kas knygas. Kartais nebeturi 
progų jų atversti, pakalbėti lie
tuviškai. Jaunieji tarp savęs kal
ba angliškai, nes jiems taip leng
viau susikalbėti. Tėvams ir tai 
kelia rūpestį — kaip išlaikyti lie
tuvių kalbų, kaip jų patobulinti, 
kaip praturtinti žodynų.

-o-
Vasaros stovyklos yra pačios 

svarbiausios mūsų jaunimui. Ko 
negali padaryti lietuviška mo
kykla, tų dažnai padaro vasaros 
jaunimo stovyklos.

Čia sistematingai ugdomas 
vaikų žodynas: įvairiais būdais 
pratinama prie lietuvių kalbos. 
Pravedami lietuviški žaidimai, 
laužai, rankdarbiai, ruošiami 
įvairių talentų pasirodymai. Taip 
lietuvių kalba, kuri mokykloje 
buv6 naudojama tik pamokoms, 
čia virsta gyvenimo dalimi.

Kiek išmokstama dainų, naujų 
žaidimų, kiek įsigy jama draugų!

Nejučia išauga lietuvių drau
gų ratelis, atsiranda noras drau
gauti su lietuviais.

Stovykloje jaunimas turi pro
gos pabūti gamtoje. Ir tai yra la
bai svarbu. Gyvendamas mieste, 
jis mato gamtų jau kitokių, nu
vargintų techniškos, modernių 
įrengimų, priglušintų mašinų. 
Nežino, kaip atrodo miškas, lau
kų upelis. Ir štai stovykloj pats 
basom kojom braido po tuos 
upelius, bėgioja po vešlių žolę, 
lando pro miško medžius, 
įtraukdamas grynų ir pušimis 

kvepiantį orų. Jis stebi gamtų, 
skruzdėlę ir paukštį. Ir tai sutei
kia jaunimui labai daug — gi
lesnį gamtos pažinimų. Kartu 
išauga meilė tai gamtai.

Stovyklas rengia Putnamo se
serys Neringoje. Ten būna ne tik 
mergaičių stovyklos, būna bend
ros ir atskirų organizacijų. Sto
vyklos pastoviai vyksta ir Daina
voje. Atskiras stovyklas rengia ir 
skautai, pasinaudodami ameri
kiečių ir kanadiečių skautų sto
vyklavietėmis.

Tad leiskime jaunimų į tas sto
vyklas. Tegu jis ten praleidžia 
gražiausius vasaros mėnesius — 
gamtoje ir savo draugų ratelyje, 
lietuvių vadovų globoje, kur gy
vas lietuviškas žodis.

Mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitė irgi įtrauktina į stovyklų 
sųrašų. Juk daug jaunimo nori 
būti mokytojais, lanko kursus, 
domisi mokymo klausimais. To
kia studijų savaitė duos labai 
daug jaunam mokytojui — su
pažindins su lietuviškomis mo
kymo problemomis, duos drųsos 
ir išmokys įvairių naudingų daly
kų.

Toje studijų savaitėje su
važiuoja ir nemaža jaunimo. Jau
nuoliai ten pasiklauso paskaitų, 
prasilavina ir turi progos pabūti 
kartu su kitų miestų jaunimu, 
įgyti pažinčių. Iš tokių studijų 
savaičių jau išaugo eilė jaunimo 
vadų.

-o-

Lietuviška knyga irgi neuž
mirština. Pratinkime jaunuolius 
skaityti, skaityti pamažu, kad jie 
išlaikytų knygos meilę, kad pra
turtintų žodynų.

Jaunimui dažnai yra sunku 
pradėti skaityti, nes sunkus sti
lius, žodynas. Vyresnieji tegul 
padeda, tegul kartu paskaito 
bent keletu puslapių. Tada jau

Erdvioje Marijos šventovėje 
Doylestovvn, Pa., Tėv. Timotie
jus Burkauskas, OSP, organi-
zuoja plačios apimties už ken 
čiančių Lietuvų maldos dienų, 
kuri įvyks birželio 14.

Programoje numatyta: 1 vai. 
popiet iškilmingos mišios, 3:30 
vai. popiet eucharistinė procesi
ja aplink šventovę ir palaimini
mas su Svč. Sakramentu, 5 vai. 
popiet akademija. Iškilmių metu 
visų laikų veiks lietuvių tauto
dailės ir okupuotos Lietuvos po
grindžio spaudos parodėlė. Vie
nuolyno valgykloje bus galima 
pasistiprinti lietuviškais valgiais, 
įskaitant ir iš Putnamo atvežta 
juoda duona.

Mišių vyriausias koncelebran- 
tasbusprel. LaidasTulaba, P.A., 
svečias iš Romos. Pamaldų metu 
lietuviškas giesmes giedos so
listė Ona Pliuškonienė ir Apreiš
kimo lietuvių parapijos choras.

bus lengviau jam keliauti į lietu
viškus knygos puslapius.

Jaunimo žodynas nėra jau toks 
gausus, tai reikia knygų parinkti, 
kad nebūtų labai komplikuotų 
žodžių. Paprastu pasakojimu 
tegu patraukia dėmesį, o paskui 
savaime skaitysis, jei per vasarų 
perskaitytų bent trejetų kny gų, 
tai jau būtų gerai. O tai galima 
padaryti, jei bus norų, jei tuo 
bent šiek tiek pasirūpins tėvai.

NERINGOS VADOVAI, pasiruošę sutikti šių metų stovyklau
tojus. Jausdami norų perduoti visa tai, ką patys patyrė savo 
stovyklavimo metu, šie studentai sugrįžta jaunesniems vado
vauti. Šioji grupė suvažiavus iš Michigan, Illinois, Montreal, 
Virginia, New York, New Jersey, Massachusetts. Nuostabu, 
kokia glaudi draugy stė užsimezga ir kaip prasiplečia pažintis 

bei patirtis stovyklaujant. Norint daugiau informacijos apie 
šių metų NERINGOS stovyklas kreiptis: NERINGA, IACC 
RT 21, Putnam, CT 06260.

Ne tik kviesk, bet TRAUK ir TEMPK savo draugus į šios va 
saros stovyklas. Taip kaip tu, tavo draugai irgi nesigailės 
pabuvę NERINGOJ dvi savaites. Stovykla berniukams 
birželio 29 - liepos 12, o mergaitėms liepos 13 - 27. Visad 
smagiau su draugais, o kuo daugiau, tuo geriau. Informacijai 
kreiptis: NERINGA, ICC RT 21, Putnam, CT 06260

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

atvykęs iš Brooklyno, N. Y. Cho
rui vadovauja muz. Viktoras Ra
lys. Vargonais gros Curtis muzi
kos instituto absolventas.

Abiejose didžiojo altoriaus 
pusėse kabos apie 25 pėdų ilgio 
lietuviškos vėliavos. Mišios bus 
aukojamos anglų ir lotynų kallx>- 
mis. Jas baigiant bus sugiedota 
‘Marija, Marija” giesmė.
- Pnx,esijos metu bus nešamas 
Aušros Vartų Marijos paveikslas, 
iš lietuviškų parapijų atvežtos 
bažnytinės vėliavos (norima, kad 
prtx-esija būtų panaši į laisvos 
Lietuvos laikų procesijas) ir, jei 
pavyks gauti iš Kanados didžiu
liai mūsų keturių sąžinės kalinių 
paveikslai. Rožančius pakaito
mis bus kalbamas lietuviškai ir 
angliškai.

į akademinę dalį yra pakvies
tas Linas Kojelis, svarbus Baltų
jų Rūmų pareigūnas iš Washing- 
ton, D.C. Meninės programos 
dalį atliks Philadelphijos tauti
nių šokių grupė "Aušrinė”. Bus 
skaitomos ištraukos iš okupuotos 
Lietuvos pogrindžio spaudos ir 
vaizdajuostės pagalba demon
struojami Vilniaus miesto vaiz
dai. Si, apie tris minutes trun
kanti, vaizdajuostė yra paruošta 
amerikiečio žurnalisto ir pereitų 
metų Kalėdų dienų, vakarinių 

žinių metu buvo rodoma per 
NBC televizijų. Akademija bus 
baigta su giesme “Malda už 
tėvynę”.

Taut<xlailės panxlai daugiau
siai eksponatų parūpi no Tėvas T. 
Burkauskas, kurio kambarys yra 
virtęs tarsi tautodailės muziejus. 
Meninių gaminių laukiama ir iš 
Putnamo seselių bei Lietuvos 
vyčių. Okupuotos Lietuvos po
grindžio leidinių eksponatus at
veš kun. Kazimieras Pugevičius.

Šitokia didinga maldos diena 
už Lietuvų organizuojama pirmų 
kartų. Tėvas T. Burkauskas, ant
ros kartos lietuvis patriotas, šios 
šventės iniciatorius, norėdamas 
patirti kitų lietuvių nuotaikas, 
pirmiausia užklausė vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, kuris šių 
žinių sutiko su dideliu prielanku
mu. Kadangi šventės metu vy
skupas bus Europoje, apgailes
tavo kad negalės aukoti mišių 
šventės proga.

Šventės organizatorius susi
laukė malonaus prielankumo ir 
draugiško bendradarbiavimo iš 
kun. Kazimiero Pugevičiaus ir jo 
įstaigos štabo, Teresės Gečienės 
— Philadelphijos LB apylinkės 
pirmininkės, Lietuvos vyčių vi
durio pakraščio rajono, Putnamo 
lietuvaičių seselių.

Iškilmių organizatorius labai 
prašo moteris dalyvauti su tauti
niais drabužiais. Šventovėje yra 
3000 sėdimų vietų. Tad kviečia-

mi tautiečiai jas užpildyti ir paro
dyti lietuviškų solidarumų.

