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Sov. S-gos komunistų partijos 
kongresas išrinko 307 narius i 
Centro komitetą, kuris savo keliu 
išrenka 12 narių valstybės ir 
partijos politiką diriguojantį 
Politbiurą. Į centro komitetą 
buvo išrinkti 97 nauji nariai ir 
22 paaukštinti iš nebalsuojan
čių narių. Į partijos reikalus 
tvarkantį sekretoriatą buvo iš
rinktas ambasadorius JAV Ana- 
toli F. Dobrynin ir vienintelė 
moteris — Aleksandra P. Bir- 
jukova.

Pagal nepatvirtintas žinias į 
JAV atbėgęs ir vėliau grįžęs į 
Sov. S-gą aukštas KGB parei
gūnas Vitali Jurčeko buvo Sov. 
S-goj sušaudytas.

Prezidentas Reagan pareikala
vo, kad iki 1988 balandžio 1 pa
laipsniui Sov. S-gos, Baltgudijos 
ir Ukrainos atstovybių prie JT 
personalas iš dabar turimų 275 
pareigūnų būtų sumažintas dau
giau kaip trečdaliu. Sov. S-ga 
dėlto protestavo pareikšdama, 
kad tai galį atsiliepti į ateities 
santykius.

Pietų Afrika panaikino išimties 
būklę ir paleido iš kalėjimų 
327 politinius kalinius.

Sov. S-gos komunistų partijos 
kongrese buvo labai plačiai 
švaistomasi kritiškais žodžiais 
prieš biurokratiją, apsileidimus, 
korupciją, girtavimą ir žemą ga
mybą, bet KGB buvo tik aukš
tinama už jos kovą prieš “ne
pataisomų imperialistų” agen
tus, pardavinėjančius svarbias 
profesines paslaptis svetimom 
organizacijom.

Prancūzijos, Britanijos ir Vaka
rų Vokietijos gyventojų apklau
sinėjimas parodė, kad JAV kari
nių priemonių panaudojimas 
prieš teroristus padėtį tik pablo
gintų, bet pripažįsta, kad ir jų 
vyriausybių kova prieš teroristus 
esanti nepatenkinama.

17 Vakarų valstybių sutiko 
palengvinti Lenkijai jos 1.9 bil. 
skolos grąžinimą ir išdėstė jos 
grąžinimą 10 m.

Pietų Korėjoj didėja de
monstracijos, reikalaujančios 
padaryti konstitucinių pakei
timų, kad krašto prezidentas bū
tų tiesioginiai renkamas gyven
tojų, nes kitaip prezidento rin- 
rinkimus opozicija boiko
tuosianti.

Libano kraštutiniųjų mahome
tonų teroristai vėl pagrobė va
kariniame Beirute Prancūzijos 
televizijos 4 žmonių grupę.

Lenkijos valdovas gen. 
VVojciech Jaruzelski, dalyvauda
mas Sov. S-gos komunistų par
tijos kongrese, buvo atvykęs į 
Vilnių, kurį NYT korespondentas 
Michael T. Kaufman laiko Lie
tuvos sostine, kurios gatvėse jis 
kalbėjosi lenkiškai su miesto 
gyventojais, ir aplankė Vilniaus 
universitetą.

Filipinų prezidentė Coro- 
zon C. Aquino numato paskelb
ti “revoliucinę deklaraciją”; kuri 
suteiktų jai teisę pašalinti įvai
rius senojo režimo pareigūnus, 
panaikinti buv. prezidento Fer- 
dinand E. Marcos paskelbtą 
konstituciją, paleisti parliamen- 
tą ir paskirti naujus teisėjus.

Vietnamas painformavo vėl 
suradęs 21 Vietname dingusio 
kario lavoną ir pažadėjęs ištirti 
spėliojimus, kad Vietname yra 
pasilikusių amerikiečių.

