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Grupė įtakingų JAV atstovų 
rūmų liberalų ir nuosaikiųjų pa
siuntė Sov. S-gos valdovui Mi- 
chail S. Gorbačiovui privatų 
laiškų, įspėjantį, kad Sov. S-ga 
turi vykdyti padarytus ginklų 
kontrolės susitarimus su JAV, 
nes kitaip ginklų kontrolė gali 
patekti į didelius sunkumus.

Londono laikraštis The Mail 
on Sunday paskelbė, kad Airija 
ir Britanija yra visai netoli 
susitarimo dėl šiaurinėj Airijoj 
taikos įgyvendinimo.

JAV ginkluotų pajėgų sanitari
nė tarnyba Šiuo metu kilus karui 
galėtų rūpintis tik 3 iš 10 įpras
tiniam kare sužeistais kariais ir 
numato per ateinančius 5 m. iš
leisti 2.6 bil. dol. šiem trūku
mam pašalinti.... 3*Izraelio min. pirmininkas Shi- 
mon Pėrės painformavo ministe- 
rių kabinetų, kad-Izraelis sutiks 
tartis dėl taikos su Jordano dele
gacija. kurios sudėty būtų ir 
nuosaikūs palestiniečių atstovai, 
bet nesutiks, kad tokia delega
cija iš anksto tuo reikalu tartų- 
si su JAV ir vėliau diktuotų Iz
raeliui susitarimo sąlygas.

JA V apkaltino Iraką, kad jis 
kare su Iranu vėl naudoja nuo
dingąsias dujas.

Sov. S-gos žvalgybos organam 
buvo pavykę į JAV ambasados 
Maskvoj naudojamas rašomą
sias mašinėles įdėtais elektroni
niais Įrengimais sekti ambasadoj 
vykdomų susirašinėjimų ir pokal
bius. iš kurių ji galėjo ilgiau kaip 
metus patirti apie JAV plakuo
jamus veiksmus.

Dažnėjant Libano šiitų vyk
domiems teroro veiksmam prieš 
pietiniam Libane esančius Iz- 
raelid karius. Izraelis numato 
pasitraukti iš ten žymiai anks
čiau. kaip buvo suplanavęs. 
Pasitraukimas galįs būti užbaig
tas iki gegužės vidurio.

Neseniai išrinktasis Brazilijos 
prezidentas Toncredo Neves 
prieš pradėdamas eiti pareigas 
buvo tris kartus operuotas.

JAV numato per ateinan
čius du mėn. Hondūre vykdyti 
didelio masto karo pratimus, 
kuriuose dalyvaus 7000 JAV ka
rių.

Popiežius Jonas Paulius II 
išleido pasaulio jaunimui 64 
psl. raštų, raginantį jaunimų 
nepasiduoti reklaminėm pasau
lio apgaulėm ir materialistinėm 
vilionėm.

Prievarta Gorki mieste laiko
mas Sov. S-gos fizikas ir Nobe
lio premijos laureatas Andrei 
D. Sacharovas laiške Sov. S-gos 
Mokslų akademijai pagrasino 
pasitraukti iš akademijos narių, 
jei akademija ir toliau nedarys 
nieko jo ir jo žmonos izoliaci
jai tremty pašalinti.

.JAV paragino savo Vakarų są
jungininkus ir Japoniją įsijungti 
į JAV’ vykdomus tyrimus erdvės 

Ujinklam prieš Sov. S-gos raketas 
V pasigaminti.

JAV armijos majoras Arthur 
I). Nieholson, priklausąs JAV 
armijos ryšių įstaigai Rytų Vo
kietijoj, vykdydamas savo užda
vinius prie Ludvvigslust miesto, 
buvo nušautas sovietų sargybi
nio. JAV apkaltino Sov. S-gą 
žmogžudyste. 1x4 nenumato 
dėlto imtis tokių priemonių, ku
rios pakenktų vykstančiom 
ginklų kontrolės derybom.

Libano sostinėj Beirute tero
ristai paskutiniu metu pagrobė 
6 įvairių Vakarų valstybių pa
reigūnus.

JAV baigia statydinti jų sku
baus paruiudo)iino kariniam da
liniam reikalingus įrengimus 
Omane, Samalįjoį ir Kenijoj.
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NEAKIVAIZDINĖ SEMINARIJA BŪTINA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64

Šiuo prededama spausdinti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 64 numerį. Jis okupuo
toje Lietuvoje išleistas 1984 spa
lio 7. Numeris paskirtas Vil
niaus arkivyskupijos apaštali
niam administratoriui trem
tiniui vysk. Julijonui Steponavi
čiui, reiškiant jam solidarumų.

Numeryje skelbiama ši me
džiaga ir straipsniai: Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios kova darosi 
vis sunkesnė, o priešas klastin
gesnis, Katalikiškoji Lietuva dė
koja Šv. Tėvui Jonui Pauliui II, 
Vilniaus arki vyskupijos kunigai 
sveikina savo vyskupą tremtinį 
Julijonų Steponavičių, Šv. Kazi
miero jubiliejaus atgarsiai, 
Kunigii Alfonso Svarinsko ir Si
gito Tamkevičiaus pamokslai, į- 
traukti į kaltinamąją medžiagą, 
Žinios iš vyskupijų, Kratos ir 
tardymai. Mūsų kaliniai, Sovie
tinėje mokykloje. Bažnyčia so
vietinėse respublikose.

KATALIKIŠKA LIETUVA 
DĖKOJ AŠ V. TĖVUI 
JONUI-PAULIUI II

Šventasis Tėve. Katalikiškoji 
Lietuva nuoširdžiai dėkoja Jūsų 
Šventenybei už tėviška rūpestį 
Bažnyčia Lietuvos žemėje, kurį 
taip jaudinančiai pareiškėte dar 
karta šventąja Mišių auka įsi
jungdami į mūsų Tautos Glo
bėjo šv. Kazimiero jubiliejaus 
paminėjimą.

Su skausmu apgailestaujama, 
kad Jums, Šventasis Tėve, nebu
vo leista šv. Mišių Auką atna
šauti mūsų sostinėje Vilniuje, 
prie šv. Kazimiero karsto. Lietu
vos kunigai ir tikintieji nepra
randa vilties ir tikisi Jus sulauk
ti savojoje žemėje.

Jūsų dėmesys Bažnyčiai mūsų 
krašte ir palankumas mūsų tau
tai skatina mus, nepaisant visų 
išbandymų, sunkumų ir gąsdini
mų. didesnei ištikimybei Kris
taus Bažnyčiai.

Katalikiškos Lietuvos vardu 
reiškiame Jums, Šventasis Tėve, 
nuoširdžiausių padėką, sūnišką 
meilę ir visiškų paklusnumų.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KOVA 
DAROSI VIS SUNKESNĖ,

O PRIEŠAS KLASTINGESNIS
Šie jubiliejiniai šv. Kazimiero 

metai Lietuvos Katalikų Bažny
čiai — sunkios kovos su bedie
viška priespauda ir klasta metai.

Po kunigų — Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
— suėmimo bedieviai pradėjo į- 
gyvendinti dar pernai 
metais Kompartijos pirmojo sek
retoriaus Petro Griškevičiaus 
kalboje išdėstytą Bažnyčios per
sekiojimo programą.

Ko ėmėsi bedieviai?

PASAULIO VYSKUPŲ 
SINODO DETALĖS
Vatikano spaudos salėje Pa

saulio Vyskupų Sinodo genera
linis sekretorius arkivyskupas 
Tomkeo žurnalistus supažindi
no su vyskupų sinodo ordinari
nės asamblėjos, kuri įvyks 
1986 metais, pagrindiniais 
punktais.

Asamblėjos studijų tema: Pa
sauliečių pašaukimas ir misija 
Bažnyčioje ir pasaulyje praėjus 
20-čiai metų po Antrojo Vatika
no susirinkimo..

Pirmasis paruošiamasis doku
mentas “Lineamenta" jau yra iš
siųstas visom pasaulio vyskupi
jom ir vyskupų konferencijų pir
mininkam. kurie yra kviečiami 
studijuoti šią temą drauge su 
pašau)tėčiais tikinčiaisiais.

Arkivyskupas Tomko žurnalis-

Suparalyžavus viešą TTGK 
veiklą, liedieviai ėmėsi užgesinti 
kitus potencialius organizuoto 
priešinimosi bedieviškai prie
vartai židinėlius, būtent, — ku
nigų tarybas, P. Griškevičius 
savo kallx>je reikalavo paskelb
ti jas antitarybinėmis organi
zacijomis, bet dabar, įsitikinę, 
kad pagal naująjį Bažnytinės 
teisės kodeksą jos turi būti su
darytos, nutarė padaryti viską, 
kad tiek Kunigi! tary bos, o ypač 
Konsultorių kolegijos v yskupijo- 
se būtų sudarytos tokios, kad 
padėti! Ivedieviams griauti Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje ir slo
pinti Tautos dvasinį atgimimą.

Bedieviai kišasi į Konsultorių 
kolegijų sudarymą

Ypač grubiai ir atvirai Religi
jų reikalų tarybos įgaliotinio 
įstaigos pagalba bedieviai kišosi 
į Vilniaus arkivyskupijos ir Pa
nevėžio vyskupijos Konsultorių 
kolegijų sudarymų, kurios, esant 
reikalui, turi teisę rinkti naujų 
valdytojų.

Apaštalų Sostas pasmerkė be
dievių mėginimus suskaldyti Ni
karagvos bažnyčių. Tą patį jau 
seniai bedieviai bando ir Lietu
voje — Bažnyčių išdavusius 
dvasiškius visokiais būdais sten
giasi prastumti į bažnytinės 
hierarchijos vadovaujančius 
postus. Beveik tik tokiems dva
sininkams valdžia leidžia oficia
liai informuoti Vatikaną.

Rūpinasi, kad pagausėtų 
parsidavėlių kunigų eilės
Šiandien valdžiai parsidavu (nukelta i 2 psl.)

Americans for Due Process suruošto seminaro kovo 16 Boston College Law School prele
gentai. Pirmoj eilėj iš k.: adv. Charles Trippe, kun. V. Valkavičius, adv. Neil Hartzell 
(visi iš Bostono), adv. David E. Springer (Chicaga), antroj eilėj iš k.: Rad Artukovič 
(Los Angeles), adv. Ivars Berzins (New Yorkas), ADP koordinatorė Rasa Razgaitienė, 
prof. Romas Vaštokas (Torontas), adv. Povilas Žumbakis (Chicaga). Trūksta Eugene 
Iwaciw (Washingtonas). Nuotr Fred Thornell

tam priminė popiežiaus Jono 
Pauliaus 11-ojo sušauktą Pasau
lio Vyskupų sinodo nepaprastą 
generalinę asamblėją, kuri įvyks 
šių metų lapkričio 27 — gruo
džio 8. Ja bus atžymėtos 11-ojo 
Vatikano susirinkimo uždarymo 
20-osios metinės.

Šios dvi asamblėjos, or<hnari
nė ir nepaprasta, viena kiti} pa
pildys, pažymėjo arkivyskupas 
Tomko. Nepaprastasis Sin<xlas 
susitelks prie Vatikano susirin
kimo nutarimų ir apžvelgs jų 
vykdymo rezultatus. Ordinarinis 
Sinodas 86 metais giliau išstu
dijuos pasauliečių misiją Baž
nyčioje ir pasaulyje Antrojo Va
tikano susirinkimo dokumentų 
šviesoje. 

sių kunigų dar mažuma, todėl 
daugumas deda didžiules pa
stangas, kad ateityje parsidavė
liai sudarytų daugumą. Tuo 
tikslu šiais metais buvo labai su
intensyvintas jaunuolių sto
jančių į Kauno Kunigų semina
riją, verbavimas saugumo bend
radarbiais.

Saugumiečiai, kaip įprasta, 
gąsdino beveik kiekvieną stojan
tį, kad, jei raštiškai nepasižadės 
būti saugumo agentu, tai Semi
nariją matys kaip savo ausis. 
Jie vaikinus šantažuodavo, tvir
tindami, kad didelė dalis kandi
datų jau pasirašė.

Kaip gaila tų jaunuolių, kurie, 
nepasitarę su gerais kunigais, 
“gelbsti” savo pašaukimą, pa
sukdami slidžiu ir sunkiu išda
vystės keliu.

Išdavikai seminarijoje
Labai liūdna, kad šiais metais 

į šį kandidatų luošinimo darbą 
buvo įjungti kai kas ir iš Semi
narijos vadovybės. Vieną jau
nuolį, kurio nepajėgė palaužti 
saugumiečių represijos, kai kas 
iš Seminarijos vadovybės mėgi
no apkaltinti prasimanytais nu
sikaltimais prieš bažnyčios vy
riausybę, o vėliau patys saugu
miečiai jaunuoliui prisipažino, 
kad ne Seminarija, bet jie truk
do jam įstoti.
I , r
Neakivaizdinės seminarijos 

' paskirtis
Stojančiųjų į Seminariją ver-

Kad Nikaragvos vyriausybė 
yra komunistų talkininkė, pa
rodė jos elgesys mirus Sov. fi
gos prezidentui Černenkai: ji 
buvo paskelbusi oficialų 3 d. ge
dulą. o spauda ir radijas įrodi
nėjo, kad yra miręs didis valsty
bininkas ir nepavargstantis ko
votojas už pasaulio taiką ir so
lidarumą; jos užs. reik, ministe
rijos rūmų sienos papuoštos Le
nino ir Che Guevaro portre
tais. o užs. reik. min. Thomas 
Borge glėbesčiuojasi su Fidel 
C astro.

Belgijos parlamentas nedidele 
balsų persvara pritarė vyriausy
bės nusistatymui išdėstyti Bel
gijos teritorijoj JAV branduoli
nes raketas.

Boston Collcge Law School 
kovo 16 įvyko Americans for 
D»k? Process suruoštas semina
ras: Office of Special Investi- 
gations vs. Anglo-American Jur- 
isprudence. Dalyviai susirinko 
iš Chicagos, New Yorko, Cali- 
fomijos, Detroito, Clevelando, 
VVasbingtono i[ aplinkinių mies
tų. Iš jų tarpomivo ir nemažai 
advokatų. Buvo atstovaujamos 
lietuvių, latvių, estų, ukrai
niečių, rumunų, kroatų ir rusų
organizacijos. Programai va- 
dovavoADP koordinatorė Rasa 
Razgaitienė.

Rytinėje darbo sesijoje buvo 
gvildenamos keturios temos. 
Ekstradieijos teisinę procedūrą 
ir praktiškas pasekmes apibūdi
no kroatas Rad Artukovič iš Los 
Angeles, kurio tėvas yra Andrei 
Artukovič. Komunistinės Jugo
slavijos valdžia pareikalavo tėvo 
ekstradieijos ir JAV-ių teismas 
Califomįjoj sutiko jį išduoti. Nuo 
to laiko kai Jugoslavija jo parei
kalavo iki šių dienų, vyresnysis 
Artukovič buvo areštuotas ir lai
komas įvairiuose kalėjimuose ar 
ligoninėse, nors joks jo nusikal
timas neįrodytas. Tai turi įvykti 
Jugoslavijoj. Yra paduotos ape
liacijos.

Prof. Romas Vaštokas buvo at
vykęs iš Trent Universiteto, Ka
nadoje. Jis nušvietė dalyviam 
dabartinę padėtį Kanadoje. Yra 
įsteigta speciali tyrinėjimo ko
misija, kuri nagrinės galimybes 
nacių ieškojimui. Ji savo išvadas 
turi padaryti iki* šių metų galo.

Ukrainietis Eugene Iwanciw 
yra Senate Intelligance Commit- 
tee profesinio štabo narys. Jo 
pranešimas buvo apie daug kal-

Kinijos torpediniam laive, da
lyvaujančiam karo pratimuose, 
buvo kilęs sąmyšis, kurio metu 
6 įgulos nariai buvo nušauti ir 
Jceli sužeisti. Nevaldomas laivas 
pateko į Pietą Korėjos vandenis 
ir buvo atvilktas į P. Korėjos 
uostą, iš kur jam buvo leista su 
visa įgula grįžti į Kiniją.