Bronius Vaikaitis

ARABŲ ŽURNALAS 

APIE PABALTIEČIŲ

OPOZICIJĄ

AFGANISTANO

INVAZIJAI

Pabaltiečių opozicijų Afganis
tano invazijai aprašo musulmonų 
žurnalas Arabia — The Islamic 
VVorld Review (1985, Nr. 41). 
Žurnalas tvirtina, kad pasiprie
šinimas karui didėja visoje So
vietų Sąjungoje. Cituojami 
“Laisvės Radijo” padaryti pasi
kalbėjimai su 851 sovietų turis
tu Vakaruose apie Afganistaną: 
20 proc. neturėjo jokios nuomo
nės, 44 proc. pritarė oficialia
jai linijai, ir 36 proc. nesutiko 
su ja. 52 proc. rusų sutiko su 
Kremliaus linija ir tik 25 proc. 
pasisako prieš. Visi kitaip reaga
vo nerusai, daugelis kurių pa
vadino Afganistano invaziją 
“rusų imperializmu.” 41 proc. 
pabaltiečių kritikavo karą. Pasak 
arabų žurnalo, Pabaltijo res
publikos stovi pasipriešinimo 
Afganistano okupacijai prieša
kyje. Duodama ištraukų iš savi- 
laidinės Aušros, Balio Gajausko, 
ir kitų pasisakymų Afganistano 
reikalu.

(Elta)
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Urugvajiečiai labai gražiai su
tiko. J aerodromų atvyko apie 40. 
pusė jaunimo. Salėje laukė koks 
šimtas, daug jaunimo. Sekma
dienį priėmime buvo pilna salė. 
Vienuolika jaunuolių priėmė 
sutvirtinimo sakramentų. Susi
tarėm dėl Krikščionybės jubilie
jaus ir parapijos komiteto. 
Aplankiau arkivyskupų Jose Got- 
tardi. SDB. jis yra labai palankus 
lietuviams.

-o-
Argentina. Argentinoje gy ve

na žymiai daugiau lietuvių — 
apie 30 tūkstančių. Pirmieji iš 
Lietuvos atvyko jau 1865 metais, 
masinė emigracija vyko 1923-31 
metais. Po antrojo karo buvo 
atvažiavę apie 700, bet dabar iš 
jų beliko tik keletas šeimų. Dau
guma lietuvių gyvena Buenos

B&
1
1
1
I

Aires ir apylinkėse (apie 20.000), 
Rosario. Berisso, Cordoba. Turi 
dvi teritorines parapijas Avella- 
neda (Buenos Aires) ir Rosario. 
Berisoj ir Cordoboj yra tik misi
jos, aptarnaujamos kartų į 
mėnesį. Argentinoje iš seno dir
ba tėvai marijonai. Avellanedos 
Aušros vartų parapijai vadovauja 
kun. Augustinas Steigvilas, Ro
sario— kun. Juozas Margis.. Šių 
parapijų mokyklas lanko beveik 
išimtinai argentiniečiai. Kun. 
Margis Rosario turi mokyklų su 
700 mokinių, vaikų darželį, ir 
mokyklėlę atsitikusiems vai
kams. Neturtingiems vaikams 
du(xla pietus.

Argentinoje dirba ir seselės 
kazimierietės. Jos turi tris mo
kyklas.

Pagrindinės organizacijos yra 

Lietuvių Centras, įkurtas prieš 
60 metų, turi .300 narių. Jų labai 
gražios patalpos yra Buenos Ai
res centre. Jaunimas turi bent 
tris tautinių šokių grupes ir cho
relį. Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje (SLA) — nieko bendra 
neturi su Amerikos SLA, taip 
pat turi apie 300 narių, vienų iš 
gražiausių namų su baseinu, te
niso aikšte ir tt. Vaikai čia pra
leidžia atostogas. Birutės Drau
gija, įkurta 1934 pagelbėti ir ap
saugoti nuo išnaudojimo iš Lie
tuvos atvykstančias mergaites. 
Reiškėsi kultu rinėje ir socia
linėje srityje. Turi savo namus, 
salę, virtuvę. Lanko ligonius, 
padeda vargšams. Turi tautinių 
šokių grupę ir mokyklėlę. Sene
lių Židinys — yra seneliams šeši 
namai po du butus kiekviename. 
Baigiama įrengti salė. Butų jie 
gauna nemokamai, o už mais 
tų ir elektrų patys apsimoka.

Visoms šioms organizacijoms 
vadovauja antros—trečios kartos 
lietuviai. Organizacijos tarpusa
vy gražiai bendradarbiauja ir su 
parapijom. ALOST-Argentinos 
Lietuvių Organizaacijų ir Spau
dos Taryba, kuri apjungia vie- 
nuolikų organizacijų, kooardi- 
nuoja visų darbų. Vadovauja Ar
turas Kaminskas, labai malonus 
žmogus.

Berisso miestas vadinamas 
emigrantų sostine. Miesto cent 
re yra paminklas su visų tautybių 

vėliavom, jų tarpe ir Lietuvos.
Lietuviai turi du klubus: 

Nemunų ir Mindaugų. Sako, 
ieškantieji darbo turėdavo 
turėti kokios nors draugijos 
pažymėjimų. Kadangi Nemunas 
tuo laiku buvo raudonas, katali
kai įsisteigė savo klubų Mindau
gų. PLB padėjo jiems pasista 
tyti gražių salę. Turi bibliotekų. 
Veikia tautinių šokių grupės. 
Lietuviai labai malonūs. Kai gie
da bažnyčioje, tai jautiesi kaip 
kaimo bažnytėlėje.

Argenatinos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, prie kurios yra daug 
prisidėjusi nevvyorkietė Marytė 
Matulaitytė-Kuncienė, bando 
apjungti jaunimų, bet, sako klu
bai daugiau ar mažiau ignoruoja. 
Bendrai kas priklauso Jaunimo 
Sąjungai, nepriklauso klubui. 
Turėjau su jais posėdį. Dauguma 
jie lietuviškai nekalba, bet yra 
labai lietuviški, susirūpinę lietu
vybę ir parapijos likimu. Keturi 
iš jų nori važiuoti į Vasario 16 
gimnazijų mokytis lietuvių kal
inis.

-o-
Brazilija. Daugiausia lietuvių 

gyvena Brazilijoje. Vien tik Sao 
Paulo miesto apylinkėse yra apie 
30 tūkstančių. Yra dvi parapijos, 
Šv. Juozapo, teritorinė, įsteigta 
1936 metais. Parapija milžiniš
ka, turi trisdešimt tūkstančių 
vietinių ir gal 10 tūkstančių lie
tuvių. Į lietuviškas pamaldas 

ateina nedaug. Parapijai vado
vauja kun. Juozas Šeškevičius, 
padeda prel. Paulius Ragažins 
kas. Parapijos savininkė yra R. 
K. Šv. Juozapo bendruomenė, 
įsikūrusi 1928 m. Jai priklauso 
labai graži vasarvietė, apie 80 
km. nuo miesto. Yra 25 ha žemės 
plotas, du vieši pastatai, basei
nas. Čia lietuviai statosi vasar
namius. Prie parapijos veikė 
skautai ir ateitininkai ir turėjo 
daug narių bet naujiems atei
viams išvažinėjus, beliko 
mažos grupės.

Yra taip pat tautinių šokių gru
pės, Volungės choras. Leidžia
mas savaitraštis “Mūsų Lietu
va". Sao Paulo, Lituanicos aikš
tėje prieš bažnyčią, kur sueina 
penkios gatvės, pačių braziliečių 
paskatinti, lietuviai pastatė gra
žų Laisvės paminklų, Karo mu
ziejaus paminklo replikų. Pernai 
jie minėjo 50 metų emigracijos 
•Sukaktį.

Kita parapija yra Šv. Kazimie
ro, įsteigta jėzuitų. Čia dirba da
bar tėvai saleziečiai — kun. Pra
nas Gavėnas, kun. Petras Rukšys 
ir kun. Petras Urbaitis.

Sao Paulo veikia dvi pagrindi
nės organizacijos — Lietuvių 
Bendruomenė ir Brazilijos Lie
tuvių Sąjunga. Ši buvo remiama 
nepriklausomos Lietuvos val
džios, turėjo penkias mokyklas, 
kurios kaip ir visur karo metu 
buvo uždarytos. Dvi mokyklas 

pardavė, dvi išnuomoja, o vieną 
naudoja savo reikalams. Yra sek
lyčia, biblioteka.

Šv. Juozapo parapija 1986 va
sario 16 šventė savo .50 metų su
kaktį. Teko pravesti savaitgalio 
rekolekcijas ir kitas rekolekcijas 
stovyklavietėje. Dalyvavau ku
nigų ir organizacijų susirinki
muose. Suorganizuotas Liet. 
Krikščionybės jubiliejaus komi
tetas. Padariau vizitus etninių 
reikalų vyskupui Luciano ir kar
dinolui Arentz.

J Braziliją buvo atsiųsta Fati- 
mos Marijos statula, bet dėl ne
apsakomos biurokratijos jos ofi
cialiai neišleido iš muitinės, o tik 
“paskolino”. Negalima buvo jos 
nusiųsti niekur kitur, reikėjo 
siųsti atgal į Chicagą.

Rio de Janeiro lietuvių yra la
bai mažai, gal tik šimtas. Bet čia 
dirba žymus lietuvis kunigas 
Mečislovas Valiukevičius. Jis 
turi parapiją su 70,000 para- 
piečių. yra pastatęs 14 bažny čių, 
įkūręs Fatiinos Marijos seselių 
vienuolyną, kuris dabar turi 264 
seseles 48-se namuose daugely je 
kraštų. Kelios jų aptarnauja ir 
lietuvių vilą Romoje. Jis taip 
įsteigė vėlesnio pašaukimo semi
nariją ir yra Rio de Janeiro karo 
kapelionas.