Filipinų prezidentė Coracon 
C. Aquino, gynybos ministerim 
nepritarus, paleido iš kalėjimo 
Filipinių komunistų partijos 
steigėją Jose Maris Sison ir ko
munistų Liaudies armijos vadą 
Bernale Buscayno ir kitus du 
komunistų vadus.
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NELEIDŽIAMA DARBININKAM ĮSIKURTI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

Lietuvos TSR Ministrų tarybai 
Klaipėdos rajono Gargždų 
parapijos bažnytinio komiteto ir 
tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS
Šių metų rugpjūčio 19-tos 

dienos pareiškimu kreipėmės į 
Jus, prašydami leidimo paaukš
tinti mūsų bažnyčią-baraką. Ga
vome pranešimą, kad religijų 
kultų įgaliotinis P. Anilionis 
Jūsų jam persiųstą pareiškimą 
nesvarstęs “pagal priklausomy
bę tiesiog persiuntė Klaipėdos 
rajono Vy kdomajam Komitetui. 
Tą jis padarė ir su pareiškimais 
iš Maskx ’OS.

Sužinoję, kad visos instanci
jos pavedė Klaipėdos rajono 
Vykdomajam komitetui, būre
liais bent 10 karti} (viso 61 
asmuo) ėjome maldauti leidimo 
pas pirmininką, o ypač pas pa
vaduotoją. Žadėjo iššaukti kultų 
įgaliotinį, liepė laukti, nebeiti, 
vis delsė. Nesulaukią pareiški
mo, vėl nuėjome. Pavaduotojas 
A. Leita žodžiu pareiškė, kad 
leidimo neduoda, nes neturi me
džiagos. “Galite rašyti net į 
Maskvą, vistiek leidimo nebus”.

Kiekvienas gyvis kovoja už 
savo egzistenciją, tai darome 
ir mes, nes gyvenimas mus ver
čia: mums reikia oro, šviesos ir 
žmoniškos bažnyčios, ne žemo 
barako. Todėl iš naujo kreipia
mės į jus prašydami leidimo. 
Net religijų reikalų prie Minist
rų Tarybos SSSR Komiteto pir

“Danceland” pučiamųjų instrumentų 15 asmenų orkestras balandžio 5 gros Kultūros Židinyje 
Laisvės Žiburio radijo 20-mečio baliaus metu.

TAIKOS IR LAISVES 
IŠVYKOS STATISTIKA
VLIKO vicepirmininkas Liūtas 

Grinius, VLIKO valdybos pa
skirtas organizuoti Pabaltiečių 
taikos ir laisvės išvyką Skan
dinavijoje, praneša, kad 1985 
liepos 25 - 29 išvykoje Balti
jos jūra (Kopenhaga-Stokhol- 
mas - Helsinkis - Stokholmas) 
dalyvavo 54 lietuviai, kurių 19 
buvo registruoti per VLIKĄ, 
6 per Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungą, 15 registravosi tie
sioginiai, ir 4 buvo pakviesti at
likti programą laive. Pagal na-

Haiti R. katalikų vyskupai 
pradėjo akciją neturtingiausių 
pasaulio gyventojų neraštin
gumui per 5 metus panaikinti 
ir paragino krašto turtinguosius 
ir kitų religijų dvasininkus prie 
šio darbo prisidėti. 

mininko pavaduotojas, pamatęs 
mūsų bažnyčią-baraką pasakė, 
tai ne bažnyčia, ją reikėtų per
statyti.

Neleidžiama darbininkam 
įsikurti

Mes prašėme ne medžiagos, 
o tik leidimo pakelti aukštyn, o 
medžiagos mes turime, kaip ra
šėme paskutiniame pareiškime. 
Paaukštintume savo lėšomis. Tai 
kodėl neleisti savo darbininkams 
žmoniškiau įsikurti? Dabar mū
sų barakėlis atrodo, kaip Ame
rikos negrų kvartalas šalia dau
giaaukščių valdžios namų. Argi 
ne gėda taip elgtis su tikin
čiaisiais?