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS. OFM 
Pranciškonų Provincijolas

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.
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hamą Genocido Konvenciją. 
Prelegentas išsamiai pažvelgė į 
specifinius Konvencijos punk
tus ir analizavo, kurie mums 
gali būti naudingi ar nenaudin
gi, atsižvelgiant į dabartinį OSI 
siautimą.

Latvis advokatas Ivars Bėizinš 
atvyko iš New Yorko klausyto
jus supažindinti su dabartine 
krize kas liečia deportacijas į 
Sovietų Sąjungą. Adv. Bėrzinš 
atstovauja 11 asmenų prieš OSI 
iškeltas bylas, tarp jų ir dviem 
lietuviam. Šiuo metu kritiškiau
sia padėtis yra esto Kari Linno 
kurio bylos sprendimas nusta
tys mūsų nepripažinimo politi
kos tolimesnį egzistavimą ar 
pražūtį. Kaip teisiniai reikalai 
dabar stovi ir be stipraus poli
tinio užnugario, yra gera galimy
bė, kad Pabaltiečiai bus depor
tuojami į Sovietų Sąjungą.

Po pietų pertraukos prasidėjo 
antroji seminaro dalis su bend
resnių temų pristatymu plates
nei publikai. Įvadinį žodį tarė 
kun. V. Valkavičius. Jis davė pa
vyzdžius ‘‘duė process” pažeidi
mų iš ankstyvesnių Amerikos 
laikotarpių, pabrėždamas, kad 
šios esminės “due process” są
vokos privalome laikytis ir ją 
sekti nepaisant užpultosios gru
pės populiarumo ar nepopulia
rumo.

Adv. Charles Crippe ir adv. 
Neil Hartzell, kurių firma gina 
OSI apkaltintąjį Motiejų Kati- 
nauską (Matthew Katin), paaiš
kino kodėl jų didžioji firma ap
siėmė Katinausko gynybą vesti 
pro bono (be užmokesčio). Jie 
taip pat supažindino klausytojus 
su tokia darbo plačia apimtimi 
ir pagrindais.

Adv. David Springer iš Chi- 
cagos kalbėjo apie konstitucinius 
klausimus, kurie iškyla su OSI 
naudojamom procedūrom ir 
metodais. Jo firma prp bono at- 
stovaųja lietuvį L. Kailį. -šis jau
nas, sumanus advokatas šį kartą, 
kaip ir visuomet, publikai pali
ko nepaprastą įspūdį. Bekarto
damas įvykius iš Amerikos stei- 
gimosi istorijos, jos pradinių 
įstatymų ir pan., jis aiškiai su
darė vaizdą, kad OSI veiklos 
metodai nepritampa amerikie
tiškiem teisėtumo principam.

Adv. Povilas Žumbakis iš Chi- 
cagos pristatė sovietinių įkalčių 
naudojimo faktus. Objektyviai, 
šaltai ir profesionaliai buvo iš
dėstyta KGB santykiai su OSI 
įstaigos vedama akcija. Adv. 
Žumbakis, pirmasis uždoku- 
mentavęs ir iškėlęs aiškų KGB 
ryšį su OSI, yra patyręs pre
legentas šia tema. Jo suteikti 
pavyzdžiai šio nepriimtino suo
kalbio buvo šiurpą keliantys ir 
sukrečiantys.

Užbaigiamajame žodyje R. 
Razgaitienė paskatino visus da
lyvius grįžti į savo kolonijas ir 
pasinaudoti suteiktom žiniom. 
Vykdant politinę akciją, svar
biausia yra apsišarvuoti su tiks
liais, tikrais faktais.

Vakare, Marriott viešbutyje 
įvyko bendra vakarienė, kurios 
metu kalbėjo buvęs KGB pulki
ninkas latvis Imants Lešinskis. 
Jis anksčiau buvo liudijęs K. 
Linno ir L. Kairio teismuose.
Jis patvirtino KGB įsivėlimą šio 
pobūdžio bylose ir jų siekį dis
kredituoti išeivius, pabėgusius 
nuo komunizmo.

A.D.P

!
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos - dailininkų sąjun
goje vasario 12 įvyko jaunųjų 
dailininkų susivienijimo susirin
kimas. Svarstyta kaip pasiruoš
ti 1985 metų parodoms. Šiemet 
jaunųjų laukia tikras darby
metis: gegužės mėn. Šiauliuose 
bus surengta respublikinė jau
nųjų paroda, spalio pabaigoje 
Vilniuje — Pabaltijo jaunųjų 
dailininkų vaizduojamosios dai
lės trienalė. Kartu su vyresniai
siais kolegomis jaunieji kviečia
mi ruoštis respublikinei piešinio 
parodai (balandžio mėn. Kaune) 
bei Pabaltijo taikomosios dailės 
trienalei, kuri gegužės mėnesį 
bus atidaryta Talline.

— Rašytojų sąjungoje vasario 
25 įvyko atviras susirinkimas, 
kurio tema — “Literatūros pro
cesas ir kritika”. Įžanginį žodį 
tarė “Pergalės” žurnalo vyriau
siasis redaktorius J. Macevičius. 
Apie kritiką, kaip savarankišką 
literatūros proceso dalį, apie jos

Savaitės 
įvykiai

Suomijos komunistu partija 
nuo Sov. S-gos invazijos į Če
koslovakiją 1968 m. buvo su
skilusi, nes partijos dauguma in
vazijai nepritarė. Š. m. vykusiam 
partijos nuosaikiųjų delegatų 
kongrese partijos pirmininku 
buvo perrinktas Arvo Aalto, o 
gen. sekretorium — Esko Vain- 
lonpaa. Sov. S-gos šalininkai 
kongrese nedalyvavo, nes jie su
daro tik mažumą.

Kinijos karo aviacijos lakūnui 
Gu Qing praleidus 20 m. kalėji
me ir 15 m. griežtoj priežiūroj 
Mandžurijos kolekty viniam ūky, 
pagaliau pavyko įtikinti, kad jis 
1947 m. užkly do į Sov. S-gos erd
vę ne dėlto, kad norėjo išduoti 
tėvynę, bet todėl, kad jo lėktu
vo kompasas buvo sugedęs.

Indijoj dingęs Sov. S-gos am- 
basador trečiasis sekretorius 
Igor Geža buvo atgabentas į JAV 
ir jam buvo suteikta politinė 
globa. Nevv Yorko ukrainiečiai 
paskelbė, kad jų žmonės prieš 
kurį laiką nušovė kitą sovie
tų diplomatą Valentin Kitričen- 
ko Indijoj.

Izraelio rabinai pareikalavo, 
kad iš Etiopijos į Izraėlį atga
benti juodieji žydai, arba fela- 
šai, turi būti kaip ir kiti atsi
vertėliai tam tikrom apeigom 
priimti į judaizmą.

Varšuvos elektros lempučių 
fabriko darbininkai streikavo 4 
vai. dėl maisto kainų pakėlimo.

Irakas pagrasino dar labiau iš
plėsti karą su Iranu, jei Iranas 
nesutiks tartis dėl taikos.

Naujasis Sov. S-gos valdovas 
Michail S. Gorbačiovas paragi
no Nato valstybes susilaikyti 
nuo JAV raketų išdėstymo jų te
ritorijose. nes tai paskubintų 
ginklų kontrolės derybas ir Sov. 
S-ga galėtų užšaldyti savo rake
tų išdėstymą Rytų Europoj.

JAV’ savo lėktuvais slapta išga
beno į Izraelį Sudane įstrigu
sius Etiopijos žydus.

Nikaragvos aštrų degalų trū
kumą pažadėjo palengvinti Bra
zilija ir Edvadoras.

Pakistano parlamentas po 8 
metų pertraukos pradėjo savo

profesionalumą, pasiekimus ir 
trūkumus diskusijose kalbėjo 
laikraščių ir žurnalų darbuoto
jai rašytojai, literatūros kritikai 
A. Drilinga, L. Gudaitis, S. Lips- 
kis ir kiti. Originalių bei vers
tinių kūrinių recenzavimą, 
spaudoje vykusias diskusijas, 
jaunųjų kritikų reikalus palietė 
S. Sabonis, S. Žukas, K. Nas
topka, A. Guščius, J. Jakštas, 
M. Martinaitis, V. Kadaitis.

— Kauno menininkų namuo
se įvyko klasikinės ir džiazo 
muzikos vakaras. Pirmoji jo..da
lis buvo paskirta Lietuvos liau
dies artisto prof. Ch. Potašins- 
ko gimimo 60-mečio ir kūrybi
nio darbo 40-mečio sukakčiai. 
Svečias iš sostinės papasakojo 
apie savo muzikinę veiklą, for
tepijonu atliko lietuvių klasikų 
kūrinių.

— Kompozitorius Mikas Vait
kevičius plačiai žinomas res
publikos jaunimui. Jo dainos 
skamba studentų sueigose, dis
kotekose, Valstybinės filharmo
nijos. miestų bei rajonų kultū
ros rūmų scenose. Kompozitorius 
jau šeštus metus vadovauja res
publikos sostinės B. Dvariono 
vaikų muzikos mokyklos 
estrados skyriui. Prieš kiek laiko 
su estrados vokalistų bei instru
mentalistų pamaina M. Vait
kevičius surengė autorinius kon
certus keliuose miestuose. Vil-

LENKAI ŠIAUŠIASI

rašo spauda. Lenkijos 
Įspėjo Federalinės Vo
rui nisterių, kad vizito

niuje ir Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose, Alytuje ir Druski
ninkuose, Priekulėje ir Širvintose 
B. Dvariono vaikų muzikos mo
kyklos estradiniam ansambliui 
talkino Vilniaus statybininkų 
kultūros rūmų pramoginių Šokių 
studijos šokėjai, vadovaujami 
Aušros ir Virgilijaus Visockų, 
respublikos nusipelniusi artistė 
Ona Valiukevičiūtė, solistai Eu
genija Bajorytė, AleksasLe- 
manas ir Adolfas Jarulis.

— Kauno dramos teatre vy
riausias režisierius J. Vaitkus 
pastatė autorinę dviejų dalių 
pjesę-improvizaciją “Literatūros 
pamokos”. Dailininkas - J. Ar- 
čikauskas, kompozitorius — Š. 
Nakas. Spektaklyje vaidina 
konsservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedros ketvirto 
kurso (vadovas J. Vaitkus) stu
dentai.

— Kauno lėlių teatre režisie
rius A. Stankevičius pastatė M. 
Tiurenkovo vienos daliespjesę— 
pasaką “Keturių katinų nuoty
kiai”. Eiles parašė P. Palilionis, 
scenos redakcijos autorė — V. 
Stavičiūnaitė, dailininkė — J. 
Račinskaitė, kompozitorius — 
V. Bartulis.

— Lietuvos valstybinis rusų 
dramos teatras 1985 metą gast
rolių maršrutus pradėjo Kijeve. 
Ukrainos sostinėje viešėta 
“Draugystės” teatro kvietimu. 
Kijeviečiams parodyti Šiltai su
tikti spektakliai — J. Grušo 
“Barbora Radvilaitė”, 1. Greko- 
vos ir P. Lungino “Našlių gar
laivis”. Viešnagės programa bu
vo labai intensyvi. Per penkias 
dienas suvaidinti šeši spektak
liai, teatro kolektyvą pristatė 
televizija, įvyko kūrybos vaka
ras Aktorių rūmuose, kur paro
dytos ištraukos iš T. Rnževi- 
čšaus “Kartotekos”. Kijevo tele
vizija įrašė spektaklį “Barbora 
Radvilaitė”.

— Vakarų Berlyne prasidėju
siame tarptautiniame festivalyje 
“Berlynalėje”, — be kita ko, pir
mąkart organizuojama Baltijos 
jūros šalių filmų panorama. Šia
me renginyje šalia latvio O. 
Dunkerio kūrinio “Sodas su vai
duokliu", esto P. Simo “Ką pa
sėsi .. .’, “Lenfilmo’ režisie
riaus S. Aranovičiaus kino juos
tos “Torpednešiai” dalyvaus ir 
režisieriaus A.’ Puipos filmas 
“Moteris ir keturi jos vyrai”.

— “Estų kalbos pamoka”, — 
taip vadinasi naujas Lietuvos 
kino studijos dokumentinis fil
mas, skirtas tautų draugystės 
temai. Jo kūrėjai — scenarijaus 
autorius Š. Kašauskas, režisie
rius H. Šablevičius ir operato
rius K. Matuzevičius — perke
lia žiūrovus į Estijos Vinį rajo
no Rusmea kaimą, kurio mo
kykloje šešiolika metų dirba Vil
niaus universiteto auklėtinis Jo
nas Kaušpatas.

— Dvidešimt penkerius metus 
veikia Kaišiadorių rajono melio
racijos statybos ir montavimo 
valdyba. Per tą laiką nudre- 
nuota daugiau kaip 46,000 ha 
šlapių žemių, ūkiuose nutiesta 
nemažai kelių, sutvarkytos 
Truckūnų, Palomenės , Žąslių 
gyvenvietės.

Klaipėdos dramos teatro vy
riausias režisierius P. Gaidys 
pastatė ukrainiečių dramaturgo 
N. Kulišo dviejų dalių pjesę 
“Amžinas maištas”. Dailininkas
— A. Kepežinskas, muziką pa
rinko S. Šiaučiulis. Vaidino ak
toriai K. Žilinskas, L. Krušnaitė, 
L. Laucevičius, R. Macijauskas, 
V. Anužis ir kiti.

— Kauno dramos teatre vy
riausias režisierius J. Vaitkus 
pastatė autorinį spektaklį “Ma- 
kakučio nuotykiai”. Dailininkė
— J. Paulėkaitė, muzikinis api
pavidalinimas — A. Klovos. 
Spektaklyje vaidina konservato
rijos aktoriaus meniškumo ka
tedros penkto kurso (vadovas J. 
Vaitkus) studentai.

— Lietuvos valstybiniame 
jaunimo teatre vyriausioji re
žisierė D. Tamulevičiūtė, drama
turgas S. Šaltenis, scenografas 
A. Jacovskis, kompozitorius F. 
Latėnas sukūrė spektaklį “Tėviš
kės ilgesio dainos” pagal S. Nė
ries ir P. Širvio poeziją. Vai
dina aktoriai S. Bareikis, K. Kaz
lauskaitė, P. Keblikas, A. Latė
nas, D. Mertinas, V. Petkevičius, 
V. Padolskaitė, K. Smoginas, D. 
Storyk ir I. Tamošiūnaitė.

— E. Mieželaičio esė knygą 
“Naktiniai drugiai” (esė iš 
knygų “Iliuzijos bokštas”, “Nak
tiniai drugiai”, “Kontrapunk
tas”, “Monologai”) išleido Sofi
jos leidykla “Narodna Kultūra”. 
Įžanginis žodis S. Chadžikosevo. 
Sudarytojas ir vertėjas I. Tro- 
janskis.

S.L.K.

VA LDAŠ C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfteld Read., East 
ttorthportk, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3748. Namų telefone* vakarais 
tik išimtinai* atvejais 516 757-2671. N*w Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 1141h St, Rlchmond HM, N.Y. 11418. Tst 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtand Bh<, galima Įsigyti

tolių, gintaro, bMOnukų, medaus, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME. Incs, 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Pway St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

OUEENS COLUSION CENTER, INC. Expert auto body worics-palnting- 
vreūlhg, etc. John R. Chlcavich, 131-13 HMsIde Avė., Rlchmond HM, 
N.Y. 11418. Towing phone Hl 1-6866.' After 6 PM — 843 - 6677.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office:- 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.,

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

VYTAUTAS BELECKAS iR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
Į883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuvišką Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 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, options, 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 SL, Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. 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 KAPINIŲ.

Tarptautiniuose politiniuose 
sluoksniuose ir spaudoje platų 
atgarsį sukėlė Federalinės Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
terio Genscher staigus nutari
mas atšaukti numatytą oficialų 
vizitą Lenkijoje. Vizitas buvo 
anuliuotas prieš pat ministerio 
Genscher išvykimą į Varšuvą.