(Bus dau/zuiu'i



OPEN APPEAL TO PRESIDENT RONALOPEAGAN

The Soviet Union has forcibly extended its power and domain over vast areasof* the globė, imposing harih restrietions on the populations it 
holds captive. distorting the rule of law into institutionalized statė terror, unabatedly committing human rights abuses for 60 years. Bolshevik and 
Soviet rulers have tortured, maimed, enslaved and murdered mote people than anyone in history — exceeding even Hitler’s Third Reich.

You, M r. President, are among the few world leaders who recognize the truenature of the U.S.S.R. During your presidency, as you yourself 
remind us, not “one square inch” of free world soil has been conųuered by communist forces. That is a record of which you can be proud.

Būt, M r. President, are you aware that within your own Administration thereare people bent on accommodating Soviet goals, legitimizing its 
oppressive legal system, working with the notorious Soviet secret police, the KGB,and collaborating with Soviet oppressors? Only you, Mr. Presi
dent, can change the course of open collaboration with the Soviets which has been taken by the Office of Special Investigations, within your own 
Department of Justice.

We respectfully submit the following for your consideration:

it The tragedy of Hitler’s perpetrated Holocaust cannot be under- 
estimated or forgotten. History mušt record Hitler’s atrocities, both 
for the sake of the vietims and for future generations.
it For those šame reasons, the genocide committed by the conunu- 

nists, beginning with the first days of the Bolshevik coup and continu- 
ing to this present day in the Gulag, mušt not be disregarded. History 
cannot ignore the millions of vietims of the Ukrainian famine nor the 
massive deportations and executions of Balts and others.
it Ali war criminals — both Nazi and communist— should be pun

ished. There can be no haven for any war criminals in the free world.
★ The captive nations of Eastern Europe, if they were free, would 

punish the authors and collaborators of the communist and Nazi geno- 
cides, which occurred on their soil. However, these countries are op- 
pressed and held captive by Stalin’s heirs.

it Asthey did in Nuremburg 40 years ago, the United States and 
otberWestem nations should again establish tribūnais, whose pur- 
pose įtoiild be to try and punish war criminals. This time, however, 
Hitler’s partners, the Soviets, should be among the accused rather 
than the adjudicators.
it The free nations should afford those accused of war erines ali the 

due process proteetions guaranteed by our demoeratie constitutions.
★ No Individual should be deported to any communist country for 

trialorpiuiishment. If the individual is found guilty of committing war 
erines, be should be tried and punished where he is found.
it Deportation of an individual to the Soviet Union, regardless of 

the (ircumstances or notivation for that deportation, conpounds the 
tragedy of Hitler’s and Stalin’s erines against hunanity and nakes a 
mockeiy of our demoeratie traditions.

Mr. President, an American of Baltic heritage who has been denaturalized andfaces deportation to the U.S.S.R. is in prison today. The guards 
have informed his family that he is not entitled to even the minimai amenities ofprison life, because he is a politicalprisoner. While the US.S.R. 
continually charges that the United States has political prisoners. your Administration has repeatedly denied that allegation. The Office of 
Special Investigations has targeted other Baltic and Ukrainian individuals fordeportation to the Soviet Union.

These targeted deportees are not standing trial for alleged participation in w crimes. They are being tried in civil, not criminal proceedings 
for violating retroactively passed immigration laws. They are not being afforded the most basic constitutional protečtions guaranteed to all 
Americans. As naturalized Americans, they are being denied due process of lai

These naturalized Americans are going to be delivered to the U.S.S.R. by theU.S. for political show trials and executions. Amnesty Interna
tional has protested against these deportations. Nonetheless, some overly zealous officials, in totai disregard of traditional American policy, are 
eager to accommodate the Soviets by repeating the mistakes committed by the United States in the infamous Operation Keelhaul, when after 
World War II, the American military participated in the forced deportation of Ukrainians, Byelorussians, Russians, Poles and other’s to Stalin’s 
concentration camps. Mr. President, Americans of Eastern European heritageand millions of their neighbors who ovenvhelmingly supported 
you in 1980 and again in 1984 look to you to review and end this action by theOffice of Special Investigations.

Franklin D. Roosevelt, who was in many respects a great president, committed a grievous error in conceding to Soviet demands at Yalta. As 
a result his record of achievements was greatly diminished in the eyes of miUions of people who value freedom. Perhaps in recognizing Soviet 
influence over Eastern Europe, President Roosevelt had been blinded by the United States’ past alliance with the Soviets. A similar concession 
on your part, Mr. President, could not be so excused, particularly in light ofyour long time anti-communist stance. History will record your 
great achievements in strongly resisting communist tyrannies around the globė, būt if Americans are deported to the U.S.S.R. by your Admin
istration, it will blacken your record and leave a permanent blemish on the American soul.

We beseech you, Mr. President, to listen to the pleas of your fellow Americans:

★ Do not compound the injustices of World War II by allowing 
your Administration to collaborate with the Soviets.
★Do not permit deportation or extradition of any individual to 

communist controlled countries.
★Review the record of OSI’s collaboration and submission to the 

interests of the Soviet Union and especially their secret police, the 
KGB.

We trust in you, Mr. President, to correct this terribly unjust process.

Name

Address

ATTENTION —ATTENTIONATTENTION---------ATTENTION--------- ATTENTION--------- ATTENTION
PLEASE SIGN THE ABOVE APPEAL TO PRESIDENT REAGAN ANDMAILTO:

President Ronald Reagan
The White House
Washington.D.C. 20500

THE PRESIDENT IS THE ONLY PERSON WHO CAN STOP DEPORTATIONS TO THE USSR.
Your contribution is needed NOW to alert our fellow Americans that a graveinjustice will happen if the U.S. deports Balts, Ukrainians, Byelo- 

russians and Russians to the U.S.S.R.
Americans for Due Process plans to place advertisements in American nevspapers which will let our friends, neighbors and fellow Americans 

know what a grave injustice is being done by the OSI.
YOUR CONTRIBUTION IS NEEDED TO LET US ENACT THIS PLAN

KARL LINNAS, BOLESLAVS MAIKOVSKIS, SERGEI KOWALCHLK, KAZIMIERAS PALCIAUSKAS, VLADIMIR SOKOLOV 
AND OTHERS FACE CERTAIN DEATH IN THE U.S.S.R.IF WE DO N0T SPEAK OUT NOW!

I wish to contribute: □
□

$ 25,00
$ 50.00
$100,00
More than $ 1OO

I wish to remain anonymous.

Please make checks payable to Americans for Due Process, 
And mail to:

AMERICANS FOR DUE PROCESS
PO BOX 85
WOODHAVEN, NEW YORK 11421

Name

Address
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ATSISVEIKINANT SU J. GRUŠU
Okupuotoje Lietuvoje gegu

žės 21. eidamas 85 metus, mirė 
rašytojas - dramaturgas Juozas 
Grušas, daugelio literatūrinių ir 
dramos premijų laureatas ir už 
savo kūrybą įvertintas suteikiant 
jam Lietuvos liaudies rašytojo 
vardų.

Gimė j. Grušas 1901 lapkričio 
29 Zadžiūnų km. Šiaulių vlsč. ir 
ap.skr. Baigė gimnazijų Šiauliuo
se ir 1930 Vytauto Didžiojo Uni
versitetų Kaune. Aukštesniuose 
pedagogikos kursuose dėstė lie
tuvių kalbų ir literatūrų ir Lietu
vos istorijų.

Nuo 1925 ėmė reikštis spau
doje kaip žurnalistas, recenzen
tas ir net keletu metų redagavo 
Mūsų Laikraštį, vieną didžiausių 
laikraščių Lietuvoje.

1928 išleido novelių rinkinį 
Ponia Bertulienė , o 1935 pa

rašytas satyrinis romanas Karje
ristai . vaizduojantis idealistų ir 
karjeristų kovų nepriklausomo 
gyvenimo metu. J. Grušui su
teikė pilnų rašytojo pripažinimų. 
Tas jo romanas mūsų literatūroje 
yra laikomas vienu iš pagrindi
nių veikalų modernaus romano 
istorijoj. Vėliau tas romanas susi
laukė dar kelių laidų. Toliau 
sekė '"Sunki ranka — novelių 
rinkinys. laimėjęs Spindulio 
bendrovės literatūros premija.

Su drama "Tėvas . pastatyta 
Kauno Valstvbiniam Dramos 
Teatre 1944. vasario 15 Juozas 
Grušas pasirodė kaip dramatur
gas ir šiame žanre liko produk- 
tvviu tautinės dramaturgijos au
torium.

Atsidėjęs dramaturgijai, davė

Lietuvos scenai stambų krūvį 
savo puikiais veikalais. Parašė: 
Tėv as (vėliau pavadino Tėvas ir 
.sūnus), Adomo Brundzos pa
slaptis, Nenuorama žmona, 
Dūmai (vėliau — Smalkės), Ve
dybų sukaktis, Prol. Markas Vi- 
dinas (vėliau — Žmogus be. vei
do), Zigmantas Sierakauskas, 
Pražūtingas apsvaigimas (vėliau 
— Meilė, džiazas ir velnias), 
Herkus Mantas, Barlx>ra Radvi
laitė. Švitrigaila, Pijus nebuvo 
protingas. Cirkas, Ugnis, Unija 
ir Reųuiem bajorams. Gintarinė 
Vila, Virgailė, Suomiška pirtis, 
Mykolas Glinskis.

Tai istorinės, buitinės ir kito
kios dramos ir komedijos ir už 
jas yra laimėjęs įvairias premijas 
ir atžymėjimus. .