Tarybinė Konstitucija įsako: 
“Pareigūnai privalo nustatytais 
terminais svarstyti piliečių pa
siūlymus ir pareiškimus, į juos 
atsakyti ir imtis reikiamų prie
monių (49 str.). O kas svarsto 
mūsų pareiškimus? Viena 
instancija perduoda kitai, ir vis
kas sukasi ratu: Klaipėdos 
Vykdomasis komitetas, gavęs 
per įgaliotinį P. Anilionį iš visų 
instancijų mūsų grąžintus pa
reiškimus, vėl šaukiasi įgalioti
nio, kad dalyką išspręstų, nors 
jis jiems visa perdavė “pagal 
priklausomybę”. Kada mes ga
vome apsvarstytą atsakymą raš
tu ir nustatytu terminu? Atrodo, 
lyg būtume beteisiai.

Todėl kai kurie tikintieji net 
sako: “Neprašykime paaukštin
ti, jie ir tą pačią atims, kaip 

mų adresus, 22 dalyviai buvo iš 
JAV, 6 iš Kanados, 5 iš Angli
jos, 4 iš Prancūzijos, vienas iš 
Italijos, 11 iš Vokietijos, 4 iš 
Švedijos, ir vienas iš Venecue- 
los. Dešimt dalyvių nebuvo iš 
anksto užsiregistravę, bet VLI
KO pastangomis jiems buvo 
gautos vietos perpildytame lai
ve. Septyni buvo užsiregistravę 
VLIKE, bet išvykoje nedalyvavo. 
Iš 54 dalyvių, 12 (22 nuošim
čiai) buvo 30 metų su viršum, 
42 — jaunesni. Jauniausias bu
vo 16 metų, vyriausias per 65.

VLIKAS/Tautos Fondas sutei
kė stipendijas visiems jų prašiu
siems jaunuoliams: 7 iš JAV, 1 iš 
Kanados, 2 iš Prancūzijos, 5 iš 
Vokietijos, 3 iš Švedijos. Tautos 
Fondo atstovybė Didžiojoje Bri
tanijoje stipendijomis parėmė 
3 iš Anglijos, 1 iš Prancūzijos, 
ir apmokėjo 10 tautinių šokėjų

paėmė Klaipėdoje”, o Konstitu
cija 49 str. teigia: “Kiekvienas 
TSRS pilietis turi teisę valsty
biniams organams pateikti pa
siūlymus dėl jų veiklos gerini
mo, kritikuoti darbo trūkumus.” 

Mes tikime, kad LTSR Mi
nistrų Taryba turi daugiau 
galios už Klaipėdos rajono Vyk
domąjį Komitetą, todėl labai 
prašome atsižvelgti į mūsų pra
šymą ir leisti paaukštinti bažny
čią - baraką, kurį matote nuo
traukoje.

Nebekartosime motyvų pa
aukštinimui, nes juos išdėstėme 
paskutiniame pareiškime 1984. 
VIII. 19. Tą pareiškimą, po ku
riuo pasirašė 1094 asmenys, pri
dedame kartu su nuotrauka. 0 
dabar pasirašo tik bažnytinio 
komiteto ir tikinčiųjų atstovai 
už tūkstančius.

Gargždai, 1984.XII.6
Pasirašė 495 tikintieji.

Boikotuoja kunigo laidotuves
Marcinkonys (Varėnos raj.). 

1985 sausio 29 buvo laidojamas 
Marcinkonių parapijos klebonas 
kun. K. Pakalka, parapijoje iš
dirbęs 45 metus. Kad kunigo 
laidotuvėse nedalyvautų vaikai 
ir jaunimas Marcinkonių viduri
nėje mokykloje buvo organizuo
jamos talkos ir pan. renginiai, 
vpač aktyviai, reišl^si mokytoja 
Saverina.