Federalinės Vokietijos vyriau
sybė ryžosi vizitą atšaukti dėl 
kai kurių nepriimtinų ir su 
diplomatiniais papročiais nesu* 
derinamų lenkų valdžios reika
lavimų. nustatant ministerio ke
lionės programą ir kitais klausi
mais.

Kaip 
valdžia 
kietijos
Lenkijoje metu neaplankyti: nu
žudyto kunigo Popieluszko kapo 
ir Antrojo pasaulinio karo metu 
Lenkijoje žuvusių vokiečių karių 
kapinių. Be to. lenkų valdžia 
pareikalavo, kad visi ministerį 
lydintys oficialūs asmenys su
mokėtų mokestį už įvažiavimo į 
Lenkiją vizą. Vienam žurnalis
tui. dienraščio "Die VVelt ko
respondentui, įvažiavimo viza iš 
viso buvo paneigta.

Galiausiai, kelionę sutrukdė 
šiomis dienomis įvykęs masinis 
lenkų turistų pasitraukimas į 
laisvę Vakarų Vokietijoje. Be
veik trys šimtai lenkų, dviejų 
turistinių laivų keleiviai, pasi
naudodami trumpu sustojimu 
Hamburgo uoste, pasiprašė vo
kiečių valdžios politinio prie
globsčio. Globa jiem buvo su
teikta, nežiūrint lenkų valdžios 
reikalavimo pabėgėlius jai su
grąžinti. Šį reikalavimą, kaip ir 
kitus, Federalinė Vokietijos vy
riausybė palaikė nedraugišku ir 
neleistinu veiksmu Vakarų Vo
kietijos atžvilgiu, dėlto anuliuo
dama ministerio Genscher vizi
tą Varšuvoje.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

rasolino
a MEM0RIALS

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

< TA) MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
~ GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS

(atkelta iš 1 psl.) 
bavimo darbą saugumiečiams 
sunkina pogrindinės neakivaiz
dinės Seminarijos egzistavimas, 
todėl šiais metais mėginama ją 
baigusius kunigus priversti “sa
vanoriškai” paduoti pareiški
mus į Kauno Kunigų seminari
jos pirmą kursą.

Dar daugiau, kadangi visos 
pastangos iš esmės pagerinti 
Kunigų seminarijos dėstytojų 
sąstatą bedievių valdžios su
žlugdomos ir net bandoma pra
vesti į Seminariją dėstytojais 
kunigus, šokiruojančius savo 
“ultra keistomis“ pažiūromis, 
neakivaizdinė Seminarija atei
tyje gali tapti vieninteliu būdu 
paruošti Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai genis, bedieviams irepar- 
sidavusius kunigus.

Kova su bedievių 
klasta sunki

Kova su bedievių klastų labai 
sunki. Šviesiausi mūši; kunigi-

Berželis, Hartfordo tautinių šokių grupė, šoka landytinj Lietuvos nepriklausomybės minėji
me. Ntiofr M Banevtčiutis

jos vadai — A. Svarinskas ir 
S. Tamkevičius — kalėjimuose, 
nemažai dorų kunigų, bedievių 
valdžios įbaugintų, nedrįsta vie
šai protestuoti bedievių kėslus.

Prašom Aukščiausiąjį, kad ne
apleistų Bažnyčios mūsų tėvy
nėje, kad pažadintų naujų drą
suolių ginti Kristaus ir Bažny
čios teises. Tvirtai tikime, kad ir 
mūsų dienų sunkus kryžius sle
giantis Lietuvos Katalikų Baž
nyčią, žada Prisikėlimą.

Tuo mėginama nušauti du 
zuikius: suparalyžuoti valdžios 
nesukontroliuojamą kunigų 
neakivaizdininkų veiklą (nors 
penkeriemš metams izoliuoti 
juos nuo tikinčios liaudies) ir į- 
bauginti tuos kandidatus į Se
mi nariją, kurie nepasiduoda 
saugumiečių šantažui ir pasiren
ka neakivaizdininko kelią.

Siekia klasta sunaikinti
IGii kas iš dvasiškuos bando 

Ircdievių pastangose “legali
zuoti" kunigus neakivaizdinin
kus matyti gerą jų valią, tačiau 
siūlomas legalizavimo būdas yra 
klastingas. “Laisvanoriškai” 
padavus pareiškimus, dar nega
rantuota, kad bedieviai visus 
leis priimti į Seminariją. \ ėl 
įsikiš saugumas, mėgins verbuo
ti, šantažuoti ir gąsdinti “už
sispyrusių” tikriausiai vėl ne
praleis.

Neakivaizdinė seminarija 
Būtina

Kol kandidatų priėmimas į 
Seminariją yra valdiškų bedie
vių rankose, tol Bažnyčiai Lie
tuvoje. gelbstint pašaukimus, 
būtina pasinaudoti 235 can. II 
d, teikiama galimybe ruošti jau
nuolius kunigystei ir už Kunigų 
seminarijos sienų.

i

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELI MIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO l Z PATARNAA IM \

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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Kristus ir mūsų prisikėlimas
Kristaus Prisikėlimo šventė, 

Velykos, šiame krašte nesusilau
kia tiek dėmesio, kaip Kristaus 
Gimimas. Tiktai katalikų Bažny
čios liturgija čia išsiskiria. Kris
taus Prisikėlimas stovi pagar
bioj vietoj.

Bažnytiniai metai veda į Pri
sikėlimą, tą džiaugsmingąjį Ale- 
liują, kaip Taboro kalną, kur 
Kristus persikeitė apaštalų aki
vaizdoj. “Jo veidas sužibo kaip 
saulė, o jo drabužiai pasidarė 

^balti kaip sniegas”. Apaštalam 
valandėlei buvo parodytas Pri
sikėlimo spindėjimas.

Toks pats dangiškas spindėji
mas buvo ir ženklas Kristaus iš 
numirusių prisikėlimo. Prie 
kapo moterys rado nuristą 
akmenį ir Viešpaties angelą. "Jo 
pavidalas buvo kaip žaibas, ir jo 
drabužiai kaip sniegas”. Mirties 
nugalėjimas apsireiškia dangiš
ku skaistumu. Dėl to ir Kristaus

Prisikėlimo šventė yra šviesi ka
talikų Bažnyčios liturgijoj. Ko
dėl ji mažiau šviečia kasdieniš
kam pasauliui, negu Kalėdos?

Kristaus Gimimo šventę, Kalė
das. galima apvilkti žaviu puoš
numu vaikam ir suaugusiem 
pasakojant arba apie Dievišką 
Kūdikį arba apie kalėdinius se
nius. Apie antruosius gali kalbė
ti bet kas. net ir netikitis žmo
gus. kuris taip pat įsijungia į 
bendras šventiškas nuotaikas.

Nieko panašauš negalima pa
daryti su Kristaus Prisikėlimu. 
Jisai neišvengiamai reikalauja 
tikėjimo į žmogaus prisikėlimą 
iš numirusių. Tai centrinė tikė
jimo tiesa, kurią paneigus visa 
kita sugriūtų, ir tikėjimas į Die
vą. Nes jei žmogus po mirties 
nesikeltų kitam gyvenimui, jis 
tebūtų puvenos nieko daugiau. 
Tokia išvada supurto, ir dėlto 
netikintieji į pomirtinį gyvenimą 
nedaro logiškos išvados iš savo 
galvojimo.

Kristaus Prisikėlimas reika
lauja rimto susimąstymo ir išva
dų. Prisikėlimu paliudijama tie

sa, giliai įsiskverbusi į žmogaus 
nuojautą, kad žmogus vis dėlto 
nėra marus ir neišnyksta su ka
pu. Bet pripažinimas tokios tie
sos, kuri įpareigoja jau kitaip 
gyventi, kaip tik užslopina Ve
lykas. Gimusio Kristaus galima’ 
dar nepripažinti ir manyti, kad 
Jis buvo tik žmogus. Prisikėlu
sio Kristaus jau negalima laiky
ti kuo kitu, kaip Dievu.

Dievo buvimas labiausiai pa- 
jaučiamas tada, kai žmogus atsi
duria ant gyvybės ir mirties 
slenksčio. Lūpos susiklosto mal
dai — tai vienintelei likusiai 
paguodai ir atramai . . . “Tur 
būt žmonės niekur taip karštai 
nesimeldžia kaip nelaisvėj, — 
rašo vienas belaisvis, išgyvenęs 
šaltosios Kolymos nelaisvę ir 
mirties grėsmę. — Jei žmonės 
laisvėj, normaliame gyvenime, 
būtų taip arti Dievo, tikriausiai 
gyvenimas būtų žymiai gražes
nis. Gaila, kad visa tai supranta 
tiktai patekę į vargą.”

Velykos tremty ir sarge taip 
pat išgyvenamos giliau, negu 
laisvėj ir sočiame gyvenime. 
Tas pats belaisvis toliau rasb: 
“Negirdėjom džiugių varpų . . . 
bet mūsų širdyse buvo pavasa
ris. Mūsų išbalę veidai atro
dė šviesesni, linksmesni. Svei
kinom vienas kitą, linkėdami 
sulaukti prisikėlimo naujam 
gyvenimui . . . Pasivaikščiojimo 
metu visi lietuviai susirinkom 
į vieną baraką, trumpai pasi
meldėm, sugiedojom ‘Per Tavo 
šventą prisikėlimą’, tradicinę 
‘Marija, Marija’ ir visas iškil
mes baigėme Lietuvos himnu . . . 
Tai buvo mūsų Velykos. O kiek 
tokių vargo brolių, kaip mes, 
praleido panašiai Velykas Kara
gandos, Uchtos, Marylsko. 
Vorkutos, Archangelsko sri
tyse?”

Ar visa tai be prasmės? Ar 
visa tai tik tam, kad žmogus 
kape dingtų? Žmonija trokšta 
atsakymo! Velykos- jį duoda 
Kristaus- Prisikėlime!

Pirmasis TECHNIKOS ŽODIS
Kad nekiltų abejonių: čia 

apžvelgsiu 1985 metų Nr. 1, 
dar paženklintą sausio-ko\ o 
data. *

Sąsiuvinis, kaip ir ankstesnių
jų TŽ numerių, 8 x 11 colių 
formato. Abu balti viršeliai pa
puošti geromis juoda-balta nuo
traukomis (priekiniame — E. 
Masiulio suprojektuoto namo, 
užpakaliniame — Nemuno del
tos su buriniu laivu). Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) leidinys, reda
guojamas V. Jautoko, talkinant 
keliolikai bendradarbių.

Pirmajam puslapy išspausdin
tas trumpas J. Rimkevičiaus 
rašinys “Lietuvos bažnyčios”. 
Juo pagerbiami Bronius Kviklys 
ir dr. inž. Jurgis Gimbutas už 
jau išleistus keturis ir dar planuo
jamus išleisti du “Lietuvos baž
nyčių” veikalo tomus.

Labai įdomus Viktoro Jautoko 
(taigi TŽ redaktorriaus) straips
nis “Inžinieriniai atsiekimai". 
Autorius-redaktorius paaiškina, 
kad JAV Profesinių inžinierių 
sąjunga (national Sodiety of 
Professional Engineers), turinti 
per 80,000 narių, 1984 m. švęs
dama 50 metų gyvavimo sukak
tį visų narių balsavimu išrinko 
10-tį didžiausių inžinierių pasie
kimų. Jie išrikiuoti šitaip: nailo
nas, branduolinė energija, kom
piuteris, tranzistorius, spraus- 
minis lėktuvas, inercinė naviga
cijos sistema, ryšių satelitas, 
Apollo XI (skrydis į mėnulį), 
lazeris ir širdies reguliatorius 
(paeemaker). Kiekvieną žmoni jos 
gerbūviui pritaikytą objektą V.

PRISIKĖLIMAS

Romualdas Kisielius

Ant kryžiaus kūnas 
vinims prikaltas, 
žaizdose skleidžias 
lelijos baltos . ..

Keliu lelijų 
žiedais nusėtu, 
kruvinos kojos 
žengia iš lėto . ..

Akmuo atstumtas 
nuo kapo juodo, 
nėr jau ant .kryžiaus 
kūno žaizduoto .. .

Šventuose raštuos 
seniai rašyta:
JIS PRISIKĖLĖ 

VELYKŲ RYTĄ”.

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Jautukas glaustai, sklandžiai 
aptaria. Kuriam pasiekimui 
skaitytojas teiktų pirmumą, tai 
jau kitas klausimas, bet turbūt 
visi sutiks, jog aprašytieji pa
siekimai labai vertingi. Tik, 
mielasis autoriau - redaktoriau, 
tiesiog koktus .tas jūsų “atsie- 
kimas” pavadinime ir dar bene 
aštuonis kartus straipsnio teks
te suminėtas, kai visur turėjo 
būti pasiekimas, pasiekimai. Ir 
ne sukakčiai atžymėti, bet pažy
mėti. Ir ne sriautą, sriautas, bet 
srautą, srautas. Ak, ir ne “Są
junga buvo įsteigta 1934 metais, 
kuriai turi teisę priklausyti . . .”, 
bet “Sąjunga, kuriai turi teisę 
priklausyti (...), buvo įsteig
ta ...”

V. Pasecko “Skraidyklė” tai 
rašinys apie skrajojimo prie
monę, naudojamą sportiniam pa
siskraidymui. Skraidyklė skrai
dantį pramuštgalvį autorius va
dina skradūnu. Kokie gražūs, 
skambūs, vaizdūs žodžiai! Be 
abejo, tai ok. Lietuvos kalbinin
kų naujadarai.

Mano nustebino, beveik “ap- 
glušino” Ramojaus Vaičio 
straipsnis “Belaipsniškai kinta

PRISIKĖLIMAS. — Nuotrauka ir montažas Romo Kisieliaus

mos pavaros”. Iš 25-rių metų 
Chryslerio automobilių braižyk
lose, paskutinius penkerius pra

leidau kaip tik pavarų dalis 
braižydamas? Bet man pavara 
tai transmisija, kuri šalia pava
ros dar ir D.I.k. žodyne tebe
egzistuoja. R. Vaitys sulietuvinęs 
ir visas pavarų dalis, o auto- 
mobile į motoroges bei lawn- 
mower į žolpjovę išsivertęs. Ne
bežinau, ar šio autoriaus lietu
vių kalba vien džiaugtis, ar 
priekaištauti, kad šalia lietuviš
kų terminų nepateikė jų angliš
kųjų atitikmenų.

“Technikinės apžvalgos” sky
riuje sudėliota tuzinas naujų 
technikos išradimų, patobuli
nimų, eksperimentų aprašymų, 
paruoštų V. Jautoko ir poros ini
cialais pasirašiusių autorių. Įdo
mūs man buvo rašinėliai apie 
dujomis varomus automobilius, 
apie girdėjimo aparatą neby
liams, saulės šviesos elektrines 
jėgaines, robotų darbą, naują 
sprausminą variklį ir dar pora 
kitų.

Šiame numery randame tik 
vieną nekrologą (Stepo Vytauto 
Malėno) ir žinučių iš lietuvių 
technologų veiklos visame pa
saulyje.

Tikru perlu laikau K. Janu
lio gausiai iliustruotą rašinį 
“Erdvilas Masiulis iškilus archi
tektas”. Autorius čia kalba apie 
tikrai iškilų architektą, iškilumą 
paliudydamas žinoviškais jo pa
statų aprašais ir puikiomis nuo
traukomis (viena, kaip minėta, 
puošia žurnalo viršelį), šen bei 
ten įpinama Erdvilo Masiulio 
biografinių faktų. Kukliai, tau
piai, tik pačias didelio, bet 
trumpoko gyvenimo stambme- 
nas. Švysteli Kaunas, Vilnius, 
Stuttgartas, Chicago, tolimoji 
Australijos Canberra. Ir auksi
niai Michigano paežeriai, nusėti 
Erdvilo vilomis bei rezidencijo
mis. K. Janulio nekrologas - ne- 
nekrologas, tai sugestija roma
nui ar filmo skriptui . . .