Jo veikalai buvo nagrinėjami 
Pabaltijo teatro pokalbiuose. 
Pav., II-jam Pabaltijo teatrinio 
pavasario peržiūroje kalbėta ir 
diskutuota apie tragedijų “Her
kus Mantas . Pripažinta režisie
riaus H. Vancevičiaus pastatymo 
drąsus išradingumas ir drama
turgo sugebėjimas supinti į \ ien- 
tisumų istorinę ir personalinę 
tragedijų kovojant su vado ir pa
trioto pareiga, kuri sutalpinama 
į veikalo rėmus. Ne be reikalo 
tas veikalas susilaukė premijos ir 
žiūrovų bei kritikų tinkamo įver
tinimo.

Aišku, kad šiame apžvalginia
me aprašyme neįmanoma 
plačiau panagrinėti dramaturgo 
sėkmės ir jo veikalų.

J. Grušo literatūrinis paliki
mas yra iki šiol sudėtas į penkis 
jo vardo raštų tomus, išleistus

Michigano valstijos Tautos Fondo atstovybės vadovybė iškilmėse. Iš k.: atstovas kultūros 
reikalams Algirdas Vaitiekaitis, kartotekos vedėja Danutė Petronienė, vicepirmininkas 
Mykolas Abarius, pirmininkė Eugenija Bulotienė, narys Povilas Cečkus, Tautos Fondo 
pirmininkas Juozas Giedraitis, ižd. Vladas Staškus, sekretoriai Lidija Mingėlienė ir Vincas 
Tamošiūnas. Nuotr. Kazio Sragausko

1981 metais.
Už jo visuomeninį, lite

ratūrinį ir kūrybinį įnašų į Lietu
vos kultūrinio gyvenimo rūmus 
buvo atžymėtas ne tik premijo
mis ar garbės raštais ir titulais, 
bet ir ordinais.

Savo veikalais Juozas Grušas 
y ra skambiomis raidėmis įrašytas 
į Lietuvos istorijos dramaturgi
jos puslapius ir ateities kartos 
dar ilgai jais galės džiaugtis ir

gėrėtis.
Jo veikalai yra išversti į anglų, 

rusų, lenkų, vokiečių, estų ir 
vengrų kalbas.

Bu\ o pašarvotdas Kauno Vals
tybiniame Dramos Teatre (Lais
vės ai. 71) ir Ministrų Tarybos 
nutarimu “palaidotas, po atsisvei
kinamųjų kalbų, valstybės lėšo
mis gegužės 24 dienų Petrašiūnų 
kapinėse.

Vitalis Žukauskas

(autorius L. Ridlis, vertimas A. 
Berzin.skaitės) naujai sublizgėjo 
Cbicagos Jaunimo Centro didž. 
salės scenoje jaunų aktorių 
grupės pastatyme.

Jeigu premjerų vertinti žiūro
vų gausumu, tai ji viršijo visus 
lūkesčius. Susirinko pilna salė 
(daugiau negu 6(X) asmenų) ir kai 
kurie turėjo stovėti. Atrodo, jog 
Chicaga yra išsiilgusi lietuviško 
teatro, nes čia jau ilgesnis laikas 
toks neegzistuoja.

Scenoj šį kartų pasirodė jau-

TŪKSTANČIAI TAUTOS FONDUI nieji aktoriai, kurie, nors ir yra 
vaidinę lietuvių jaunųjų scenos

— Stasys Lozoraitis, Jr., Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto ir 
Lietuvos atstovybėj Washingto- 
ne patarėjas, buvo atvykęs iš Ro
mos į Chicagą balandžio mėne
sio pabaigoje ir čia susitiko trum
pam pasitarimui su išGrand Ra- 
pids atvykusiu PLB pirmininku 
Vytautu Kamantų. Buvo pasiin- 
fonnuota apie Lietuvos Diplo
matinės Tarnyl>os ir PLB veiklų 
l>ei ateities planus. PLB valdyba 
visokiais būdais remia Lietuvos 
Diplomatinę ir Konsularinę tar
nybų, kurios Šefas ir Lietuvos at
stovas Washingtone dr. Stasys 
Bačkis sveiksta po prieš kelis 
mėnesius įvykusios nelaimės.

— Jonas Glemža, Lietuvos
koope racijos kūrėjas ir Pieno
centro steigėjas, pirmininkas ir 
vyr. direktorius, ateinančių 
metų vasario 1 švenčia savo šim
tąjį gimtadienį. Yra rengiamas 
jam bendras pasveikinimas — 
adresas. Visi Pienocentro bei 
Lietuvos kooperatinių pieno 
perdirbimo bendrovių bendra
darbiai, kurie norėtų šiame pa
sveikinime dalyvauti, praneškite 
savo adresus: Jonas Daugėla, 27 
Ocean Crest Dr., Ormond 
Beacb, Fla. 32074.

Juozas Grušas

. Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne- 
bunkport, Maine vasarvietėje.

Sezonas prasideda birželio 26 ir baigiasi rugsėjo 2.
Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 

Atlanto vandenyno. "Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, gražus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:
Franciecan Guact Houm
Kannebunkport, Maine 04046 
Tai. (207) 067-2011

Detroite yra veikli Tautos 
Fondo atstovybė, kuriai vado
vauja Eugenija Bulotienė. Ji su 
savo uoliais bendradarbiais ba
landžio 13 Sv. Antano parapijos 
patalpose suorganizavo popietę 
Tautos Fondo veiklų paryškinti 
ir pagerbti to fondo rėmėjus.

Tautos Fondo pirmininkas 
Juozas Giedraitis pasidžiaugė, 
kad pasisekė suorganizuoti di
delį tinklų TF atstovybių įvai
riuose kraštuose. Į lėšų telkimo 
darbų yra įsitraukę 1(50 asmenų. 
Pinigai gaunami Vliko veiklai fi
nansuoti ir Lietuvos Laisvės 
Iždui. Fonde 1985 buvo 40 
tūkstantininkų.

Stambios sumos gaunamos tęs 
tamentais. Gautos aukos skel 
biamos Eltos biuletenyje ir kai 
kuriuose laikraščiuose. Paaiški
no kaip reikia sudalyti testamen
tus. Tautos Fondo operaty vinės 
išlaidos sudaro devynis nuošim 
čius biudžeto, kaip tuo tarpu 
šio krašto panašūs fondai admi
nistraciniam reikalam išleidžia 
apie 50 proc. surinktų pinigų.

Eugenija Bulotienė ir Juozas 
Giedraitis įteikė žymenis: \ in- 
cui Tamošiūnui aukojusiam 2(XX) 
dolerių ir po tūkstantinę ar 
mažiau įteikusiems Tautos Fon
dui: Onai ir Gesini Sadeikams, 
Valentinai ir Antanui Ostei- 
kam.s, Onai ir Juozui Brie- 
džiams, Liucijai Puskepalai- 
tienei. Bronei ir Antanui Sukaus 
kams, Danutei ir Stasiui 
Geidžiam, Stasei ir Stasiui Simo- 
liūnams.

Ne vis tūkstantininkai galėjo 
dalyvauti žymenų įteikime. 
Buvo stambių aukotojų, prašiu
sių jų neskelbti. Gautas penkio
likos tūkstančių testamentinis 
palikimas.

Tautos Fondo veiklos pa
rodėlę suruošė darbštusis Algir
das Vaitiekaitis. Sistematingai 
išdėstytos nuotraukos, jų ap
rašai, knygos ir įvairūs leidiniai 
rodė kaip atliekamas darbas. 
Vieni aukojo pinigus, kiti neįkai
nojamų darbų. Pro akis prabėgo 
Baltijos Tribunolo, taikos ir 
laisvės žygio. Romo Kalantos au
kos ir Vliko l>ei Altos veiklos 
vaizdai. Prie išdėstytų rudinių 
stovėjo taut<xlailės dirbiniai. 
simlx>lizuojantieji rentinio temų.

Salė buvo papuošta Mykolo 
Abariaus pagamintu plakatu, o 
stalai padengti ir dekoruoti

gėlėmis Onos Šadeikienės ir tal
kininkių.

Popietę paįvairino jaunutė 
pianistė Audronė Mingėlaitė. 
atlikusi tris kūrinius: F. Man- 
delssolm — Boat song, Ludvvig 
von Beethoveh — Mcionligbt so
nata ir F. Schubert Inpromptn 
in E flat major.

Publika, su dėmesiu išklausiu
si informacijų ir jaunos pianistės 
rečitalį, buvo pavaišinta skaniais 
pietumis. Po to vyko rengėjų 
padėka dirbusiems ir dalyvių pa
bendravimas.

Stasys Garliauskas

PAVYKUSI
TEATRO
PREMJERA

Naujai įsisteigęs Cbicagos 
“Vaidilutės teatras gegužės 18 
turėjo pirmąjį savo spektaklį. 
Buvo suvaidinta vieno veiksmo 
komedija Uošvė į namus — ty
los nebebus . Si sena komedija

veikalų atlikime, ryškesnių rolių 
dar nebuvo sukūrę. Vienintelė 
Laima Sulaitytė - Day jau pa
žįstame iš amerikiečių teatro, 
tačiau pas lietuvius pasirodžiusi 
tik gimnazijos dienomis.

V isa tai turint galvoje, jų pasi
rodymas visumoje prašoko dau- 
giaumegu vidurkį. Komedija ne- 
sutėtinga, nors jų gerai atlikti irgi 
reikia nemaža sugebėjimų. Gal 
vienas trūkumas: ji trumpoka 
(valandos ilgumo), tad publika 
gal laukė kiek ilgesnio pasirody
mo.

Veikalų surežisavo Marija 
Smilgaitė, o atlikėjų sąraše buvo 
jau minėta Laima Sulaitytė, Edis 
Sulaitis, Kazė Brazdžionytė, 
Vincas Olšauskas. Audrė Kizytė.