(Bus daugiau)

kelionę į Švediją. Kanados Lie
tuvių Fondas stipendijomis pa
rėmė 3 iš Kanados, 1 iš Angli
jos, 1 iš Prancūzijos, 5 iš Vokie
tijos, 1 iš Venecuelos. Iš viso, 
stipendijomis buvo paremti 33 
dalyviai ir 10 šokėjų. Keturiems 
dalyviams, kurie registravosi 
per VLIKĄ, Tautos Fondas grą
žino registracijos permokėjimus. 
Lietuvių dalyvių išlaidos išvy
kai Baltijos jūra (be Kopenha
gos Tribunolo) neskai
tant kelionių į Skandinaviją, ki
šenpinigių ir mažų išlaidų, buvo 
$27,166.00.

Pabaltiečių taikos ir laisvės 
išvyką Baltijos jūra lydėjo 51 
įvairių šalių spaudos, radijo ir 
televizijos korespondentas, ku
rie visą pasaulį informavo apie 
Pabaltijo valstybių okupaciją ir 
Sovietų politikos dviveidiškumą. 
Išvyką Lietuvoj sveikino du po
grindžio sąjūdžiai. Iš Lietuvos 
gauta paskatinimų ir džiugių 
atsiliepimų iš privačių asmenų.

(Elta)

Brangūs Lietuvos katalikai!
“Tikėjimas laiduoja mums tai, 

ko viliamės, įrodo tokrovę, ku
rios nematome”, šiuos šventojo 
Rašto žodžius (Žyd. 11, 1) gyvai 
prisimename dabar, pradėdami 
antruosius Lietuvos Krikšto ju
biliejui dvasinio pasirengimo 
metus. ,

Pirmieji, 1985-ieji, buvo pa- 
pavadinti Gerosios naujienos 
metais. Prisiminėme, kokiais ne
lengvais keliais krikščionybė į 
mūsų kraštą atėjo, kokias reli
gines bei moralines vertybes per 
600 metų į tikinčiųjų dvasią 
įskiepijo.

1986-ieji bus Sąmoningo tikė
jimo metai. Stengsimės kuo ge
riau pažinti savo šventąjį tikė
jimą, įvertinti jo aktualumą 
mūsų gyvenimui.

L “Daugel kartų ir įvairiais 
būdais praeityje Dievas yra kal
bėjęs mūsų protėviams per pra
našus, o galiausiai’šiomis dieno
mis jis prabilo į mus per Sūnų,” 
— skaitome Šv. Rašte (Žvd. 1, 
1-2).

Iš tikrųjų į mus prabilo Die
vas. Mūsų Kūrėjas su mumis — 
savo kūriniais — pasidalijo die
viškąja išmintimi, paskelbė 
mums savo valią, apreiškė bū
tinas išganymui tiesas ir parodė 
kelius į laimę. Dievo pašaukti 
pranašai išrinktajai tautai 
skelbė Dievo žodį, t.y. mokė ją 
Dievą pažinti, jį mylėti, gar
binti, ragino laikytis Dievo įsa
kymų; įspėdavo, kad tauta bijo- 
tųsi Dievą įžeisti, nusidėjėlius 
kvietė atgailioti, stiprino Išgany
tojo atėjimo viltį.

Dievo Sūnus Jėzus Kris
tus trejus metus skelbė pasau
liui Evangeliją. Jis patvirtino 
pranašų žodžius ir atidengė 
žmonijai naujus dieviškos būties 
bei išminties lobius: atskleidė 
Švenčiausios Trejybės slėpinį ir 
tėvišką Dievo meilę žmogui; 
ryškiau nušvietė Dievo įsakymų 
prasmę, davė naują įsakymą — 
mylėti žmones taip, kaip jis pats 
myli. Pagaliau įsteigė Bažnyčią 
ir jai pavedė tęsti evangelizaci
ją, t.y. mokyti žmones dieviš
kojo mokslo ir vesti tautas išga
nymo keliu.