Įdomūs du grafikos darbai, 
Edmundo Arbo sukurti prez. 
Reagano inauguracijai pažymė
ti. Aprašė paaiškinta, jog tai 
spalvota grafika. Gaila, kad TŽ 
negalėjo spalvų parodyti.

Vasario ir kovo EGLUTĖS
Jei kitų žurnalų apžvelgiu kas 

antrą ar trečią numerį, tai EG
LUTĘ teprisimenu daug rečiau. 
Ne todėl, kad ji “neverta mi
nėti”, bet veikiau todėl, kad taip 
greitai, lengvai ją perskaičius 
tie sunkaus turinio suaugusių
jų žurnalai man ją užgožia.

Štai šalia mašinėlės du pas
kutiniai žurnaliuko numeriai.

Vasario EGLUTĖS viršelyje 
dominuoja žalia spalva, su tru- - \ 
pučiu oranžinės, trupučiu raus
vos. Kairiarankis berniukas lai
ko tik ką nupieštą vytį, kurio 
apačioj įrašyta “VASARIO 16”. 
Gražus ir labai prasmingas O. 
Osmolskio piešinys. Žurnalėlio 
viduje dar rasime ir Z. Sodei- 
kienės (vinjetes), A. Sutkuvienės, 
K. Juzaitytės, J. Paukštienės bei 
M. Ambrozaitienės piešinių. 
Visi spalvoti, gerai, meniškai at
likti.

Kaip visada, EGLUTĖS “ve
damuoju” dedamas eilėraštis. Šį 
kartą — Albinos Kašiubienės 
“Tėviškėle!” Jo gal užteko dvie- » 
jų posmelių, neš trečiajame vi
sai be reikalo autofei ^trūksta 
žodžių”, o kai jų trūksta, tai 
ir posmas nebereikalingas.

Rūtos Udrienės vaizdelis vai- - 
kams “Angelų pranešimas” bū
tų įdomesnis, jeigu įsipintų nors 
pora pranešimų Viešpačiui ir 
apie ne tokius gerus vaikus. Tai 
mažiesiems skaitytojams pri
mintų, kaip nereikia elgtis ...

“Ar žinai skyriuje rašoma 
apie valstybės ženklus, jų tarpe 
ir apie vytį. Nepasirašęs auto
rius ar autorė (veikiausia pati 
redaktorė) suklumpa, dėdama

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

PAULIUS JURKUS 

9.—
Vysk. Motiejui Valančiui mi

rus (1875. V.29) rusai užblokavo, 
ir ilgai niekas nepaskyrė naujo 
vyskupo ordinaro. Vyskupiją 
valdė vysk. Aleksandras Beres
nevičius, buvęs Petrapilio dvasi
nės akademijos rektorius, prote
gavęs Baranauską ir Baranaus
ką įšventinęs į kunigus. Bet val
džia jį labai persekiojo, pagaliau 
išstūmė ir iš Lietuvos, padarė 
Kujavų Kališo vyskupu.

Tada rusų valdžia parinko 
naują kandidatą Mečislovą Leo
nardą P.iliulionj, seminarijos 
profesorių. Jis buvo priimtinas 
ir Vatikanui, taip jis 1883 kovo 
5 buvo paskirtasZcmaičių vys
kupu.

Išjudinus vyskupo klausimą, 
tuo pačiu buvo ieškomas ir vys

kupas pagelbininkas. Juo buvo 
parinktas Antinas Baranauskas, 
tuo metu pasižymėjęs mokslinin
kas - kalbininkas. Tuo vyskupo 
pagelbininku ir tituliniu Tes- 
pijos vyskupu buvo paskirtas 
1883 kovo 24. Dar truputį dėstė 
Kauno kunigų seminarijoje, po 
to paskui jau tarnavo vyskupijo
je, buvo konsistorijos oficiolu ir 
13 metų buvo \y skupo M. Paliu
lio ni o padėjėju.

Tada Baranauskas jau tolo 
nuo kalinis mokslo ir pasineri* 
į matematiką. Jo pamėgtoji poe
zija buvo užmiršta, parašė tik 
keletą giesmių. Būdamas vysku
po pagelbininku, turėjo progos 
susitikti su Lietuvos didikais. 
Užaugęs katalikiškose lenkiš
kose tradicijose, drauge su seną

ja kunigų karta nuo tų tradicijų 
nenutolo. Draugaudamas su di
dikais. jis nepastebėjo, kad jie 
būtų priešiški lietuvių kalbai. 
Taip jis 1897 birželio 19 viešėjo 
Rietave pas kunigaikštį Oginski 
ir ten lietuviškai suposmavo: 
“Po šitų stogu viešėt patogu .

Baranauskas buvo darbo ir 
pareigos žmogus. Tad jis buvo 
susitaikęs su savo paskirtimi, 
kad jis liks tik vyskupo pagelbi- 
ninkas, sufraganas. Tačiau atsi
tiko kitaip — jis buvo paskirtis 
Seinų vyskupu ordinaru. Anykš
čių piemenėlis, dainavęs šile
liuose. pats rašęs gražiausias ei
les, dabar buvo iškeltas vyskupo 
ordinaro poaukščio.

Jis turėjo vykti i Petrapilį prie
saikai.

Dabar okupuotoje Lietuvoje 
veiki.i Religinių Reikalų Tarny
ba. kuri visokiais būdais brau
nasi j katalikų Bažnyčią. Be jos 
sutiki m<> nepaskirsi kunigo. Taip 
buvo ir seniau carų laikais. Pet
rapilyje veikė Svetimų tikybų 
departamentas, kuris ir tvarkė 
katalikui Bažnyčios reikalus — 
rinko kandidatus į vyskupus ir 
juos siūlė Vatikanui.

Antanas Baranauskas 1887 
liejios mėnesį atvyko į Petrapilį 
ir čia liejies 6 buvo paskirta 
jo iškilmingos priesaikos - konci - 
kraci jos d iena.

Tai buvo didelės iškilmės, su
traukusios daug hierarchijos ir 
puošnios nišų valdininkijos, Ba
ranauskas ir čia pasirodė sava
rankus. nepaklusęs rusu admi

nistracijai, jos nustatytai tvar
kai. Pirma jis turėjo prisiekti 
ištikimyįję Rusijos carui, o pas
kui tik popiežiui. Baranauskas 
staiga sukeitė priesaikos tekstus. 
Pirma prie altoriaus prisiekė iš
tikimybę popiežiui, o rusišką 
priesaką carui jis atliko prie 
atskiro staliuko. Tuo jis pade
monstravo, kad vyskupas pir
miausia priklauso nuo popie
žiaus ir pirma reikia pareikšti 
jam ištikimylię. Krašto valdovai 
jau lieka antroje eilėje.

Toks Baranausko gestas labai 
supykdė iškilmėse dalyvavusį 
Svetimų tikybų departamento 
direktorių. Tai tuoj buvo praner
ta caro minam, ir caras naujo
jo vyskupo atskiroje audienci
joje nepriėmė.

Šiaip buvo rnada. kad naujieji 
vyskupai aplankydavo carą, ir 
caras juos net apdov anodavo. 
Taip kadaise carą aplankė ir 
vysk. Motiejus Valančius, kai jis 
Petrapilyji* buvo konsekruotas į 
vyskupus.

Bet Baranauskas tik šyptelė
jo ir toliau keliavo patenkmtas. 
kad liko nepalaužiamas ir ištiki
mas Romos popiežiui. Čia jį ir 
veikė vysk. M. Paliulionio kietas . 
užsispyrimas, nusiteikimas prieš 
tusų valdžią.

Iš Petrapilio vėl grįžo į Kau
ną. Kažkodėl į Seinus neskubė
jo. C.ai turėjo kokių pareigu, 
nes Kaune jis buvo ilgokai gv- 
v enęs.

Keliasi per “ilgiausią 
pasaulyje tiltą”

Visus savo daiktelius, savo 
raštus ir popierius jis išsiuntė 
anksčiau. Taip jis pats 1897 
prieš Kalėdas sėdo į karietą ir 
išvažiavo iš Kauno senamiesčio 
į Aleksotą.

Kas buvo Kaune, tas žino, kad 
tai visai netoli. Kauno senamies
tis yra dešiniajame Nemuno 
krante, o Aleksotas — kairia
jame. Tuos du krantu jungė til
tas. paprastas, eilinis tiltas per 
Nemuną. Bet anais laikais tas 
tiltas buvo “ilgiausias visame 
pasaulyje”, per jį reikėjo važiuo
ti-13 dienų. Tai yra tikra teisybė.

O kaip tai atsitiko? Atsitiko 
todėl, kad visa Suvalkija, visa 
Panemunė buvo priskirta prie 
Varšuvos kunigaikštijos, ir ten 
veikė modernusis, vadinamasis 
Grigaliaus kalendorius, kurio 
laikomės dabar ir mes. Kitoje 
Lietuvos dalyje, Nemuno dos
niojoje pusėje veikė senoviškasis 
Cezario kalendorius, kurio lai
kėsi v isa Rusi jos imperija ir pro- 
voslavų bažnyčia. Cezario ka
lendorius kiekvieną šimtmetį at- 
silieką v ieną dieną. Taip praei
tame amžiuje jis buvo atsilikęs 
12 dienų, o šiame amžiuje — 13 
dienų. Tada jei Rusijos ir pro- 
voslav ų bažny čios kalendoriai 
rodė sausio 1. t.ri Nemuno kai
riame krante, kur veikė Griga
liaus kalendorius, tada buvo 
sausio 13.

Taip n Baranauskas iš Kauno 
senamiesčio išvažiavo maždaug 

dvi savaites prieš provoslavų Ka
lėdas, pervažiavęs per Nemuną 
Aleksote pataikė į Kūčias.

Nuvažiavo į Garliavą pas 
savo draugą ir pažįstamą. Ten 
atšventė Kalėdas. Garliavoje 
tąsyk gyveno Marijampolės de
kanas. Čia praleidęs Kalėdas, 
vyskupas Baranauskas 1897 
gruodžio 27 išvy ko į Seinus. Ke
liavo per Marijampolę, Kalvari
ją. Į Seinus atvyko 1897 gruo
džio 28 10 vai. ryto. Atvyko tie
siai į katedrą.

Seinų vyskupai
Į katedrą buvo susirinkusi di- 5 

džiulė minia žmonių, vien Ku
nigi] buvo apie 130. Čia buvo 
oficialus įžengimas į vyskupo 
sostą. Pirmiausia buvo visiem 
parodyta popiežiaus bulė, arlva 
brevė, skirianti jį Seinų vysku
pu. Paskui tą bulę perskaitė.

Prieš tai buvę Seinų vyskupai 
visi buvo bajorai ir lenkai, gi 
Baranauskas buvo pirmas neba 
joras ir netenkąs.

Prieš tai buvęs vyskupas Pet 
ras Povilas Viežbovskis buvo 
miręs 1893 liepos L

Tuo metu buvo ir vyskupas 
sufraganas Juozas Olekas. Jis 
gyveno Vilkaviškyje ir buvo pa
rapijos klelionas. Jis buvo tikrai 
uolus ir šventas kunigas. visiš
kas neturtėlis, lyg antras Straz
delis. Jis viską išdalindavo v arg* 
š.un, pats neturėjo jokių baldų, 
net n jo sutana buvo sulopytu, 
kad daugiau liktų vargšam.

{Bus daužta u

I
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Kristaus Prisikėlimo Šventėje 
ramybės ir taikos visiem parapiniam linki

MMNtMMMMk NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta iš 3 psl.)

Kun JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas

Kun. DANIELIUS STANIŠKIS

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJA

I- paaiškinimą šalia šešių vyčio 
i piešinių:“Senwiški vyties ženk* 
Į:’ lai iš pinigų ir-antspaudų**., De-

ja. tai ne vytinės, virini, ryki-

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapieėiam linki

Prel. P. BULOVAS, klebonas
Kun. S. RAILA
Prel- J. BALKONAS, PA.. klebonas emeritus

V.J. ATSIMAINYMO PARAPIJA, Maspeth, N.Y.

Linkiu mieliems parapiečiam s 

linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Kun. ALBERTAS KARALIS

ST. CASIMIR’S CHURCH, NEW HAVEN, CONN.

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N.Y.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun VVILLIAM L VVOLKOVVICH. klebonas

Šx. JURGIO PARAPIJ A. N«>rw«»<»d. Mass.

; j tės ženklai, i> vyčio, narsaus Lie- 
»U tuvns kario, Lietuvos bėraldifeos 

| įamžinto. Nors dabartinis oku- 
' I jjantas šio Lietuvos ženklo ir ne- 
| |. ntėgsta, bet vis dėlto į D JA* 
! žodyną įdėti leido.
š “Vaikų kūrybos" puslapiuose 
| | randame keletą neblogų rašinė- 
] | lių ir pora eiliavimo pavyzdžių. 
I Tai yda Rudaitytė savo “poezi

joj** žvaigždes skaičiuoja net su 
kompiuteriu . .. Galvosūkis 18 
ir 19 puslapiuose, kad ir sun
kokas mažyliams, sprendžiamas 
kartu su tėvais pamoko Lietuvos 
istorijos. Patraukli Renes Rasos 
pasaka “Kaip Linas pamatė Vil
nių”. Paskutiniuose penkiuose 
puslapiuose tęsiamas Lindos 
Stačiokaitės pasakojimas “Keista 
kelionė*’. Dabar berniukas Sau
lius atskrenda į Aliaską ir susi
pažįsta su eskimu Miku.

Kovo EGLUTĖS viršelį domi
nuoja mėlyna spalva. Tai P. Os- 
molskio nupiešta tautiniais dra
bužiais mergytė, su verbų puokš
tele rankoj, čiulbančių varnėnų 
lydima. Beje, keli gi Osmolskiai 
EGLUTES iliustruoja? Jie sužy
mėti tai O, tai P, tai R ini- 
cialais.

x Pirmasis puslapis tenka tradi- 
1 ciniam eilėraščiui, šį kartą Vytės
1 Nemunėlio “Pašviesk!”. Puikūs,
x skambūs trys posmai. Tik pir-
§ mojo antra eilutė suluošinta be-
x reikalingo skiemens, veikiausi^,
g į pasilgoni įdedant antrą i (pa- koti.
f siilgom) ir suardant ritmą. Tai
5 jaiv ne Vytės Nemunėlio dar-
S bas!

“Ar žinai?*' skyriuje Rūtos ] 
Udrienės pamokantis rašinys Į 
“Kaip gali pasiruošti Vely- | 
koms?".Tarp kitko ten parašy- j 
ta, kad “Velykos yra pati di- | 
džiausiu šventė visiems krikš- ] 
čionims”. Kažin, ar ne perdrą- ; 
šus tvirtinimas? Mano išmone, ' 
didžiausia— Kalėdos. Jei nebūtų 
įvykęs Kristaus žmogumi gimi
mas, nebūtų nei nukryžiavimo, 
nei prisikėlimo.

Įdomiai parašytas, gyvais 
dialogais išmargintas pasakoji
mas “Kepėjo Velykos”. Sakau j 
pasakojjmas, bet ne pasaka, kaip j 
paantraštė klaidingai skelbia, j 
D. 1. k. žodyne pasaka aiškina-j 
ma kaip “pasakojamasis fantas- 
tinis kūrinys apie nebūtus da-fl 
lykus". Ogi mūsų aptariamos ■ 
EGLUTĖS kepėjas ir kiti perso-■ 
nažai nei fantastiniai, nei ne-l 
būti, o labai tikri, visur sutin-l 
kami žmonės. Pasakojimas 1 
iliustruotas linksmais A. Sruo-1 
ginienės piešiniais, kurie tekstų H 
gražiai papildo. Velykinė nuo- a 
taika toliau kurstoma ir Alek- < 
sandro Radžiaus eilėraščiu “Ve- < 
lykų kiškis”. <

Parbėgusiems Tetos < 
Audronės pusakojimus < 
apie Pingvinų Cepelinų, ( 
čia pateikiamas dar vięnas, jo t 
epizodas “Cepelinas kraustosi <■ < 
Kaip ir visuose “Cepelino” skirs- i; 
niuo.se, pabaiga labai gera: per- j 
sikelia į erdvesnį namą ir visiš-į) 
kai šalia draugų. Tęsiama Linos , 
Stačiokaitės ‘“Keista kelionė”. 
Dabar Saulius paliekamas miš
ke, Aliaskos žiemos gūdumoj. 
Jo pasigedęs Mikas leidžiasi ieš-

Kristaus Prisikėlimo šventėje

M

(Bus daugiau)

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Prel Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonaa emeritus

šventose Velytose

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas
Tėv. Dr. KLEMENSAS ŽALAUS, OFM

SV. TREJYBES PARAPIJA 
Nesvari, N.J.