“Vaidilutės teatro valdybą 
sudaro: dr. Petras Kisielius 
(pirm.), Pranė Slutienė, Kazė 
Brazdžionytė, Irena Tiknienė, 
Edvardas Sulaitis.

Po tokio didelio publikos susi
domėjimo teatru, atrodo, jog 
jaunieji aktoriai ir jų vadovai ran
kų nenuleis ir dirbs toliau.

E. Tyl.

— A. a. Mildos Petrulytės at
minimui balandžio 25 Prince 
George Community College, 
kur ji studijavo muziką, dainavi
mą ir piano, buvo skirtas jos at
minimui studentų rečitalis. Mil
da priklausė prie kolegijos kon
certinio choro Cainerata dainos 
grupės ir Koncertų klubo. Pro
gramoje pažymėta: "“Milda buvo 
mylima šios kolegijos fakulteto 
ir studentų. Sis koncertas skiria
mas jos atminimui”.

— Lietuvos generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza gegužės 
21 susitiko su jaunimo organi
zacijų (atstovais. susitikimo tiks
las buvo arčiau supažindinti jau
nimą su konsulato veikla ir pasi
tarti dėl glaudesnių ryšių taip 
konsulato ir jaunimo organizaci
jų ateityje. Pasitarimas praėjo 
draugiškoje ir nuoširdžioje nuo
taikoje. Jame dalyvavo ateitinin
kų, Lietuvos vyčių, neolituanų 
ir skautų atstovai.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko

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

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

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

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

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

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

(Nakvojant dviese kambaryje), {skaitant visas susisiekimo išlai
das, viešbučius, maistų, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandljosinlu Naujų metų sutikimo baliumi.

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

— Trys vyrų chorai dainuos 
“Viliaus Telio” operos antrajame 
veiksme birželio 14 ir 15 dienų 
spektakliuose. Sis operos veiks 
mas yra labai įspūdingas ir skil
tas laisvės kovotojams, kurie su
sirinkę iš trijų krašto vietų. Vi
liaus Telio vedami, prisiekia ko
voti už savo krašto laisvę.

— KARYS, mėnesinis LKVS 
Ramovės leidžiapias žurnalas, 
kasmet kuklia 50 dol. premiją 
pagerbia dėmesio vertus straips
nius. Iš 1985 metų KARYJE 
spausdintų straipsnių LKVS 
Centro valdybos sudarytoji ver
tinimo komisija (A. Skirka, V. 
Salkūnas ir V. Vosylius) atrinko 
3 straipsnius, vertus premijos: 
V. Volerto — “ Ateis diena nr. 
2., A. Kairio— “Ugnies daina 
Nr. 5-8. dr. J. Stiklioriaus — 
“Du ultimatumai Nr. 3. KARJ 
redaguoja Balys Raugas, adnri- 
stnioja A. Samusis. Prenumera
ta 17 dol. Adresas: 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, NY 11207

— Neringos šeimų stovykla 
Ims liepos 27 — rugpjūčio 3. Jau 
41 žs i registravo 10 šeimų. Planuo
jantieji jose dalyvauti raginami 
nedelsiant registruotis, nes s ir
tos tėra tik 15 šeimų. Informaci
jai: Banaitis, 2 Flintlocke 1 n 
Canton, Ma 02124. ari>a Linger- 
taičiai, 16 Glenrose Rd. Dorche- 
ster, MA 02124
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Po sėkmingo prof. dr. Ramintos Lampsatytės-Kollprs piano ir jos vyro Michael smuiko 
koncerto su rengėjais Clevelande. Iš k.: Civinskienė, Idzelis, Leparsldenė, kun. G. Kijaus- 
kas, S.J., Michael ir Raminta Kollars, Civinskas, S. Stasienė, N. Rukšėnienė. Nuotr. V. 
Bacevičiaus

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond H iii, N.Y. 11416 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoįe, Cicero, St Petersburge, Detroite

Aktyvas: 53 milijonai dolerių
t 

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.006

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

KASOS įstaiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai: 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ. P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703: o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitesį organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven. N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

AUKOS LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS 

minėjimo darbams remti, gautos nuo 
1985.VIL1 ligi 1986.V.1.

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siunti
niams į Lietuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo 
artimuosius pasiunčiant jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siunti
nius

1986-1
'Vyriškas arba moteriškas bliusonas-anorakas, velvetinės 
“Wrangler” firmos džinsinės kelnės, vyriški arba mote
riški sportiniai batai firmos “Adidas”.
Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu — $120.00.

1986-2.
“Adidas” firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai 
firmos “Adidas”, vyriškas arba moteriškas megztinis, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, velvetinės arba 
denim medžiagos džinsinės kelnės firmos “VVrangler” 
arba “Levi”. Siuntinio įcaina su pasiuntimo išlaidomis 
$220.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu 
ir naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
J. JURAS,

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB 
ENGLAND

TELEF. OL 460-2592.

fine jewelry 
precious stones

|EMpORJ
ROUTE 25A. NORTHPORT. LONG ISLAND. NEVY YORK 11768 516/261-8028

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

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

UNION TOURS UNION TOURS UNION TOURS

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

12-18 DAY TOURS GREAT VALUE RATES FROM 
$1251.00 - $1920.00

* 5 Nights Vilnius MINI TOURS 10 Nights VILNIUS
CULTURAL TOURS
PLEASE SENO 1986 BROCHURE

NAME.

CITY.. STATE

HONE HOME OFFICE

FOR INCORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI TOURS 
CALL STEPHANIE MORTON 212 683-9500 
PLEASE CORRESPOND IN ENGLISH

shingtoh, D.C.; kun.. Antanas Bangi
nis; Nekalto Prasidėjimo seserų 
Montrealio skyrius; Baltimorės šv. 
Alfonso parapija; Pranas Baltakis; 
Algis ir Teresė Kazlauskai; Evelyn 
Oželis; Antanas ir Joana Pumpučiai; 
Bronė Venskienė.

$40.00: kun. A. Grauslys.
$35.00: E. St. Louis Nekalto 

Prasidėjimo parapija.
Po $25.00: arkiv. Charles A. 

Salatka; kun. J. Bacevičius; kun. 
Kęstutis Trimakas; kun. Tomas 
Žiūraitis; Nevados lietuvių draugija; 
Albany Šv. Jurgio par. šv. Rožinio 
draugija; Marija Šaulienė; Bronius 
Šliažas.

..... Po $20.00: .kun. A. Janiūnas; Vin-. 
eas Urbonas. o - u - - 4

Už visas šias ir kitas mažesnes, čia ' 
nesuminėtas, aukas nuoširdžiai 
dėkojame. Šio jubiliejaus minėjimo 
reikšmė Lietuvai labai didelė, ir daug 
darbų užsimota. Jiems įvykdyti 
numatytas $289,000.00 biudžetas. 
Ligi šiolei gauta $21,138.43 aukų. 
Apmokėjus ligšiolines sąskaitas, šiuo 
metu kasoje yra $7,500.00, o kad dar
bai nesustotų, ligi šio mėn. galo 
reikia įmokėti $16,800.00. Labai

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

$40,000.00: kun. Simonas 
Morkūnas.

$3,900.00: Nekalto Prasidėjimo 
seserys.

Po $1,000.00: kun. Viktoras 
Dabušis; kun. Teofilius Palukaitis; 
Morta Kuncienė; Petro J. Kildos fon
das per prof. J. Stuką.

Po $500.00: kun. Juozas Čeponis; 
Lietuvių fronto bičiulių Centro 
valdyba.

Po $300.00: Amerikos lietuvių R. 
katalikų federacija, Lietuvos vyčiai.

$250.00: vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM.

Po $200.00: JAV LB Krašto 
valdyba; Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrija. ..i,

$145.00: kun. McAndrew ^įš.- 
Škotijos.

$125.00: Šv. Pranciškaus seserys.
Po $100.00: vysk. Vincentas 

Brizgys; vysk. Antanas Deksnys; 
prel. Vytautas Balčiūnas; prel. Vito 
Mortucevich; prel. Dominik Pocus; 
kun. Vladas Aleksoms; kun. Gerald 
Gobitas; kun. Vytautas Pikturna; 
kun. Klonan Riggie; kun. Andrew 
Senkus; kun. Kazimieras Simaitis; 
kun. dr. Ignas Urbonas; tėvai mari
jonai; Nukryžiuotojo Jėzaus seserys; branginame kiekvieną auką , didelę 
lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero 
provincija; šv. Kazimiero seserys; 
tėvai jėzuitai; Ateitininkų federacija; 
PLB valdyba; Lietuvių šaulių 
sąjunga tremtyje; Kanados LB 
Krašto valdyba; Lietuvių katalikų 
religinė šalpa; New Jersey Šv. Jurgio 
parapijos Ligonių šalpos dr-ja; 
Lietuvių skautų sąjunga; Lietuvių 
susivienijimas Amerikoje; Altas; Bal- 
fas; Amerikos lietuvių R. katalikų 
moterų sąjunga; G. Bielskienė; 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai; Bronė 
Venskienė.

Po $50.00: dr. Stasys Bačkis, Wa-

ar mažą, bet ypač tas aukas, kurios 
jau dabar atsiunčiamos. Čekius 
prašome rašyti Lithuanian Chris- 
tianity Jubilee, Ine., vardu ir siųsti 
šiuo adresu: Br. Polikaitis, 7218 So. 
Fairfield Avė., Chicago, IL 60629. 
Visos aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.

Jonas Kavaliūnas, 
vykdomojo komiteto pirm. 
Kun. Viktoras Dabušis, 

lėšų telkimo vadovas 
Bronius Polikaitis, 

iždininkas

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumerata 1986 metam

Vardas Ir pavardė

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

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

Siunčiu ui prenumeratą $..
Už kalendorių $..
Spaudai paremti

14-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swissair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ - LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK. . :( •

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

Maskvoj 2 d ienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2.
' Finnair iš JFK.