Išganytojo paskelbtoji 
Evangelija, pranašų balsas, 
apaštalų raštai — tai neišsemia
mas dieviškosios išminties šalti
nis. Ši dangaus išmintis sura
šyta Šv. Rašto knygose, 
ją aiškina bei saugo krikščioniš
koji tradicija — nuolatinis visos 
krikščionijos tikėjimas. Katalikų 
Bažnyčios, Šventosios Dva
sios gaivinama bei lydima, skel
bia, gina nuo klaidų ir autorite
tingai aiškina Dievo apreiškimą.

Per krikštą tapdami Katalikų 
Bažnyčios nariais, Dievo vai
kais, tampama ir dieviškojo 
mokslo šviesos paveldėtojais. Iš 
Krikšto kyla pareiga pažinti die
viškąjį mokslą: žinoti tikėjimo 
tiesas, vertinti jas ir jų šviesoje 
gyventi.

Mes, Lietuvos vyskupai ir vys
kupijų valdytojai, padedami ku
nigų, bažnyčiose jums nuolat 
skelbiame ir aiškiname tą bran
gųjį tikėjimo paveldą. Prašome 
ir raginame jus gyviau domėtis 
tikėjimo klausimais.

Žmogus myli tai, ką pažįsta 
esant gera. Pažinę tikėjimo gro
žį, supratę palaimingą jo reikš
mę, panorėsime ir savo gyveni
mą kurti pagal tikruosius 
Kristaus idealus. Dievo draugys
tėje.

2. Kiekvienas mąstantis žmo
gus nori gauti išsamius bei aiš
kius atsakymus į gyvybiškai 
svarbius klausimus; koks mano 
gyvenimo tikslas? kokia mano 
darbo ir kančios prasmė kas ma
nęs laukia po kūno mirties? ar 
aš turiu dvasinę bei nemirtingą 
sielą, ar yra amžinasis gyveni
mas, bei koks jis yra? ar yra 
Dievas ir koks jis? kas iš tiesų 
gera ir dora o kas ne? kuo tu
riu grįsti savo santykius su kitais 
šeimoje ir visuomenėje, ir 1.1.

Į šiuos ir panašius klausi
mus nuo seniausių laikų įvairiai 

bando atsakinėti filosofai, bet jų 
nuomonės labai skirtingos. Ma
tyti, mūsų prigimtinės išminties 
nepakanka šioms problemoms 
iki galo išspręsti. Turime dėkoti 
Apvaizdai, kad mes nelikome 
tamsoje bei nežinioje. Dieviška
sis Mokytojas Jėzus Kristus aiš
kiai ir gyvenimiškai atsakė į 
šiuos didžiuosius žmonijos 
klausimus ir savo elgesiu paro
dė gražiausią sektiną pavyzdį. 
Todėl jis ir galėjo apie save 
pasakyti: “AŠ esu kelias,tiesa ir 
gyvenimas” (Jn. 14,6), “Kas seka 
manimi, nebevaikščios tamsybė
se, bet turės gyvenimo šviesą 
(Jn 8, 12).

Visa, ką Išganytojas žmonijai 
paskelbė ir parodė, jau yra tapę 
milijonų ir milijardų žmonių 
gyvenimo programa, jų laimės 
kelias. Kristaus mokslo ir asme
nybės sužavėti nesuskaitomi bū
riai krikščionių kankinių už jį 
yra atidavę ir savo gyvybę, že
miškąją, laikiną gyvybę — lai
mėję amžinąjį gyvenimą dangu
je.

Trumpa Kristaus ir jo Bažny
čios mokslo santrauka surašyta 
nedidelėje knygutėje — katekiz
me. Kas turime ar galime gauti 
katekizmą — tą brangųjį tikėji
mo vadovėlį, kuo dažniau jį 
skaitykime ir jauskime, kad kiek
vienas jų žodis, kiekviena raidė 
patvirtinta ir pašvęsta milijonų 
gyvenimu ir mirtimi.