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, klebonas

Šv. Jurgio parapija 
Rochaster, N.Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapijiečiams
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas
Bayonne, N.J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų Švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas i

Nuoširdūs sveikinimai visiem šventose Velykose'
Kun VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas 

Aušros Vartų patapus
New York. N.Y

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lovvell, Massachusetts

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
*

Sveikiname visus patapusius Vietpaties Prisikėlimo Šventėje

Malonių Velykų švenčių
ligkiu vkiems parapijiečiams

Kun. JOSEPH ANDERLONIS. S.T.L.. klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVlClUS. klebonas emeritas 
Šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

Sv. Velykų progą 
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės,

J<un. PASKALIS^. SABAS, klebonas 
Šv. Jurgio parapija 
Nliemuidouh. Pa.

Linksmų v elykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir pricteiiams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS
klebonas-

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA

Philadelphia, Pa.

Kun ALBERTAS CONTONS klebonas

Kun JONAS KLIMAS

šv. Petro parapija
Boston. Ma\s.

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje 
šv. Kazimiero parapijos kunigai

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas
Kun. A. GRIGAITIS

t

Kun ANTANAS MICIUNAS. MIC

Šv. Kasimiem parapija 
SVorvcMcr, Mavv.

Didžiosios Velykų šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius ir linkime 
linksmų Velykų

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. ĄNTĄNĄS SĄMALONIS . 
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS 
Elizabeth, N.J.

Savo bičiuliam ir pažįstamiem Apreiškimo parapijoj Brook- 
Ivne ir kitur Prisikėlusio Kristaus palaimos linki

Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Sunny Hills, Fla. $

VELYKINIŲ ALELIUJA. ALELIUJA] _

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, klebonas
Šv. Kazimiero parapija 
Paterson. N J.

Maloniai sveikinu visus parapiečius

Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA. PROVIDENCE. R.I.

Sv. Velykų proga
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
kleboną*

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga IMdttie 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos 
Šv. Kazimiero parapijos kunigai —

Kun. JUOZAS BUCEVICIUS 
Kun. FRANCIS'SPENCER

Nashua, N. H.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Lietuvių Katalikų Relinė šalpa. Direktoriai ir 

Knn kaz/mieras kgeviChs 
Reikalų vedėjas

Kristaus Prisikėlimo ramybės ir taikos 
buvusiem parapiečiam ir bičiuliam linki 

Kun. VIKTORAS DABUŠIS
SEMINOLE, FLA.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Velykų šventės proga

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. JUOZAS J. MATUTIS 

klebonas

Hartford, Connecticut

Skaidraus Šv. Velykų džiaugsmo 
visiem linki

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

PUTNAM. CONN.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun JONAS RIKTERA1T1S. klebonas
ŠV. .ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Ne* Britain. Conn.

Sveikiname visus parapijiečius
Veh kų švenčių proga —

Kun ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonai

« f SV. PRANCIŠKAUS .ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavrrcnce. Mas

1 1 Šv Juozapo parapijos- kunigai Imki vniems parapijiečiams 
$ '$ variu Vrbku švenčiudžiugių Velykų švenčių

Kun JURGIS VILČ1AUSKAS, klebonas 
Kun JONAS MOSKUS 

Kun PAULIUS P SABULiS
ŠV JUOZAPO PARAPIJA

niuo.se
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LB N.J. APYGARDOS KANDIDATAI 
Į JAV XI-ĄJĄ TARYBĄ

Kad gegužės 18 - 19 įvyksian
čiose JAV LB tarybos rinkimuo
se balsuotojai galėtų geriau su
sipažinti su jiems asmeniškai 
nepažįstamais kandidatais 
(-ėmis), pateikiama labai kon
densuota Jų. visuomeninės veik
los santrauka.

Danguolė Didžbalienė, tar
nautoja, 47 m., gyv. Linden, 
yra ilgametė LB Nevvarko apy
linkės pirmininkė, LB IX ir X 
tarybos narė, aktyviai dalyvauja 
Lietuvos vyčių Nevvarko kuo
pos veikloj ir šiaip veikli ir ener
ginga visuomenini nkė.

.Rasa Ardytė-Juškienė, tarnau- 
ijtoja, 27 m., gyv. Elizabeth, 
aukštesniosios mokyklos ir kole
gijos dienas praleido dalyvau
dama ateitininkų organizacijos 
veikioj. Apsigyvenusi čia, ne
vengė įsitraukti į vietos LB 
veiklą ir buvo išrinkta j JAV LB 
X tarybą.

Ona Karalienė, 58 m., šeimi
ninkė, gyv. Denville, buv. ilga
metė Dr. V. Kudirkos lituanis
tinės mokyklos mokytoja, Moky
tojų studijų savaičių ir konfe
rencijų švietimo reikalais daly
vė, veikliai dalyvauja Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos veik
loj ir buvo šios federacijos N.J. 
klubo pirmininkė. Jaunystėj 
uoliai veikė skaučių organiza
cijoj.

Vladas Audėnas, 61 m., inži
nierius, gyv. Union, visą laiką 
uoliai dalyvauja LB Nevvarko 
apylinkės veikloj, buv. jos valdy
bos narys, buv. JAV LB Vyr. 
rinkimų komisijos narys ir da- 
bartinisBALFO Newarko sk. 
pirmininkas.

Rimantas Bitėnas, 39 m., 
aukšt. mokyklos administrato
rius, gyv. Elizabethe, yra LB NJ 
apygardos valdybos ir LB tary
bos narys, VI PLB seimo atsto-

INDĖLIŲ APSAUGA KASOJE
Laikina Ohio valstijos bankų 

krizė kviečia mus pasvarstyti 
kaip saugūs yra mūsų indėliai 
KASOS Lietuvių Federalinėj 
Kredito Unijoj.

Pirmiausia, vien tik žodis “Fe
deralinė” reiškia, kad Kredito 
Unija yra apdrausta ne vietinės 
valstijos, kaip tie Ohio bankai, 
bet federalinės valdžios įstaigų, 
su pilnu valstybės iždo užnuga
riu. Sušlubavę Ohio bankai da
bar jau ieško federalinių įstaigų 
paramos, kuria daugumas bankų 
naudojasi. Bankinės taupymo ir 
skolinimo institucijos, vadina
mos SLA (SavTngs and Loan 
Associations) yra apdraustos 
FSLIC (Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation) 
agentūroje. Federalinės valdžios 
čarterio Kredito Unijos yra ap
draustos NCUA (NatįonaJ Credit 
Union Administratięp) vaistytu 
ffėj agentūroj. KASA iederafinj 
carterį ir apdraudą turi nuo 
1980 metų 6-tos dienos. Pagal 
indėlių kapitalo dydį, KASA, 
kaip ir kitos Federalinės Kredi
to Unijos, moka apdraudos mo
kestį, kuris yra kasmet automa
tiškai pervedamas j NCUA į- 
s taigas.

Statistiniai duomenys rodo, 
kad Federalinių Kredito Unijų 
apdraudos fondas yra daug di
desnis ir stipresnis, negu FSLIC 
fondai. Kredito Unijų tinklas 
Amerikoj yra didelis, visos 
moka apdraudos mokesčius jau 
keletą dešimtmečių ir nėra abe
jonės, kad Federalinės Kredito 
Unijos turi stiprų finansinį už
nugarį. Net ir investavimai yra 
apriboti tiktai į valstybės ap
draustas institucijas. Kredito 
Unijų pajėgumas ypač išryškėja 
dabar, kai kiti bankai šlubuoja, 
jungiasi, arba visai užsidaro, o 
Kredito Unijos auga ir stiprėja.

Dabar trumpai pažvelkime 
kiek ir kaip Jūsų indėliai yra ap
drausti KASOJE. Visuose KA
SOS skelbimuose yra sakoma, 
kad Jūsų santaupos yra valdžios

apdraustos iki 100,000 dolerių. 
Pagrindinė prasmė yra ta, kad 
kiekviena KASOS nario taupo
moji sąskaita iki $100,000 dy
džio yra pilnai apdrausta. Kre
dito Unijai užsidarius, Jūsų indė
lis būtų gražinamas atgal. Svar
bu pabrėžti, kad kiekviena sąs
kaita, jeigu ji tik yra kitu vardu 
atidaryta, turi atskirą $100,000 
apdraudą. Pavyzdžiui, jeigu Pet
ras turi savo paties asmenišką 
sąskaitą —ji yra pilnai apdraus
ta. Jeigu tas pats Petras turi kitą 
sąskaita savo ir žmonos var
du (Joint account), ji taip pat 
yra atskirai apdrausta. Jeigu Pet
ras turi vaikų ar vaikaičių ir su 
kiekvienu iš jų KASOJE atida
ro taupomąją sąskaitą, jos visos 
taip pat yra atskirai apdraustos 
iki 100,000 dolerių, net ir tada, 
kai vaikai yra nepilnamečiai, 
ši taisyklė galioja visų rūšių 
indėliam ir sąskaitom, iki kol 
taupytojai pasilieka KASOS na
riais.

Reikia pastebėti, kad federa
linis čarteris ir draudimas yra 
duodamas su ta sąlyga, kad Kre
dito Unija bus tvarkoma ir ve
dama pagal NCUA reguliacijas 
ir potvarkius. Bent kartą metuo
se Kredito Unijos yra tikrina
mos NCUA inspektorių bei ne
priklausomų revizorių (CPA) 
kontrolėje. KASA nuo pat įkūri
mo pradžios parodė pavyzdingą 
knygvedybą visose finansinėse 
funkcijose. Paskutiniusdvejerius 
metus federalinė inspekcija 
KASAI davė pagyrimą ir aukš
čiausią pažymį už knygvedybą 
ir dinamišką augimą visose sri
tyse. Per penkerius ir ketvirtį 
metų pasiektas 38 milijonų do
lerių indėlių kapitalas, saugūs 
investavimai, aukšti dividendai 
ir išplėstas KASOS įstaigų tink
las parodo, kad lietuviška KASA 
yra ir bus mūsų visų saugioje 
finansinėje sargyboje ne tik šiai, 
bet ir ateinančiom kartom.

KASOS informacijos skyrius

vas. Mokyklų dienomis veikliai" 
dalyvavo Elizabetho skautų^ 
veikloj.

Algirdas Bražinskas, 59 m., 
inž. architektas, gyv. South 
Orange, ilgametis Dr. V. Kudir
kos lituanistinės mokyklos vedė
jas ir mokytojas, nuolat renka
mas į LB Nevvarko apylinkės 
valdybą ir dabartinis jos nary 
VI PLB seimo atstovas, uolus 
Baltų festivalių talkininkas.

Algis Sruoginis, 61 m.^dipl. 
inžinierius, gyv. Norwdod, dide
lės šeimos išlaikytojas. Tolokai 
gyvendamas, gyviau Į organi
zacinę veiklą įsijungti negalėjo, 
bet visus vaikus vežiojo į Dr. 
V. Kudirkos šeštadieninę mo
kyklą, buvo tos mokyklos Tėv ų 
komiteto narys. Visa šeima nuo
lat dalyvauja įvairiuose rengi
niuose ir jiem talkina. Viena 
duktė lankė Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje 2 m.

Julius Veblaitis, 61 m., aukšt. 
mokyklos mokytojas, gyv. Uni
on, ilgametis LB Elizabeth apy
linkės pirmininkas ir LB NJ apy
gardos valdybos narys, PLB VI 
seimo atstovas, dažnas įvairių 
renginių talkininkas ir jų pro
gramų paįvairintojas-smuikinin- 
kas, ilgametis Lietuvių tautinės 
sąjungos skyriaus pirmininkas.

LB NJ apygardos 
rinkimų komisija

Kun. Petras Stravinskas kalba Aušros Vartų parapijos salėję 
Lietuvos vyčiam minint šv. Kazimierą. Iš k.: kuopos pirm. 
P. Zupko, Vid. Atlanto apskrities pirm. Larry Janonis, klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas, Fordhamo univ, prof. kun. 
Nicholas Langenfeld. Nuoir. D. Bulvičiotės

priklausomybės laikus ir apie 
Lietuvių diena 1939 Pasaulinėje 
parodoje New Yorke. Tai buvo 
geras susipažinimas su Lietuva, 
kurios daugelis nėra matę. Pa
gauti entuziazmo, dainavome 
su jojančiais kariais, grožėjomės 
skrendančiais gandrais ir bara
vykais tarp samanų.

Pasaulinės parodos filmas 
taip pat buvo įdomus. Per ek
raną pražygiavo daugybė tautiš
kai pasipuošusių dalyvių nešan
čių didžiulius plakatus su kolo
nijos vardais. Daug žiūrovų pri-

MANHATTAN, N.Y. siminė šią paroda kaip geriausią

Reikėtų pabrėžti, kad K. Ma- 
tuzo filmai yra pats geriausias 
būdas visiem susipažinti su ne
priklausoma Lietuva. Geriausias 
to įrodymas buvo iš tamsios

sales balsas: “I did not know 
that Lithuania was so modem 
and so industrial. I thought it 
was a land filled vvith nostalgic 
bakūžės and natives in national

Lietuvos Vyčių 12 kuopos 
veikla

Lietuvos vyčių 12 kuopa va
sario 10 Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje ir salėje paminė
jo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį.

Mišias aukojo parapijos kle
bonas kun. Vytautas Palubins
kas. Pamoksle aiškino, kad turi
me nepavargti kovoje už laisvę.^ ;outfits.” 
Mūsų ginklai yra tėvynės meilė, Ir kitos vyčių kuopos turėtų 
lietuviškų papročių išlaikymas, pasinaudoti proga ir parodyti 
mūsų kalba ir malda. “Lreturvos'-i savo nariams šiuos meno kūri- 
galybė ir jėga — mes patys”. nius.

Aukojimo metu prie altoriajųs - _
• ------ .—...'lik. TrTsfmenam Šv. Kazimierą

Dar neatslūgus patriotinėm
buvo atneštas vytis — organiza
cijos simbolis, deganti žalia žva
kė — vilties simbolis ir Nijolės nuotaikom, sukeltom tautinės 
Sadūnaitės kalėjimo suknelė — šventės, 12 kuopos mintys jau 

krypo. į šv. Kazimierą, mūsų or
ganizacijos globėją.

Kuopos minėjimas ir komuni
jos pusryčiai prasidėjo kovo 3 
mišiomis, kurias aukojo 
kun. Vytautas Palubinskas. Mi
šių skaitymus atliko prof. J. 
Daubėnas.

Per aukojimą dovanas nešė 
12 kuopos jaunimas, pasipuošęs

* tautiniais drabužiais: Melissa 
Grill, Karen Cook ir Barbara

Lietuvos kančių simbolis.
Po mišių parapijos salėje pro

gramai vadovavo Millie Ksce- 
naitytė Pietz. Ji supažindino su 
pagrindiniu kalbėtoju Edvardu 
Cook. Šis aiškino Lietuvos isto
rijoje" svarbiausius metus — bū
tent— 1251, 1387, 1413, 1484 ir 
1918.

Minėjime įvyko maloni staig
mena. Atvykęs K. Matuzas su 
dviem filmais: apie Lietuvos ne-

INTERNATIONAL

KASETĖ IŠ VOKIETIJOS
Yra Amerikoje paprotys, išlei

dus naują knygą, plokštelę ar 
kasetę, suruošti sutiktuves lietu
vių tarpe. AŠ to padaryti nega
liu, nes gyvenu toli, Vakarų Vo
kietijoje. Su malonumu bent per 
šį laišką noriu supažindinti su 
mano nauju kūriniu.