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

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

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA

Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669.

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

15 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

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

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 
iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu Iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreipti!:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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ANT DABARTIES IR ATEITIES SLENKSČIO
Atviras laiškas po 
šventės So. Bostone

muzikos ir poezijos

Kelionė į Bostonų, pabendra
vimas su ten, gyvenančiais kole
gomis rašytojais, komp. J. Ka
činsko kūrybos koncertas paliko 
daugybę gražių įspūdžių, kurių 
nuotrupomis norėčiau pasidalin
ti ir su šio laikraščio skaitytojais, 
koncerte buvusiais ar negalėju
siais jame dalyvauti.

Visam įvykiui pradžių davė 
komp. J. Kačinsko parašyta kan
tata mano žodžiams “Ateities 
giesmė”. Kantatų išvesti į scenų 
kad išgirstų Bostono ir jo apylin
kių lietuviai, iniciatyvos ėmėsi 
kolega Antanas Gustaitis, susi
kalbėjęs su Bostono L. Bendruo
menės valdyba, kuri “surizika
vo” dar kartų išbandyti savo ben
druomenės narius ir įrodyti, kad 
jie nėra kurti aukšto meninio ly
gio muzikai, kad ji vertina savo 
didžiuosius kūrėjus ir yra dėme
singa ne tik ausį kutenantiems 
muzikos garsams, bet ir papras
tam poetiniam žodžiui. Su tuo 
poetiniu žodžiu buvau pakvie
stas pasiskardenti iš So. Bostono 
Piliečių klubo salės scenos.

Pradžioje A. Gustaičio gerų 
norų pagundytas, sutikau vykti 
iš kitos Amerikos pakrantės į 
Atlanto bangų plakamų Bostonų, 
kurio Pietinėje dalyje ir man su 
šeima prieš kelias dešimtis metų 
išlipus iš išvietintųjų laivo, teko 
valgyti pirmų VVonderbread 
duonų ir kartu su kolega Santva
rų bei dr. J. Leimonu siūti Kei- 
belio kompanijoje lietpalčius, 
vėl su tuo pačiu Santvarų kažku
rioje automobilio dalių dirb
tuvėje lankstyti plieną, o su {Kie
tu Petru Pilka J. Kapočiaus 
spaustuvėje rinkti pirmuosius 
Liet. Enciklopedijos tekstus, 
dėstyti lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje lietuvių kalbų ir lite
ratūrų. .. Bet kad nenukalbėčiau 
perdaug į šalį, grįžtu prie “muzi
kos ir poezijos šventės", sureng
tos š.m. balandžio 20 d., kaip jų

iškilmingai pavadino bičiulis 
Gustaitis.

Juo labiau artėjo data, tuo 
mažiau beliko entuziazmo leistis 
į tokių kelionę. Tik žmonos paa
kintas, kad nebepatogu atsisaky
ti, kai jau visa muzikinės progra
mos dalis baigiama parengti, kai 
kompozitorius prakaituoja savo 
kolegijos chorų perlaužti 
liežuvius iš angliško į lietuviškų 
tarimų, kad nedera nuvilti nei 
organizatorių, nei savo bičiulio 
gerų pastangų... Buvau 
girdėjęs, kad Bostono lietuvių 
kolonija mažėja — jaunieji arba 
išsikelia į kitas vietoves arba 
atitrūksta nuoi lietuviško gyve
nimo ir lietuvių meno apraiško
mis nebesidomi, gi vyresnieji 
retėja — nustoja sveikatos, iške
liauja iš kur nebegrįžtama... At
siminiau Evangelijos posakį: 
“kur du ar trys mano vardu susi
renka, ten ir aš esu”. Ir rizika
vau, kad du-trys tikrai bus. Buvo 
daugiau, susirinko pilną salė.

Pažįstamų ir nepažįstamų buvo 
kuriuos iš veidų pažinau, bet pa
vardės jau buvo pamirštos. Ma
niau, kad pateksiu kaip į Arizo
nos dykumas, o patekau kaip 
musė į medų. Susirinko įvairiau
sio amžiaus žmonių ir visokiau
sių profesijų — nuo pensininko, 
iki inžinieriaus ir dailininko, nuo 
darželiniuko iki aukštuosius 
mokslus baigusio daktaro ar kito .4 
kurio profesionalo. Entuziastin- ’ 
gas sutikimas nuotaikų pakėlė.

Bostonas, atsimenu, buvo me- 
nininkų ir rašytojų miestas, se
nos kultūros miestas, kaip grai
kams Atėnai. Čia girdėjau savo 
kūrybų skaitančius didžiuosius 
amerikiečių poetus Robert Fros- 
tų, Carl Sandburgų ir kt., ir čia 
su kolegomis keliavom.su lietu
viškos poezijos žodžiu ir daugelį 
Amerikos miestų, išskyrus toli
mųjų Californijų. Ir dabar, užko-

pęs ant scenos, turėjau prisipa
žinti klausytojams, kad jaučiausi 
labai nejaukiai, nes patekau į tik
rų lietuvių poezijos Parnasų: arti
mųjų kolegų Antano Gustaičio ir 
Stasio Santvara, iš Brooklyno 
“atskrido” T. Leonardas Andrie- 
kus, serafiškas poetas ir vienuo
lis, iš Cape Codo dailininkas ir 
poetas Jonas Rūtenis, o iš Purina
mo net keliom mašinom atrie
dėjo kunigų, mokslininkų ir vie
nuolių grupė, kurių tarpe net 
keli poetai-poetės: poetė lau
reatė Danguolė Sadūnaitė, poe
tė ir kartu teologė egzegete vie
nuolė Ona Mikailaitė, vertais 
dėmesio eilėraščiais jau keleri 
metai besirodųs mokslininkas 
matematikas dr. Č. Masaitis. 
Danutė Lipčiūtė-Augienė, Mai
ronio sesers duktė, daugiau 
dėmesio skirianti mažiesiems, 
išleidusi keletu eilėraščių ir pasa
kojimų rinkinėlių poetė.

Negaliu nepaminėti vieno iš 
suvalkietiškos šeimos subildėju
sio prel. V. Balčiūno, Putnamo 
seselių kapeliono, ir seselių vie
nuolyno viršininkės Paulės, kuri 
tuoj į mane kreipėsi “Broli Ber
nardai”, nes prieš daugelį metų 
jai vadovaujant mergaičių sto
vykloms, teko stovyklautojoms 
kalbėti apie literatūrų šalia vie
nuolyno gyventi ir gauti “Brolio 
Bernardo” vardų.

J koncertų atsilankė ir senų 
senų jaunystės dienų kolega Ka
zys Aukštikalnis, su kuriuo Biržų 
'gimnazijoj buvom bendraklasiai 
ir 1926 m. kartu debiutavom la
bai kukliu rinkinėliu “Baltosios 
dienos". Be poezijos, jį, klasės 
Apolonų, viliojo Melomenos 
mūzų, buvo žymus gimnazijoje

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

BROCKTON, MASS.
Brocktono LB apylinkė meti

niame susirinkime gegužės 4 iš
sirinko naujų valdyba: pirminin
kas Stasys Eiva, vicepirminin- 
kad dr. Petras Bizinkauskas, sek
retorius ir spaudos platintojas 
Antanas Šeduikis, iždininkė Bi
rutė Banaitienė.

Susirinkimo metu paaiškėjo, 
kad buvęs ilgametis Brocktono 
LB apylinkės valdybos pirminin
kas Povilas Jančauskas ir žmona 
Stasė Jančauskienė netrukus iš
vyksta į Floridų.

Brocktono lietuviai dėkingi 
Povilui Jančauskui už visuome
niškų veiklų Brocktone per pa
skutinius 18 metų aktyviai įsi
jungiant į LB ir kitas lietuviškas 
organizacijas ir linki Povilui ir 
Stasei sėkmės ir saulėtų dienų 
Floridoje.

L. B. valdyba praneša, kad 
Birželio įvykių minėjimas 
Brocktone vy ks birželio 22, sek
madienį. 10 vai. mišios už Lietu
vos kankinius, po mišių — aka
demija parapijos salėje. Kalbės 
dr. Česlovas Masaitis. Brockto
no ir apylinkių lietuviai kviečia
mi dalyvauti, prisiminti ir pa
gerbti mūsų tautos kankinius.

Mielam draugui

JONUI PETRULIUI

mirus, žmoną dr. Birutę ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Jurgis ir Elena Bobeliai su šeima

vaidinamų veikalų aktorius. 
Deja, palikęs Parnaso papėdę ir 
rampos šviesas, nuėjo į komerci
jos ir kitus praktiškus darbus, o

(nukelta į 8 psl.)

Rengiamės jubiliejui
Lietuvos krikšto jubiliejui pa

minėti LB Bostono apygardoj 
paruošiamieji darbai prasidėjo. 
Tuo reikalu įvyko du susirinki
mai: gegužės 20 ir birželio 1. Pa
skutiniame susirinkime dalyva
vo atstovai iš Athol, Lawrence*, 
Worcestesr ir kitų vietovių. Iš
kilmingos pamaldos Holy Cross 
katedoroje bus 1987 spalio 4. 
Mišias aukos Bostono kardinolas 
Lavv. Planuojama sudaryti jung
tinį chorų iš apylinkinių parapijų 
chorų. Apie ateities darbus bus 
pranešta vėliau. Kitas susirinki
mas bus birželio 24 Šv. Petro ko
plyčioje 7 vai. vakare So. Bosto
ne

Jūratė ir Danutė Jasaitytės

Brangiai Birutei ir sūnums netekus mylimo vyro, 
mūšy šeimos ilgamečio draugo 

A.A.
JONO PETRULIO 

širdingą užuojautą reiškia ir kartu liūdi

iV.Y. Lietuvių Gydytojų draugija

A.A. JP
JONUI PETRULIUI

mirus, jo žmonai med. daktarei Birutei ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Premijų šventė per radijų
Gegužės 17 Bostone įvykusių 

šeštųjų premijų šventę Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis 
įrašė į magnetinę juostelę, iš ku
rios skubiai paruoštas tos šventės 
reportažas ir išsiuntinėtas dau
gumai lietuvių radijo programų 
šiame krašte, o taip pat Australi
joje. Tuo bildu įvykusios šešto
sios premijų šventės nuotaika ir 
programos ištraukos plačiai 
paskleistos laisvojo pasaulio lie
tuvių tarpe balsais tų, kurie tos 
šventės programos atlikime da
lyvavo.

Į reportažų įtrauktas JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės 
sveikinimas, laureato dail. Romo 
Viesulo raginimas rūpintis jau
naisiais talentais, skiriant jiems 
premijas, Lietuvių Fondo įgalio
tinio Petro Viščinio sveikinimas, 
iškėlęs skirtumų tarp laisvojo pa
saulio lietuvių skiriamų premijų 
ir Lietuvos okupanto dalinamų 
premijų (pirmosios skiriamos, 
atsižvelgiant tik į kūrinio ko
kybę, jo- meninę vertę, o antro
sios verčiamos komunistinės 
propagandos priemone; pirmo
sios sudaromos savanoriškų 
įnašų principu, kaip įnašai Lie
tuvių Fondui, o antrosios — iš
mokomos iš valstybinio iždo, ku
rio pajamas sudaro priverstiniai 
mokesčiai), o taip pat ištraukos 
iš meninės programos, kuriųatli- 

' ko Clevelando lietuvių jaunimo 
dainos-muzikos vienetas Už
dainuokim , vedamas Algirdo 
Bielskaus.

Tragiškieji Birželio įvykiai 
amcniucciflins

Nuo 1950 Petras Viščinis pa
ruošia specialias radijo progra
mas anglų kalba amerikiečių ra
dijo stotims Vasario 16-osios ir 
Tragiškųjų birželio įvykių sukak
ties proga. Tas programas sten
giamasi įpiršti amerikiečių radijo 
stotims, kad jos perduotų jas 
savo programų sudėtyje savo 
klausytojams. Šiemet tokių pro
gramų Tragiškųjų birželio įvykių 
pagrindu jau sutiko perduoti ra
dijo stotis WBET, AM 1460 iš 
Brocktono birželio 14 d. nuo 8 
vai. 5 minučių ligi 9 vai. vakaro, 
taigi, skirdama tam reikalui 55 
minutes.

Programai parinkta birželio 14 
d., nes tų dienų prezidentas Ro- 
nald Reagan skelbia Baltic Free- 
dom Day. Programa ruošiama 
taip, kad ji būtų įdomi ameri
kiečiams. Joje tragiškieji birželio 
įvykiai iškeliami 1940 metų tarp
tautinės situacijos šviesoje, lygi
nant juos su paskutinės Sovietų 
Sąjungos agresijos pavyzdžiais, 
kaip Afganistanas, Nikaragva, 
įvykiai Azijoje ir Afrikoje.

Visa programa atremta į prezi
dentų, senatorių, kongresmanų 
ir kitų žymių politikų pasisaky
mus Ji perpinama lietuviška mu
zika, pateikiant būdingus geros 
liaudies kūrybos pavyzdžius ir 
įvairių kūrėjų originalius dar
bus.

Daugiausia įpinama dramatiš
kos simfoninės muzikos, kad pa
gal tekstų būtų sudaryta klausy
tojui atitinkama nuotaika muzi
ka. Dar rūpinamasi įtraukti tra
giškuosius birželio įvykius į vadi
namus “Talk show . tai sėkmin
gai padaryta Vasario 16-osios 
proga iš tos pačios radijo stoties 
WNET, AM 1460išBrocktono.

RENGINIAI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Birutei, 
posūniams TauruI ir Dariui ir kitiems artimiesiems.

Kunigunda ir Kazys Gudėnai 
Taisa ir Jonas Stikloriai

Mūsų mielą draugę
Dr. BIRUTĘ PETRULIENĘ 

gedinčią dėl vyro Jono mirties, nuoširdžiai užjaučia
me Ir kartu liūdime.

B. Garunkštis

Kęstutis Jonynas

Rima ir Kęstutis Čcrkeliūnai

A. A.
JONUI PETRULIUI 

mirus, žmonai Birutei Ir artimiesiems reiškiame užuo
jautą

A. A.

Mielam draugui
JONUI PETRULIUI

Taip bene pirmų kartų su pre
mijų švente laisvojo pasaulio lie- 

. tuvių visuomenė plačiai supažin
dinta per radijo programas. Tuo 
reikėtų rūpintis taip pat ateityje. 
Tuo būdu būtų sudaromas glau
desnis ryšys tarp kūrėjų ir 
plačiosios visuomenės, kurios 
domėjimasis savo kūrėjais ir jų 
darbais yra labai reikšmingas gy
vosios lietuvybės išlaikymui.

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

Spalio 19 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston, MA. 
įvyks Ldisvės Varpo rudens kon
certas. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys.

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

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

BOSTON MASS —AVLYN 1360 
M bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 

yto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Msss. 
02127. Tale f. 268-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM tfenga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209. -

MEMBE*

Brangiam bičiuliui

JONUI PETRULIUI
mirus, Jo žmonai dr. Birutei, šeimai ir giminėms gilią

1986 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

PADĖKA
A.A. Marijonai Adomaitytei - KRONKAITIENEI, 

mūšy mamytei, uošvei, močiutei akis užmerkus šio 
gyvenimo paskutiniam miegui, dėkojame klebonui kun. 
Albertui Karaliui, nuolat velionę lankiusiam, 
paruošusiam Ir pa lydėjusiam j amžinybę. Dėkojame kun. 
J. Rlkteralčiul, dalyvavusiam šv. Mišių aukos at
našavime, vargonininkui John Bernardo Ir choristams, 
Marytei Jokubaitel už gražius žodžius, visiems lan
kiusiems ligoje Ir šermeninėj, palydėjuslems J kapines, 
už šv. Mišių aukas Ir gėles, visą neapskaičiuojamą 
paramą, pagalba.

Vaikai Teresė, Vida, Vacys su šeimomis 
ir Juozas

užuojautą reiškia

Liepos 16

Liepos 21 
Rugpjūčio 14

— 1731.00
— $1348.00

— 1555.00

Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 28

— 1421S0

— 147KM

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — Įvairūs marirutal.
Registracijos, Informacijos reikalu akamblnklte:
1 -800-722-1300 (Toli Free)

Iš Maasachuaetta Ir Kanados akamblnklte 1-417-268-8784
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadvvay, P.O. Box116
South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDZHJNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms - sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and art subject to 
changes.

keliavom.su
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 7, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. metinis New Yorko vyrų 
choro Perkūnas koncertas ir ba
lius.

Išvežtųjų minėjimas Apreiški
mo lietuvių parapijoje, Brook- 
lyn, N.Y., bus minimas birželio 
15. Mišios parapijos bažnyčioje 
11 vai. Akademinė dalis 
Kultūros Židinyje.

Sv. Mykolo rusų katalikų ko
plyčia, 266 Mulberry St., Man- 
hattane, nuoširdžiai užjausdama 
lietuvių baisiojo birželio kančias, 
birželio 15, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet aukos specialias pa
maldas. Tarp pakviestųjų yra 
kun- Vytautas Palubinskas, kun. 
Danielius Staniškis ir iš Reli
ginės Šalpos Gintė Damušytė.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke, 
su žmona buvo išvykę į Los An
geles, dalyvauti XIX-jame Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seime. Ta proga buvo 
atžymėta jo 50 metų konsuliari- 
nio darbo sukaktis. Surengtame 
jo garbei pokylyje pagrindinę 
kalbą pasakė garbės konsulas 
Vyt. Čekanauskas.

Birutė Paprockienė, DDS, iš
skrido į San Francisco pas dukrą 
ir žentą Novickius dalyvauti anū
kų mokslo baigimo iškilmėse. 
Svečiuosis kelias savaites.

Už a. a. dr. Stasio Petrausko 
sielą mišios bus aukojamos 
birželio 22, sekmadienį, 8 vai. 
ryto lietuvių pranciškonų kop
lyčioje Brooklyne. Mišias už
prašė sūnus Romas Petrauskas. 
Velionis mirė prieš penkerius 
metus Elizabeth. N.J.

LKVS Ramovės New Yorko 
skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks birželio 5, ketvirtadienį, 2 
vai. popiet Kultūros Židinio pa
talpose.

Seselė Igne, atvykusi iš Put- 
nam, Conn., birželio 1 Apreiški
mo parapijos salėje vadovavo 
pašnekesiui su parapiečiais: 
“Kaip reikėtų ruoštis prasmin
gam Lietuvos krikšto jubiliejaus 
paminėjimui”.

' Dailininkė Elena Urbaitytė 
yra pakviesta dalyvauti parodoje 
“Unaffiliated Artist IV”, C. W. 
Post Camp, Long Island Univer
siteto Hillwood galerijoje. Paro
da vyks birželio 4 - liepos 11.

Marija Slavinskienė, pralei
dusi šaltesnį laiką Juno Beach, 
Fla., vėl sugrįžo į savo reziden
ciją Monticello, N.Y.