Po plokštelių “Pavasaris” ir 
“Nauja diena” išleidau naują 
lietuviškų liaudies damų l>ei 
patriotinių kūrinių kasetę “Dai
nuokime . . .”.

Šią naują kasetę aš vienas 
paruošiau, akompanavau, keliais 
balsais įdainavau. Kasetės virše
lį puošia Lietuvos trispalvė.

Svarbu, kad laisvės kovoje vy
resniuosius pakeistų jaunesni. 
Ne visiem jaunuoliam prieinama 
lietuvių luditą, ši kasetė bus la
bai naudinga jaunimui, nes ir 
mažai moką lietuviškai galės 
pasitobulinti. Žodžiai įdainuoti 
labai aiškiai ir bus lengva sek
ti ir įsijungti į dainavimų.

Kasetėje yra 16 dainų. Vienam

eilėraščiui, gautam iš Sibiro, 
sukūriau originalią dainą. “Pa
sakyk, mielas drauge”. Visiškai 
mano kompozicija ir protesto 
dainos “Norėčiau vaikščiot Lie
tuvoj”.

Vienas mano bičiulis, lietuviš
kos radijo valandėlės vedėjas 
Australijoje, gavęs kasetę, tarp 
kitko rašo: “Liaudies dainos. 
Jūsų įdainuotos paprastai, leng
vai sekama meknlija. To mums 
čia išeivijoje jau seniai reikėjo.”

Gal karia nors pasimatysime 
Amerikoje, jei tektų proga at
vykti su liaudies dainų progra
ma.

Jūsų
Alfredas šaltys

P.S. Naujoji kasetė "Dainuo
kime . . .” gaunama Darbininko 
spaudos kioske. Su persiuntimu 
10 dol. Taip |xit dar gaunama 
dvynukų šalčių anksčiau išleista 
plokštelė “Nauja daina". Su |x*r- 
sinntimu I I dol.

Yurkus. Buvo atnešta šv. Kazi
miero paveikslas, Sibiro malda
knygė, aukso karūna ir lelijos 
žiedas.

Po mišių, salėje pusryčių pro
gramai vadovavo Larry Janonis, 
Vidurinio Atlanto apskrities 
pirmininkas. Buvo du kalbėto
jai: Seselė Urbana ir kun. Pet
ras Stravinskas. Seselė priminė 
mūsų globėja šv. Kazimierą. — 
Tobulybė susidaro iš mažmožių, 
nors tobulybė nėra mažmožis.

Kun. Petras Stravinskas yra 
ugningas kalbėtojas iš karto pa
galinąs klausytojus. Jis kalbėjo 
apie 20 metų po Vatikano II 
susirinkimo ir kas įvyko per 
šiuos metus. Tada, prieš 20 metų 
mūsų dabartinis Šv. Tėvas akty
viai dalyvavo susirinkimo spren
dimuose.

Pasibaigus kalbom ir vaišėm, 
kun. Palubinskas visiem padė
kojo. Priminė, kad šiemet parapi
ja švenčia 80 metų sukaktį, kuri 
bus atšvęsta šį rudenį.

D. Bulvičiūtė

— Kanauninkas Jonas Beino- 
ris, Telšių vyskupijos kancle
ris, kovo 7 mirė Palangoje. Ve
lionis buvo sulaukęs 76 m. am
žiaus, kunigu įšventintas 1933. 
Tai jau devintas šiemet okupuo
toje Lietuvoje ir trečias Telšių 
vyskupijoje miręs kunigas. Tel
šių vyskupijoje yra 142 bažny
čios. Jau apie 60 iš jų neturi 
'savo1 kunigo.

— Antanas Rinkūnas, pedago
gas, lituanistikos vadovėlių au
torius, bendruomenininkas, 
kovo 30 mirė Toronto, Ont., 
Kanadoje.

— Sault Ste, Marie, Ont., 
Kanados lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo šventę 
>paminėjo vasario' IfP sii Vakarie
ne ir akademine dalimi.” " ’• '

— St. Catharines, Ont., Lietu
vių Bendruomenė surengė Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą vasario 17.

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

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

G.T. INTERNATIONAL, INC. 1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:

KELIONĖS

KELIONĖS

KELIONĖS

KELIONĖS

NR.

NR.

NR.

1 BALANDŽIO 12 D. IKI BALANDŽIO 17 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS 

*' IŠ NEW YORKO
IŠ MONTREALIO

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

2

3

NR. 4

LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS. 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO $1,788.00
IŠ MONTREALIO $2,225.00 KANADIŠKAIS

RUGS8JO 1 0. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO

GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 0
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENUS HELSINKIS
Iš NEW YORKO
IŠ MONTREALIO

$1,669.60

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKAIS

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), 'ĮSKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI KOTE L — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS. TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS 
ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDU.

1,835.00

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KOOPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVAR 
KANT DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS KELIONIŲ 
REIKALAIS PRAŠOM KREIPTIS

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS
^RNNRfR

— Prof. dr. Birutė Ciplijaus- 
kaitė savo motinos atminimui 
įsteigė stipendijų fondą. Kasme
tinė 1,500 dol. stipendija skiria
ma studentui ar studentei, ruo- 
šiantiem doktoratą iš Lietuvos 
istorijos. Suinteresuoti studentai 
gali kreiptis į Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos centro val
dybą, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italy.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos nauja valdyba suda
ryta Romoje. Naujon valdybon 
išrinkti: dr. Angelė Avižonienė, 
kun. Algimantas Bartkus, prel. 
dr. P. Jatulis, kun. dr. Antanas 
Liuima, SJ, sės. dr. Joyce Ridi- 
kaitė, dr. Barbora Vileišytė.

— Amerikos Lietuvių Mokyto
jų Sąjunga kovo 10 Chicagoje 
iškilmingai paminėjo savo 35 m. 
gyvavimo sukaktį pamaldomis 
lietuviųjėzuitų koplyčioje irturi- 
niuga akademija Jaunimo Cent-

---k.' tSot" Gin^ baplcdlNkienė ’ 
‘pifslAiŠČ'sM \-fs;ŠoZl!itlbn'/(3'es ar-^ 
tistes lyriųues du Ųuebec” su-"" 
tarti šeštadieniais dalyvauti 
programoje, vykstančioje Pavil- 
lon Sicliuan Ine., 5830 Tasche-, 
reali Blvd., Brossard, Que.

— VVindsoro, Ont., lietuviai 
surengė Vasario 16-osios minėji
mą vasario 17 pamaldomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje ir akade-

• mine dalimi salėje. Paskaitą 
skaitė inž. Algis Zaparackas 
iš Detroit, Mieli. Minėjimą ren
gė Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba.

— Vyrų choras “Aras” atliko 
religinio koncerto programą Ha
miltono Aušros Vartų bažny
čioje kovo 3 — Tikinčiosios 
Lietuvos dieną. Susirgusį choro 
dirigentą V. Verikaitį pavadavo 
muz. J. Govėdas ir sol. L. Mar
cinkutė. Sol. V. Verikaitis po 
operacijos Queensway ligoninėje 
sveiksta savo namuose. “Aras” 
ir toliau rengiasi busimiem kon
certam lx>i išvykai Britanijon 
liepos 25. Tuo tarpu repeticijom

— Viktoras Naudžius, jau ir 
anksčiau dirbęs "Draugo” admi
nistracijoje, nuo kovo 1 1 perėmė 
visas administratoriaus parei-

vra marijonų provincijos eko
nomas ir nepajėgia pilnai eiti

"Draugo spaudos administra
torius ir prižiūrės visus darinis, 
susijusius su leidimu, spaustuvės 
darbais ir techniška priežiūra.

__ Lietuvaitės studentės, no-

dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis; Matulaitis Nur- 
sing Home. Thnrber Rd.. Put
liam. Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: L. lamdraitis. So. Boston. 
\la\s. Užsakė kitiem: K. Kolverto. 
Latedo, T\. — A. Klimavičie
nei. Worre*ter, Mass.,O. Mikuls
kienė, Bratenahl, Ohio — X Ma- 
/oliau*ktri. Likę Wortb, Fla. 
Sveikinam naujus skaitvtojus ii 
dėkojam užsakytojam. N.iuhvin 
skaitvtnjam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. \tiMujinant — visiem 15 
dol metam
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LITAS DALINASI ATRASTAIS JURŲ LOBIAIS
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS JOJA ...

DAUG KANADIEČIŲ, NEW YORKIEČIŲ, SUVALKIEČIŲ IR KITŲ 
AMERIKIEČIŲ VISI |-

MARCO ISLAND, FLORIDĄ.
Čia rasite:

Gintarinį pajūri, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būrelį (Lietuvių, delfinų, žuvelių 
ir žuvėdrų,) Jūsų nuosavame "condominium hotel” bute.

BEACH CLUB OF MARCO
Apstatytas (butas, ne Jūs) išdabintas , dekoruotas su visais lux-viešbučio patarnavi

mais. Jūsų ir Jūsų palikuonių amžinai. Galima pirkti savaitinę nuosavybę ar daugiau.

Kainos nepaprastai žemos. Vieno miegamojo butas nuo $3,800.00 už rudens savaitę. 
Kainos priklauso nuo pasirinkto sezono.

PAGARBA ČIURLIONIUI
Neseniai iš spaudos išėjo pui

kiai iliustruotas albumas apie 
M. K. Čiurlionį anglų kalba. 
Autorius — A. Ra'nnit. “M.K. 
Čiurlionis —Lithuanian Vision- 
ary”. Tai gražus namų papuo
šalas ir puiki dovana kitatau
čiam. Kaina su persiuntimu tik 
26 doi.

Prof. Stasio Ylos parašyta mo
nografija “M. K. Čiurlionis — 
kūrėjas ir žmogus”, įrišta į kie
tus viršelius, dar įmanoma įsi
gyti. Kaina su persiuntimu 16 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės. suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Klek knygų Įsigijai praeitais 
metais? Vlen<, dvi, tris? O gal 
skis uždengt* praėjai pto lie
tuvišką knygą, kad tik nereikė
tų jos nusįrtctL Žinoma, tokiu 
būdu I ietuvUko* knygos lis Ha I- 
kymo neptremsL

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gruodis: Dainos. Lilian Sukis. 
Tarptautinė operų solistė Lilija 
Šukytė Vokietijoje išleido įdai
nuotą plokštelę, specialiai dedi
kuotą kompozitoriui Juozui 
Gruodžiui. Plokštelėje įdainuota 
17 šio kompozitoriaus lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas so
listės Irenos Grigaliūnaitės,' į- 
dainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių dainų.

Akomponuoja R. Strimaičio or
kestras. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus * veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama gerama popieriuje, 
įrišti kietais viršeliais. I, II, III 
ir IV tomas kainuoja po 15 
dol. V. tomas — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 -1351.

Jūs taip pat galite išmainyti Jūsų butą kituose pasaulio kurortuose, kaip antai: 
Havajuose, Colorado kalnuose. Meksikoje, Europoje. Nemeskite šimtus tūkstančių 
dolerių už vasarnamius, bet pirkite atostogų butą su visais patarnavimais nuo $3,800.00 ligi 
$8.000.00.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

Kreipkitės į New Yorko LITO ORGANIZACIJĄ: 86 - 01 114th Street, Richmond 
Hill. New York. 11418. (718) 847-2490 arba (718) 441 - 2811.

Jeigu to pageidausit — LITAS garantuoja Jūsų butą atpirkti penkių metų lai
kotarpyje be jokio nuostolio.

Tavo aukos laukia Tėvynė! Paremk tas organizacijas, kurios 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu!

Velykų švenčių proga labai 
graži dovana — “Lithuanian 
Easter Eggs”. dial. A. Tamošai
čio paruoštas albumas anglų 
kalba, išleistas puošnioj formoj, 
dauguma iliustracijų spalvotos. 
Kaina su persiuntimu 26 dol. 
Taip pat dar gaunama to paties 
autoriaus puikus albumas “Litb- 
uaman National Costume . su 
gražiomis iliustracijomis. Kama 
su persiuntimu 26 dol. Gaunam 
Darbininko spaudos -kioske. 
341 Highland Blvd.. Brooklyn.

PLOKŠTELĖS
Gruodis: Dainos. Dainuoja 

operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17

Knygnešiai nešė knyga, 
slapta į Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad pars(neškime daugiau kny
gų į savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit. M. K. Čiurlionis. 
25 dol.

E. Verloren Van Thernaat. Pra
nas Domšaitis. 25 dol.

R. Viesulas. Telesforas V alins.

E. Jasiūnas. Danus-Girė- 
nas. 25 dol.

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

Odyssey. 15 dol.
F. Whitaker. Puzinas. 25 doi.
Jurgis Juodis. The XV ay oi the 

Nation. 7 dėl.
Persiuntimui pridedama po L 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol ). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros palv- 
da). solistės Lionė' Juodvtes 
“Dainuojame su Lione I6dai- 
nų\ muz. Juozo Stankūno kū
rimai “Sodžiaus garsai” solistės 

.1. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 damų L solisto Kazio ba
kučio “Takutis” 14 dainų ir arr-

SCH ALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausioj dešros. Kelionei ir,TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona k kiti produktai 

Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
New Y orte 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtie Avenue — VA 1-7068 
Astoriįoie: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Rotai Put 1_L: 259-17 HMskSe Avė. — 343-6116

E_ Norttport. L I.: 25C-A Laric ReM Rd. 516 757-0801 
Frankiin Sq.. L 1.: 381 Hernpstead Tpke. — 437-7877 
Rushiny 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
White Pfiins, N. Y_ The Cheee Pilt —

200 HinHton Avė. — Tei.: 914-249-0226

Nanuet, N. Y., Nanuat Mal Sbopping Cant,

Farmlngton, Conn: Mana and Frta Dell

Danbury, Conn.: Oanbury Gourmet, 29* Main St —

Nonrood, Haas.: Meat and Wursttiaua — 101 Centrai St 
Tai: 617 789-2895

kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės. įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Estradinė muzika yra įrašy- 

a i tokio vardo kasetes: Dai- 
tuok ir šok. Balti balandžiai,

SUVENYRAI IR KNYGOS 
ŠV. KAZIMIERO TEMA

iuntimu 11 dol.
Gintaras

vieneto Įdainuota 1 
kompozitorių dainų.

Pohkaiči

-adinės daine

vado

Tau. mama.

M o

14 kūrimų: . skir- 
mišruus žanro. 

Lietuvoje. Išleido 
Vilnius Recercls ot

Kaina su persiuntimu 11 dol.
Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 

pasakų vaikam. Kaina s u per
siuntimu 11 doi.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaity ti. .įkomponuo
jant muz. A 
dainuota 14 
rtų kūrini .u persi unti-

Gina Capkauskienė. Solistė. 
akotnponu<\iant muz. Jonui Go- 
vėdui. įdainavo 5 lietuvių kom-

torių kūrinius. Kaina su 
siuntimu 11 dol.

■ ’ Algis Grigas. Iiarrtonii

o|xnj

Kiekvienoj kasetėj už-

kūrinių. Kaina po 10 dol.
Brolių Aliukų kasetė 15 doi 7
Konip. J. Stankūno kūriniai f į- 

rašyti kasetėj "Sodžiaus gar
dai Dainuoja a.a. Irena Stanku\ 

solistu, duetu, chorsis.

Darbininko administracijoj 
galima įsigyti Įvairių atvirukų 
bei paveiksliukų su šv. Kazė- 
mieru po 25ar 50 centų.

Prof. Simo Sužiedėlio popu
liariai aprašytas šv. Kazimiero

Prof. Zenono Ivinskio oarašv-

tik dol.

manas iš
Modem — tik 6

ero

au-
pcr-

tarptuiti-

Dainuok ir šok. Ikunimja bu 
x N.tkiitis iči<i> ,r Dtm.i Sun

ir kitus Icf 
iKtUMšk-'s

)ų rinkinys). New Yorko lietuvių 
vvro choro, v^dovuujaut muz
V Baltrušaičiui. įdainuota 12

kestrui 
šokių d
tunu 13

dainų. S»ų plokštelių vra likęs
labui ribotas skaičius. Gaunama teles.
Darbininko spaudus kioske. >41 
Highland Blvd., Bro<»klvn, N >

suveny

Hhd.. 111207

I >.irl»imnk<

kasetės — 20 dol. 
itimui pridedamas

ko' knygos, plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd.. Bnxiklyn. N.Y. 11207.

10 dol.
Darbi n in-

Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207. 
Lžsakant keletą dalykėlių 
pašto išlaidom pridedama' 1 
dol.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGUSM. 456 PAGES

Lozoraičio. Įvadas R. Seaiey. Šešta laida, puošniai išleista.

iulbv. Platina: Darbininkas. 341 Highland Btvd.. Brooklyn. N.Y. 
11207.

Užsakau Lrthuania 700 Years ’ už 16 M. Persiuntimas —

Vardas, pavarde ..

LITHUANIAN COOKERY
(In English. 316 pages, prictl Mot)

Agronomes lz. Sinfcevičiūtes parašyti lietuvišku valgiu

doL Darbininkas. 341 HigMand Btvd.. Brooklyn. M. Y. 11207.

Užsakau "Lithuaman Cookary" už J dek Parsiuntimas- 
Postage 1 doi.

Vardas, pavarde ...

Miestas; vaiskia. Zip .

DEXTER PARK 
PHARMACY 

NR Wm. AneafaN, B. B. 
77-01 JAMAICA AVENUE

Woodhav«n, N.Y. 11421

296-4130

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

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tek (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

-20.000

3 - 6 men.

12 men.

24 men.

36 men.

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$20.000

$50.000

— $50.001

3-6 men.

12 men.

24 men.

36 men.

1 IR DAUGIAU

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

— PAGAL susrr

9% 
9-35% 
10.10% 
1025%

APIMA —

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000-4.000 Nuo 1 
iki 6 metu

10.38% 10%
i

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.2.5%
DABARTINIS KURSAS 7.00%

APSKAIČIAVIMAS
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AR LAUKS’JI MŪSŲ?
(Nekrologo vietoje)

O. Sadauskaitė-Dom

PADĖKA

Kiek pasirgusi, vasario 3 mirė 
Onutė Sadauskaitė-Dom. Liko 
liūdintis vyras Džekis (airių kil
mės amerikietis), duktė Rita 
Blackvvell su vyru ir dukraitė 
Marija.

Onutė gimė nepriklausomoj 
Lietuvoj, mokėsi Kaune. Dirbo 
Vidaus reikalų ministerijoj. 
Ameriką pasiekė 1949.

Prieš keletą metrą dar niekas 
jai mirties nei ligos neprana
šavo, o ji jau kalbėjo, kad toji 
nematomoji, einanti su ja pėda 
pėdon. Šiuos žodžius tarė su ge
ra nuotaika, lyg tai būtų visai 
paprasta. “Na, pamatysi, Kot- 
riut (taip ji mane visada vadi
no), kad aš pirmoji išeisiu ten, iš 
kur negrįžtama, ir lauksiu tavęs 
su gėlių puokšte.”

Onutė buvo religinga. Ne
mažai mąstydavo ir kalbėdavo 
apie antgamtinius reiškinius. 
Nors po mūsų pašnekesio ji 
dar laimingai gyveno kurį laiką, 
bet pažadą išpildė: išėjo pirmo
ji .. .

Ji buvo stiprios intuicijos mo
teris. Čia suminėsiu tik porą 
atsitikimų.

Jos vienintelis ir labai myli
mas brolis karininkas, gyvenęs 
tuo metu Klaipėdoj, raudonie
siem užplūdus, buvo labai žiau
riai kankintas ir nužudytas. Apie 
tai ji sužinojo tik v 
tomis brolio kančių 
būdama Kaune apie 
ir pati kentėjo.

Pokario metu 1948
Pietų Amerikon, MeTlelIin mies
te. Kolumbijoj, išgyveno apie 
metus laiko. Jokių konkrečių 
planų pasiekti §. Ameriką tada 
neturėjus, išskiriant norą gyven
ti tune krašte, kuriame kūrėsi 
ir auga lietuviškas gyvenimas. 
Ji aiškiai jautusi, kad tie jos no
rai netaikus išsipildys. 1949 
pradžioj ji atsitiktinai susipažino 
sii amerikiečių Comingo staty
bos inžinierium, atvykusiu į 
-Meūel lm—- reikalais r -4hh vers i te te. J i-jau Iruve-eeme 
Trims mėnesiam praėjus, kovo kiusi mergaitę ne tik kalbėti.

, kur gyveno iki

>ėliau. bet 
dienomis 
jį galvojo

nublokšta

mirties.
Onutei nieko nestigo atvykus 

į šį kraštą. Bet Corninge kaip 
ir nebuvo lietuvių. A., ir L. Bra
žinskų šeimai, su kuria buvo ar
timai susidraugavusi, išsikėlus į 
Nevv Jersey, Onutė pajutusi 
didelę tuštumą. Savo dukrelę 
Ritą ji iš pat mažens mokė lie
tuviškai kalbėti, nors šeimoj bu
vo kalbama tik angliškai. Ritos 
tėvelis nežadėjo mokytis lietu
viškai, bet pritarė, kad mergai
tė tą kalbą išmokti}. Atseit, juo 
daugiau kalbų moki, tuo geriau. 
Bet Onutė kitais pagrindais mo
kė savo vaiką lietuviškai: “Ji 
tūri žinoti kas esanti ir kodėl 
mes čia, o ne Lietuvoj, 
žinoti dar neataušusią 
istoriją, mažiausiai nuo 
klausomybės atkūrimo.”

Onutė visais galimais
stengėsi neatitrūkti nuolietuv ių: 
skaitė savąją spaudi}, knygas, 
ypatingai poeziją. Gal dėlto, 
kad rašė eilėraščius ir pati. Atos
togaudama lietuvių pranciškonų 
vasarvietėje Maine, literatūros 
vakaruos paskaitydavo ir savo 
poezijos. Ji labai mėgo, kaip 
pati išsireiškė, tą miniatiūrinę 
Lietuvėlę prie Atlanto.

Onutė stipriau atsigręžė į poe
ziją dukrai pradėjus studijuoti

Kultūros Židinio valdybos 
ruošiamas žiemos sezono rengi
nys įvyko kovo 16. Šį kartą Nevv 
Yorko ir apylinkės publikai 
buvo atkviestas iš Hamiltono 
lietuvių teatras “Aukuras”. Ele
nos Dauguvietytės-Kudabienės 
vadovaujama ir režisuojama 
grupė suvaidino P. Vaičiūno 
dramą “Tėviškės Pastogėje”. 
Vaidinimas gražiai pasisekė ir 
publikos buvo, nemažai, o kas 
nebuvo, tas gali tiktai gailėtis, 
praleidęs retą progą pamatyti 
lietuviško teatro renginį.

Nuoširdį padėka “Aukurui” 
ir jo vadovei už pasiryžimą at
vykti į mūsų kraštą. Padėka 
priklauso ir valdybos nariui bei 
Židinio parengimų vadovui Vy
tautui Alksniniu! už sėkmingą 
vakaro paruošimą ir vadovavi-

Ji turi 
mūsų 
nepri-

būdais

PETRUI ŽILIONIUI

mirus, žmonai Galiai, dukrai Eglei ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena ir Aleksandras Vakseliai
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mą.
Kaip ir visada, renginio pa

sisekimas priklausė nuo talki
ninkų, kurie beveik nuolatos pa
deda ne tik Židiniui, bet ir ki
tom lietuvių organizacijom. Jų 
tarpe J. Sližys su pagalbinin
kais prie gėrimų.baro; E. Kezie- 
nė ir jos talkininkės — V. šli- ' 
žienė, M. Menčiūnienė, U. Povi- 
laitienė virtuvėje ir vaišių pa
tiekime; J. Vytuvienė ir D. Mi- 
kulskytė, ižd. V. Kulpos vado
vybėje, prie bilietų kasos.

Dėkojame taip pat V. Žu
kauskui ir ypač P. Jurkui už ren
ginio garsinimą ir aprašymus 
Darbininke. Visų bendros pa
stangos atnešė kelias valandas 
kūrybos ir lietuviško vaidybos 
meno į mūsų Kultūros Židinį.

Kultūros Židinio valdyba
do per peštą skambinkit Mr. 

Donahue 268*2600

kai. Kartą beviešėdama jų pa
stogėj ilgesnį laiką, turėjau pro
gos įsigilinti į jos raštus. Ra
dau tada keletą eilėraščių, 
spausdintų dar laisvosios Lietu
vos laikais. Užtikau iš to lai
kotarpio net poeto Liudo Giros 
pataisymų, pastabėlių ir paska
tos rašyti. Ji prisipažino, kad la
bai nemėgusi kam nors rodyti 
savo rašymų. Į spaudi} tię eilė
raščiai papuolę tik per kitas 
rankas. Prozos ji nemažai rašiusi 
Policijos žurnale. Todėl ir už- 
sipuolęs ją kamantinėti Liudas 
Gira.

Onutė nerodė veržlumo į par
nasą. Anais laimingais Kauno 
laikais, gal ir laiko nebuvo: ei
bės draugų, išėjimų. Ji buvo ne 
tik daili, bet ir linksma. Tu
rėjo nemažai humoro, kartais ir 
truputį sarkazmo, dažniausiai 
sau pačiai.

Tie minėti, atgiję poezijos 
potroškiai man esant Corninge, 
netrukus ir vėl atslūgo. Kartą 
užklausta apie eilėraščių rinkinį, 
kurį tada planavom, trumpai 
laiške atsakė: “Per vėlu. Tegu 
rašo tie, kurie jau poezijoj 
‘įsipilietinę’. Ką parašiau, kaip 
neliečiamybę paliksiu savo duk
rai. Gyvenimas toks trumpas. 
Reikia po pasaulį pasižvalgy ti. 
O tam ji turėjo galimybių. Ta
čiau meilė poezijai jai liko pa
stovi, nors ir “neįsipilietino’ 
joje.

Spauda 
yra pats svarbiausias 
-irklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

“Kiekviena nauja poezijos 
knyga (ypač tavoji) mane gaivi
na kaip pavasario lietus". — kar
tą pasakė.

Neatgaivins Tavęs brangioji, 
jokie žemiški lietūs. O ar lauk
si mūsų su gėlių puokštėmis, 
tik vėliau pamatysim.

K. Graudienė

Dail. Vilijos Rastonytės-Patch 
paveikslų paroda

1985 kovo 16 - 17 Sandaros 
salėje, Brocktone, vyko Vilijos 
Rastenytės akvarelinių paveikslų 
paroda. Sėkmingą ir įdomią pa
rodą globojo Lietuvių Bendruo
menės Brocktono apylinkės val
dyba.

Kovo 16 vakare LB apylinkės 
pirmininkas Povilas Jančauskas 
atidarydamas parodą pasveiki
no dailininkę, jos artimuosius ir 
parodon susirinkusius, pakvietė 
dail. Joną Rūtenį pristatyti jau
nąją menininkę Viliją Rastonytę- 
Patch.

Dail. Jonas Rūtenis nusakė 
dailininkės studijų kelią ir apta
rė parodoje išstatytus kūrinius.

Vilija Rastenytė gimė naujos 
lietuvių išeivijos šeimoje Provi- 
dence, Rhode Island. Nuo ma
žens mėgusi piešti. Mokykloje 
būdama laimėjo - “Providehee 
Journal” ir lietuviškos “Eglutės” 
piešimo konkursus.

Dailę studijavo Emanuel kole
gijoj, Bostone, “Svvain School of 
Design” Nevv Bedford ir South 
Eastem Massachusetts Univers- 
ity — Dortmouth. Akvarelės 
studijas gilino privačiai pas 
žymų dailininką Foster Nystrom 
— Cape Code.

Vilija pamėgo akvarelę. Jąją 
išreiškia gamtos grožį, ramią 
nuotaiką švelniomis spalvomis, 
kurios žiūrovus patraukia — su
žavi.

Tai antroji dailininkės indivi-

Brangiai motinai ir močiutei
A.A.

VERONIKAI RYGELIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui Juozui ir dukrai Eugenijai 
Gaputienei su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
maldoje jungiasi

.Veu Yorko ir apylinkės ateitininkai.

A.A. 
PETRUI ŽILIONIUI

mirus, jo žmonai Galiai ir dukrai Eglei bei giminėms ir 
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą skausmo 
valandoje.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija 
ir Netc Yorko Klubas

A.A.
PETRUI ŽILIONIUI

mirus, jo žmoną Galią, dukrą Egle ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

\fa rija Slav inskicifė
Elena Daniijonaiticnė

EPONSC' CW»CL£ ofhcs

Sniih Boston 
n’ings Ba 

JILHirS THE LfriDER"

duali paroda Brocktone.
Lankytojai buvo nustebinti 

Vilijos Rastenytės darbštumu: 
išstatyta net 49 paveikslai. Dau
giausia Cape Gode gamtovaiz
džiai, gėlės savo ramia nuotaika 
ir atlikimu teikė pasigrožėjimą.

Dailininkė. Vilija Rastenytė 
kelis kūrinius padovanojo San
darai, atsidėkodama už šios pa
rodos surengimą. Kelioliką jos 
darbų įsigijo parodos lankytojai.

E. Ribokienė

KNYGŲ 
LENTYNOJE

V. Volerto. Jaučio ragai. Ro
manas. 8 dol.

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai. 8 dol.

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytus ir papildytas lei
dimas.' Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo, Anapus marių. Poezi- 
jo rinktinė. Kietais viršeliais. 7 
dol.

VI. Kulboko, A. Tulys. 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos. 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuomeni
niai klausimai. Kietais viršeliais. 
15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto. Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios irkitos letuv iškos knygos, 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BOSTONO RENGINIAI
Balandžio 13 d. Šv. Petro liė- ■ 

tuvių parapijos sueiga — ’ 
reunion.

Balandžio 14, sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
D-jos Il-ro aukšto salėje kultū
rinė popietė.

Balandžio 21 radijo valandos-' 
“Laisvės Varpas” pavasarinis 
koncertas. So. Bostono Lietu
vių Piliečių D—jos salėje. Pro
gramą atliks operos solistė Ani- 
ta Pakalniškytė ir muzikas Jo
nas Govėdas. Tai bus jau 51- 
inas Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys.

Gegužės 13 Cambridge Vie- * 
šojoj bibliotekoj, 449 Broadvvay, , 
Cambridge, Elenos Vasyliū-, 
nienės ... dailės, .d&hyp.parodoj' 
atidarymas. Paroda .v^ks dvi 
savaites.

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

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

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

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

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

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Un ton Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

RUGPJŪČIO 21 — 10 DIENŲ Lietuvoje — 1,675 dol.

Balandžio 17 
Gegužės 8

— $1135.00
— 1135.00

Liepos 22
Liepos 31

— $1706.00
— 1465.00

Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1698.00
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 — 1679.00
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18 — 1212.00
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23 — 1173.00
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1 — 1279.00
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26 — 1309.00

nuo 10 iki 16 dienų — jvairūe maršrutai.Kelionių ilgis

Registracijos, informacįos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Tok Free)

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albine RUDŽHjNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on doutHe occupancy and are sub|e^t to 
changes.
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Apreiškimo parapijoj kun. dr. 
Juozas Vaškas, MIC, kovo 31 
baigė vėsti parapijos metines 
rekolekcijas. 4 vai. popiet baž- 
nyčiojęvyko religinis koncertas. 
Muz. Viktoro Ralio vadovauja
mas choras giedojo Giacchino 
Rossini “Stabat Mater”. Var
gonais grojo Steven Frank. 
Solo partijas atliko Leilani Dal- 
pe, Guoda Puzinauskaitė, Jeff 
Mosher ir Kenneth Young. Pla
čiau — vėliau.