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

Apreiškimo parapijos choras 
planuoja vykti Romon, kai ten 
ateinančiais metais bus minima 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis. Jau ruošiamas specialus 
repertuaras. Kviečiami nauji na
riai stoti į chorą, stropiai ruoštis 
ateities koncertams.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti‘ adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P.O. Box 21073, 
\Voodhaven, N.Y. 11421.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Viktoro Ra
lio, birželio 14 vyks į Doyles- 
town. Pa., kur dalyvaus “Baltic

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

Tėvo diena visoje Amerikoje 
minima trečią birželio sekma
dienį. Šiemet — birželioi 15.

Kapinių lankymo iškilmės, 
kaip ir kiekv ieneriais metais, 
vyko gegužės 31. Pamaldoms 
lietuvių pranciškonų koplyčioje 
vadovavo ir kapus pašventino 
Tėv. Benvenutas Ramanauskas, 
OFM. Po visų apeigų gražus 
būrelis ramovėnų, šaulių, biru- 
tiečių ir svečių susirinko 
Kultūros Židinio patalpose pa
bendrauti.

Apreiškimo parapijos
bažnyčios atnaujinimo fonde 
“Kasoje” jau sutelkta 67,971.51 
dol. Išorinė bažnyčios dalis bus 
tuoj pat remontuojama. Iki 
Kalėdų bažnyčia bus atnaujinta 
iš lauko, išdažyta iš vidaus, visas 
projektas kainuos 140,000 dol.

Naujos angliškos knygos lietu
viškomis temomis: Soviet Evid- 
ence in North American Courts, 
by S. P. Žumbakis, 15 dol.; An 
Introduction to the History of 
Lithuania, by A. M. Budreckis, 
5 dol.; VVhen the Soviets Came. 
A. Factual report by R. Raid, 
15 dol. Persiuntimui pridedama 
1 ar 2 dol. Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Demie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 7 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Tai labai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

Freedom Day” iškilmėse, gie
dos per mišias ir po pietų atliks 
meninę programą.

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

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIME
11 vai. ryto pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje

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

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

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

Prieš minėjimą Kultūros Židinyje bus galima gauti pietus

ANT DABARTIES IR ATEITIES SLENKSČIO
(atkelta iš 7 psl.)

aš niekam praktiškesniam ne
tikęs, ir iki šiolei tebeskrajojupo 
Parnaso padanges. Susitikimas 
buvo mielas ir jaudinantis. Ak, 
tie Biržai, Biržai, toji kunigai
kščių Radvilų sostinė, jos pilies 
kalnas su romantiškais pilies 
griuvėsiais, su Širvenos ežeru, 
su gipso kalnais ir apylinkėmis, 
kurios davė už mus vyresnius Ja
nonį, Binkį... ir jaunesnius, 
Leonardą Žitkevičių, Aloyzą Ba
roną. .. Nesamnata prisipažinti 
biržiečiu. Ir prisipažino. Kai po 
programos pradėjo prisistatinėti 
biržiečiai, anksčiau ar vėliau 
lankę Biržų gimnaziją, atrodė, 
kad patekau į antrą Biržų sos
tinę, už Lietuvos sienų, jei pir
moji būtų Chicaga su biržiečių 
klubu ir jo gerai žinoma veikla.

Programoje Berklee muzikos 
kolegijos, kur profesoriauja 
komp. Jeronimas Kačinskas, in
strumentalistai ir tos pačios kole
gijos studentų choras atliko R. 
Schumanno ir van Beethoveno 
du kūrinius ir Kačinsko lietuviš
ką Siuitą Nr. 2 ir naujausią kūrinį 
“Ateities giesmė”, kuri buvo 
svarbiausia programos dalis. Su 
nuostabiu tikslumu choras išdai
navo lietuviškų žodžių tekstą, 
nekalbant apie gerą muzikinį 
veikalo atlikimą. Solo partijas 
dainavo japonas Chriss Nomura 
ir Ona Aleksaitė, vienintelė ke- 
lūisdešimties dainininkų tarpe 
lietuvaitė, gerai išlavinate balso 
solistė, verta, kad ir kitos koloni
jos ją išgirstų.

Muzikinį koncerto įvertinimą 
parašė “Drauge” E. Vasy- 
liūnienė, o išsamų viso koncerto 
aptarima davė “Dirvos” kore

spondentas, man belieka jiems 
pritarti ir pasidžiaugti kad “Atei
ties giesmė” jau dabar su
skambėjo kaip iškilus balsas tau
tos, kenčiančios už savo religijos 
išpažinimą, kaip skundas šiame 
neteisybių pasaulyje, šaukiąs pa
vergtiesiems teisybės ir laisvės.

Tuo tarpu solistus palydėjo tik 
piano, bet kompozitorius žada 
kantatai sukurti orkestro palydą, 
— tada veikalas suskambėtų visa 
savo galia ir didybe. Kiek nuogi 
poeto žodžiai nepasiekia, tas sie
los gelmes, tikiuosi, pasieks į 
muzikos meno kūrinius iškeltas 
dar vienas mūsų žymiojo kompo
zitoriaus kantatos veikalas.

Originali ir sukėlusi gyvą pub
likos reakciją buvo kompozito
riaus ir poeto pagerbimo valan
dėlė, kai menininkam buvo į- 
teikta gėlių ir dovanų krepšeliai. 
Tatai teatrališkai atliko Lituanis
tinės mokyklos vedėjos Dalios 
Matulionytės - De Sa Pareira 
sūnus Moacir De Sa Pareira su 
savo jaunesniuoju broliuku Var
pu. Moacir De Sa Paeira, kad 
pasiektų “katedrą”, pasilipęs ant 
paaukštinimo, maždaug taip 
kalbėjo:

““Didžiai gerbiamas poete 
Bernardai Brazdžioni ir didžiai 
gerbiamas kompozitoriau Jero
nimai Kačinskai. Busimosios 
Lietuvos vardu mes sveikiname 
Jus ir dėkojame, kad nešate per 
pasaulį lietuvišką dvasią ir at
nešėte ją net iki Bostono. Poną
Kačinską mes jau pažįstame, nes 
esame girdėję jį giedantį mūsų 
bažnyčioje ir matę po bažnyčios. 
Bet Jus, pone poete, regime pir
mą kartą. Ir dar sužinojome, li
tuanistinėje mokykloje didelę 
naujieną, kad Bernardas Braz

džionis tame pačiame žmoguje 
yra ir Vytė Nemunėlis... Taigi 
šia proga norėtume paklausti, ar 
tikrai Lietuvoje taip buvo, kaip 
rašote apie Meškiuką Rudnosiu- 
ką...”

Po to pats padeklamavo keletą 
posmų iš “Meškiuko Rudnosiu- 
ko” ir autoriui įteikė “gyvą” rud- 
nosiuką.

Sakykite, kaip nesidžiaugti to
kiu lietuvišku “ateities giesmės” 
aidu ar Varpu (tai jo broliuko var
das) ir visais kitais lietuviškais 
“rudnosiukais”! Ir kaip jiems ir 
jų mamoms bei lituanistikos mo
kytojams nedėkoti!

Esu taip pat dėkingas visai 
gausiai auditorijai. Dėkingas ko
legai S. Santvarui už poetinę de
dikaciją, kolegai Antanui Gus
taičiui už originalų autoriaus 
pristatymą.

Jeigu padėkas tęsčiau, čia 
užimtų vėl tiek pat vietos, kiek 
visas laiškas. Tačiau negaliu susi
laikyti nepadėkojęs maestro 
Kučinskui už kantatos realizavi
mą, nežiūrint kad užsakytojai jos 
neįgy vendino, ačiū L. B. Bosto
no apylinkės valdybai su jos vy
riausybės nariais, ačiū pirminin
kui Br. Veitui, kuris ir pasitiko 
ir išlydėjo; spaudžiau mielam 
Antanui ranką susitikęs, spau
džiau išvykdamas atgal aerodro
me, spaudžiu ir dabar per tolių 
tolius, per dykumas ir per kal
nus.

Bet ar taip viskas “oficialiai” 
sausai ir praėjo? — paklaus žin
geidus skaitytojas. Nepraėjo. 
Bet mudviejų su žmona Aldona 
“priėmimai” ir vaišės, mano lan
kymasis Putname ir pas dailinin
ką Viktorą ir Eleną Vizgirdas 
Cape Code, tai jau “kita opera”.

Nežinau, kaip bostoniškiams, 
bet man ši literatūrinė kelionė 
paliko neišdildomus įspūdžius ir 
malonų atminimą.

Jūsų
Bernardas Brazdžionis

DEXTER PARK
GI PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVĖ NU E 

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

WE DELTVER
296-4130

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

BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 45-ęję TRAGIŠKĄ SUKAKTĮ MININT 

ŠEŠTADIENĮ, 1986 BIRŽELIO 14 D.,

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

FERRY ROAD, BEACON HILL 
DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA

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

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

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

diriguojant ir vargonais palydint muz. V. Raliui. 
Gieda solistė Ona Plluškonienė Iš Phlladelphljos

3:30 vai. Procesija lauks, maldos už Lietuvą, palaiminimas Švč. Sakramentu. 
5:00 Rasa Krokytė suvaidins okupuotoje Lietuvoje Įvykusį teismą.

Šoks Phlladelphljos tautinių šokių grupė “Aušrinė", vadovaujant 
Eimučiui Radžiui

Pagiedos Apreiškimo choras.

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

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 
PERKŪNAS

METINIS 
IR

KONCERTAS 
BALIUS

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

KULTŪROS ŽIDINYJE

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

Po koncerto bailus, grojant labiausiai mėgiamam “Amor” orkestrui

Veiks gausi loterija. Vienas Iš laimikių bus dali. Č. Janušo paveikslas - 
“.Pajūrio vaizdas”

Stalus galima užsakyti pas Algį Česnavlčių, skambinant 718 843-1581 po 
6 vai. vak.

Įėjimas 8 dol., moksleiviams — 5 dol.

VYRŲ CHORAS PERKŪNAS"