DAIL. R. ZOTOVIENĖS PARODOJE

Atvelykio tradicinė popietė, 
rengiama LMKF New Yorko klu
bo, įvyks balandžio 14 Kultūros 
Židinyje 4 vai. popiet Aktualia 
literatūrine tema kalbės rašyto
jas Paulius Jurkus. Loterijon 
leidžiamas dail. R. Zotovienės 
paveikslas. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 6, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus trans
liuojama G. Verdi opera “Rigo- 
letto”. Pagrindiniai solistai: 
Dano Raffanti, Louis Quilico, 
Judith Blegen, Isola Jonės. Di
riguoja Nello Santi.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
metinei literatūros premijai 
skirti komisija sudaryta iš New 
Yorke ir apylinkėje gyvenan
čių rašytojų. į ją įeina Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Paulius Jurkus, Algirdas Lands
bergis, Nelė Mazalaitė ir Vytau
tas Volertas. Vertinimo komi
sija prašo knygų leidėjus iki ba
landžio 15 atsiųsti bent porą eg
zempliorių jų išleistų grožinės 
literatūros veikalų. Bus vertina
mi tik 1984 metais išleisti vei
kalai. Siųsti Tėv. Leonardo 
Andriekaus adresu, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Premijos įteikimas bus 
rudenį, Kultūros ir Mokslo sim
poziumo metu Chicagoje.

Balfo madų paroda Įvyksta ba
landžio 28, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinyje. Ji bus 
ne tik įvairi, bet ir skirtinga nuo 
kitų parodų. Balfo New Yorko 
skyriaus valdyba kviečia dra
bužių stilizuotojas, modelistes 
parodos reikalais tartis su Re
gina Padvarietyte-Ridikiene, 
718 849-0670 ir Aldona Andriu- 
šyte - Klivečkiene 212 860-3475 
po 7 v.v.).

LB RYTINIO RAJONO 
SUVAŽIAVIMAS

JAV LB rytinio rajono atsto
vų suvažiavimas Brooklyne, Kul
tūros Židiny, įvyko kovo 30. 
Pasikeisdami pirmininkavo A. 
Vakselis, K. Žiedonis iš Cleve- 
lando ir T. Gečienė iš Phila- 
delphijos. Sekretoriavo V. 
Padvarietis.

Veiklos pranešimus pateikė 
krašto valdybos pirm. dr. A. But
kus, kultūros tarybos pirm. I. 
Bublienė, švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas, religinių 
reikalų tarybos pirm. kun. K. 
Pugevičius, visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. J. Urbonas, 
specialių reikalų tarybos vice- 
pinn. dr. V. Stankus, organiza
cinių reikalų tarybos vice- 
pirm. K. Žiedonis.

Apie vietinę veiklą davė pra
nešimus Bostono, Connecticut, 
New Jersey, New Yorko ir Piet
ryčių apygardų atstovai.

Plačiau — vėliau.
Z. Bliznikas iš New Jersey, 

laimėjo Rytų apygardos šach
matų čempionatą. Antrą vietą 
užėmė A. Simonaitis.

Lietuviška kultūrinė radijo va
landa, perduodama anglų kalba 
per Seton Hali universiteto ra
dijo stotį, 89.5 FM banga, nuo 
kovo 31, nuo Verbų sekmadie
nio, bus transliuojama nauju 
laiku: sekmadieniais nuo 6:05 
iki 7 v.v. .Anksčiau buvo trans
liuojama nuo 2:05 iki 3 v. po- 
pięt. Programos laiko pakeiti
mas įvyksta todėl, kad sek
madienio popietėmis bus trans
liuojamos universiteto beisbolo 
komandų rungtynės. Šiai pro
gramai jau 20 metų vadovauja 
prof. dr. Jokūbas Stukas.

TRADICINĖ ATVELYKIO

POPIETĖ
bus balandžio 14, sekmadienį, 4 vai. popiet Kultūros 
Židinio didžiojoj salėj.

Kalbės rašytojas PAULIUS JURKUS
Gausus Velykų stalas.

Laimėjimam leidžiamas dail. RIMGAILĖS ZOTOVIE
NĖS paveikalas.

įėjimo auka 9 dol.
POPIETĘ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

LMK FEDERACIJOS NEW l'ORKO KLUBAS

DAR NEPERVĖLU ATIDARYTI IRA PENSI
JOS INDĖLIŲ SĄSKAITĄ KASOJE.

Iki balandžio 15-tos kiekvienas dirbantis 
asmuo IRA sąskaiton gali padėti 2000 dol. suma, 
kuri bus nurašoma nuo 1984 metų uždarbio. 
Sumažėjus pereitų metų bruto pajamų sumai, 
sumažės ir valstybiniai mokesčiai, o Jūsų 2000 
dol. indėlis uždirbs KASOJE aukštus procentus, 
kurie taip pat yra laisvi nuo mokesčių. Todėl, 
prieš pildydami valst. mokesčių raportų, pasi
teiraukite telefonu, arba užeikite į KASĄ ir de
ponuokite IRA indėlj i saugių lietuviškų taupy
mo įstaigų.

Šiuo metu KASA padidino IRA palūkanas 
ilgesnių terminų indėliam, todėl pasitikrinę pa
matysite, kad KASA moka aukštesnius procen
tus, negu kiti bankai. KASA dirba Jūsų gero
vei jau 5 metai ir dar niekad Jūsų neapvylė. 
“Savi pas savus”, su pasitikėjimu ir vieningu 
žvilgsniu į ateitį!

KASOS adresas; Lithuanian Federal Credit 
Union, 86 - 01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

Telefonas: (718) 441-6799. Jūsų patogumui, 
įstaiga veikia šešias dienas savaitėje.

Ekon. Jonas Butkus, ilgametis 
Bridgeporto, Conn. gyventojas 
ir Darbininko skaitytojas, kuris 
kovo 9 buvo kritiškai peršau
tas valgykloje, neatgavęs są
monės, mirė balandžio 1 Brid
geporto ligoninėj. Jo liūdi Lie
tuvoje žmona ir dukros su šei
momis, o čia artimieji bičiuliai 
ir draugai.

LAK šachmatininkai laimėjo 
prieš latvius rezultatu 3-1 per 
Rytų apygardos žaidynes. Lietu
vių Atletų Klubo komandą su
darė A. Simonaitis, E. Staknys, 
Z. Bliznikas ir J. Vilpišauskas.

Dail. R. Zotovienė New Yor
ko vyr. skaučių židinio “Vilija” 
būsimam renginiui padovanojo 
gražų paveikslą, už kurį židinie- 
tės yra dėkingos.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Jersey klubo narės turėjo 
susirinkimą kovo 24 Aldonos 
Rygelienės namuose. Programo
je buvo aptarta klubo tolimes
nė veikla, nutarta vasaros metu 
rengti gegužinę, literatūros va
karą rudenį ir t.L Po to vyko 
prelegentės iš New Yorko Lai
mos Šileikytės Hood pašneke
sys. L. Hood dirba vienoje kata
likiškoje Community Mental 
Health įstaigoje, Brooklyne, ir 
yra tęs įstaigos direktorė. Pre
legentė labai įdomiai papasako
jo apie savo darbą, pateikė eilę 
pavyzdžių apie žmonių proble
mas ir apibūdino įvairius emo
cinius konfliktus šeimų gyve
nime. Ši Mental Health įstaiga 
padeda šeimom išspręsti tarpu
savio gyvenimą šeimos rėmuose, 
vaikų auklėjime, jaunuolių 
brendimo problemas, ryšius tarp 
vaikų ir tėvų ir kt. Klubo narės 
labai gyvai diskutavo ir įsigijo 
įvairių žinių, taip pat turėjo 
progos pasidalinti mintimis ir 
pažvelgti į savo ir vaikų gyve
nimą. New Jersey LMF valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Laimai Šilei- 
kytei Hood už tokią įdomią 
popietę. Po susirinkimo visos 
pasivaišino Aid. Rygelienės pa
ruoštais užkandžiais, Aid. Palo
menės pyragais ir nutarė kitą 
susirinkimą daryti gegužės mė
nesyje. (A.N.)

Veronika Dėdinienė,anksčiau 
gyvenusi New Yorke, o dabar 
Įsikūrusi Sunny Hills, Fla., buvo 
atvykusi aplankyti savo draugų 
New Yorke. Ta proga palankė ir 
Darbininko įstaigas.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskritis balandžio 13 - 
14 rengia metinę mugę, kuri bus 
V. Atsimainymo parapijoje, 
Maspethe, N.Y. Balandžio 13, 
šeštadienį, mugė prasidės tuoj 
po 6:30 v.v. mišių. Sekmadienį, 
balandžio 14,' mugė veiks 12 - 
5 v.v. Mugėje bus įvairių lietu- 

' viškų gaminių, veiks lietuviška 
virtuvė. Šeštadienį 8 v.v. 

.dainuos vyčių kvartetas. Sekma
dienį 3 v. p.p. pasirodys vyčių 
kvartetas ir Maironio mokyklos 
tautinių šokių grupė. Bus de
monstruojamas margučių dažy
mas ir šiaudinukų varstymas.

Marijaus Blyno leidiniai, gau
nami Darbininko administraci
joj: Lietuvos senovės pamink
lai — 10 dol.; Nostradamus, 
pranašystės ir erdvės paslaptys 
— 5 dol.; Lietuvos reikalais kul
tūrinių, istorinių ir politinių 
straipsnių rinkinys — 6 dol.; 
Gynybinių Vilniaus sienų nu
vertimas (vertimas) —3 dol.

Government homes froin $1 (U 
repair). Also <1clinquent tax pro- 
perty. Call. 1 - 805 - 687-6000 
Ext. G H — 4505 for infonna- 
tion.

Lietuvių kalbos privačias pa
mokas duoda neseniai iš oku
puotos Lietuvos atvykęs asmuo. 
Suinteresuoti skambinkite Vik
torui. 212 673-3605.

New Yorko vyresniųjų skaučių 
židinys “Vilija” šalia savo tie
sioginių tikslų ir paskirčių skau
tiškoje veikloje ir darbuotėje 
su jaunimu, prisideda jau eilę 
metų prie didžiojo New Yorko 
kultūrinės gyvasties palaikymo 
rengiant lietuvių dailininkų me
no parodas.

Šiais metais kovo 30 - 31 
Kultūros Židinyje, Brooklyne, 
mažojoj salėj, buvo surengta 
dailininkės Rimgailės Jonynai- 
tės-Zotovienės akvarelinių tapy
bos darbų paroda.

Parodoje buvo išstatyta apie 
60 didesnių ir mažesnių pas
veiksiu, kurių 43 buvo atžymėti 
vardais. Didžioji dalis paveikslų 
Ęuvo įrėminta, o kiti turėjo tik 
tinkamus paveikslui passepar- 
tout.

Parodą atidarė vyr. skautė 
Rozita Šlapelienė, Židinio pir
mininkė, o vyr. skautininke Lilė 
Milukienė kalbėjo apie daili
ninkę ir jos darbus.

Dail. R. Zotovienė meną stu
dijuoti pradėjo Chicagoje — Art

Institute, tęsė keliose meno insti
tucijose, kaip Oakland Com
munity College, Gillian Art Gal- 
lery, Lighthouse Gallery, Flori
doje, o privačiai meno studijas 
gilino pas prof. Green ir dail. 
V. K. Jonyną, savo giminaitį.

Nors studijuodama dailininkė 
perėjo per beveik visas tapy
bos meno technikas, kaip 
gouache, temperą, aliejų, akri- 
liką, bet galutinai paliko prie 
akvarelės. Jinai ir pati į akvare- 
linę tapyba buvo linkusi ir buvo 
mokytojų skatinama koncent
ruotis ir dirbti akvarele, nes jie 
įmatė, kad akvarelinė technika 
jai geriausiai sekasi apvaldyti 
nei kitas technikas. •

Rezultatai labai geri. Jos dar
bai švelnių spalvų, dailiai kom
ponuoti teikia žiūrovui malonų 
pasigrožėjimą ir estetinį pasigė
rėjimą. Paveiksluose vaizduoja
mos gėlės, ar gėlių puokštės, 
peisažai ar net abstraktai. Apie 
tai nusako paveikslų pavadini
mai: pievų gėlės, vėjas žieduose, 
japoniškos vyšnios, miško pa
kraštyje, gamtovaizdis, gilus ru
duo, atgarsiai, nedalia.

Dailininkė savo individualias 
parodas yra turėjusi didžiose 
lietuvių gyvenvietėse: Chicagoj 
(2 kartu), Detroite, Toronte, 
Juno Beach, Floridoje, Cleve-

VVizard of Oz — populiarų 
Amerikoje muzikinį veikalą at
liks Fausto Strolios vadovau
jama menininkų grupė “Vaiva” 
iš Chicagos balandžio 20 Kul
tūros Židiny Laisvės Žiburio 
pavasario koncerte.

landė, Beverly Shores, Indiana 
ir Miami.

Yra dalyvavusi lietuvių ir ki
tataučių kolektyvinėse parodose 
ir laimėjusi atžymėjimų už savo 
tapybos darbus.

1984 Čiurlionio galerija Chi
cagoje įvertino jos kūrinį “Gam
tos paslaptys” ir paskyrė metinę 
premiją, kuri yra teikiama tik 
vienam tų metų iškilesniam dai
lininkui.

New Yorko visuomenė šiltai 
priėmė dailininkę ir per abi die
nas paroda buvo gausiai lanko
ma, o atidaryman atvyko apie 
80 asmenų..

Ši paroda buvo jos antroji 
New Yorke. 17 dailininkės darbų 
įsigijo mėgstantieji dailės kūri
nius.

Artimiausia jos darbų paroda 
bus Philadelphijoj.

(ž.v.)

Petras Žilionis, nepriklauso
mos Lietuvos diplomatas, užsie
nio reikalų ministerijos stipendi
ninkas, politinius mokslus studi
javęs Paryžiuje, dirbęs Lietuvos 
pasiuntinybėse Rygoj ir Stock- 
holme, o vėliau užsienio reikalų 
ministerijoj Vakarų skyriaus 
vedėju, mirė kovo 30 New Yorke. 
Buvo pašarvotas Frank E. 
Campbell Funeral Home 1076 
Madison Avė., Manhattane. At
sisveikinimas įvyko balandžio 2 
d. 6:30 vai. vak. Po gedulingų 
mišių Apreiškimo parapijos baž
nyčioje balandžio 3 palaidotas 
Cypress Hills kapinėse.

Kultūros Židinio biblioteka 
balandžio 6, Didįjį Šeštadienį 
bus uždaryta.

■' 5 " .-‘J 'J U- "
Elžbieta Alonis, su sūnumi 
gyvenanti Florai Park, N.Y., 
kovo 15 šventė 90 metų su
kaktį giminių ir artimųjų tar
pe. Susirinkusieji linkėjo su
laukti 100 metų amžiaus su
kakties. Nuotraukoje sukak
tuvininkė su sūnumi.

Vito Gerulaičio kelionių agentūra
— VITAS TRAVEL AGENCY — 

rengia

| LIETUVĄ EKSKURSIJĄ
Svečiai Lietuvoje išbus 10 dienų.

Iš New Yorko ekąkursija išvyksta rugpjūčio 12, 
grįžta rugpjūčio 30.

Informacijos reikalais skambinti — 718-847-5522.

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visuomenę Į tradicinį 19-tą

ŠOKIAMS GROS JINAI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS 
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę (718) 441 - 7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti ii anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
Ir sau adresuotų su pašto ženklu voką siųsti Lithuanian Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETU PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 203)
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Pralelka 256-5224
D. Dktžbalienė 925-4761
R. Bitinas 351-7963

PAVASARIO KONCERTĄ 
— BALIŲ
šeštadienį, balandžio 20 d.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje:
Muzikinį veikalą “VIRŠ VAIVORYKŠTĖS” 

atlieka Chicagos meno būrelis “VAIVA”.
Vadovas — FAUSTAS STROLIA 
Choreografija — JULIANNE EGAN HARMON 
Scenos dekoracijos — ANTANAS KIVĖNAS

NEW YORK: (Area Code 718)

N. P. Baltrulionls AX 7-0991

A. Diržys 296-7385
Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezienė 296-0798
R. Kezys 769-3300; 229-9134
B. V. Labutis VI 7-5550 
M. Šaiinskienė 296-2244 
V. Vasikauskas VI 7-1286

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO
laisvės Žiburio 

radijas

L