Su katekizmu paprastai susi
pažįstame vaikystėje — nuošir
džiai, liet negiliai. Jei vėliau ne
pasirūpiname į katekizmą gilin
tis, nenuostabu, kad daug ką už
mirštame ir liekame be vadovo. 
“Jėzus pamatė didžiulę minią, ir 
jam pagailo žmonių, nes jie bu
vo tarsi avys be piemens” (Mk. 
6, .34) — ar nesikartoja šis vaiz-

• das?!
Norėtume kartkartėmis pri

minti visiems tikintiesiems — 
vaikams, jaunimui ir suaugu
siems: sekmadieniais paskirkite 
bent pusvalandį katekizmui. 
Naudingų paaiškinimų apie tikė
jimo tiesas, dorovės reikalavi
mus, išganymo priemones ir li
turgines apeigas rasite maldy
nuose. Šiandien katekizmas ir 
maldynas yra vieninteliai jums 
prieinami rašytiniai tikėjimo 
tiesų šaltiniai, tad juo labiau 
studijuoti ni.

3. Šiais Sąmoningo tikėjimo 
metais visose bažnyčiose bus 
dažniau sakomi kateketiniai pa
mokslai. Dėmesingai jų klausy
kitės, grįžę namo su artimai
siais juos aptarkite.

Didysis Lietuvos švietėjas ir 
blaivintojas vyskupas Motiejus 
Valančius 1860 m. aplinkraščiu 
rekomendavo kunigams visada, 
ypač per gavėnią, bažnyčiose 
aiškinti katekizmą. Jo nuomone, 
katekizmo aiškini), is yra viso 
religinio Švietimo pagrindas. 
Ganytojas pabrėžė, kad religinis 
tamsumo, krikščioniškosios 
moralės pažeidinėjimų priežas
tis dažnai yra nepakankamas 
katekizmo aiškinimas. Deje, 
ir šiandien dalis katalikų nesu- 

- vokia tikėjimo tiesų grožio, lai
kosi labai abejotinos vertės mo
ralinių požiūrų todėl, kad yra 
primiršę katekizmą.

Pasitaiko katalikų jaunuolių, 
kuriems tėvai vaikystėje ne
sudarė sąlygų pasirengti pirma
jai išpažinčiai ir komunijai.. Pra
šome ir raginame tokius jaunuo
lius šiais sąmoningo tikėjimo 
metais pasirengti pirmajai išpa
žinčiai bei komunijai ir įsijung
ti į praktikuojančių tikinčiųjų 
gretas. Nekrikštytus, bet kelią į 
tikėjimą suradusius kviečiame 
priimti pirmąjį, svarbiausiąjį 
krikšto sakramentą. Kreipkitės į 
jums prieinamus kunigus, — jie 
mielai jums padės.

Kurie ruošiatės santuokai. jx'r 
ilgesnį laiką uoliai kartokite ka
tekizmą, kad sąmoningai priim
tumėte santuokos sakramemtą ir 
pasirengtumėte katalikiškai gy
venti šeimoje. Sulaukę kūdikio, 
nevėluokite jam parūpinti Dievo

t nukelta i 2 psZ.)
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Panevėžio rajono Ramyga
los kolūkis {steigė apdovanoji
mus geriausieins metų literatū
ros skaitovams. Žemdirbiai kartu 
su “Naujų knygų” leidinio skai
tytojais ir respublikos Savano
riška knygos bičiulių draugija 
1985-ųjų laureatu išrinko aktorių 
Laimoną Noreiką. Jam įteiktas 
kolūkio prizas “Ramygalos ark
las”. Šio konkurso diplomais 
apdovanoti aktoriai Marija Ras- 
teikaitė, Gražina Urbonaitė ir 
Arnas Rosenas. Vilties prizas 
įteiktas Valstybinės konserva
torijos studentei Aušrai Keliuo- 
tytei.

— Trisdešimties metų sukak
tį paminėjo Vilniaus miesto 
maisto pramonės darbuotojų 
liaudies vyrų choras “Aidas” 
(meno vadovas — respublikos 
nusipelnęs artistas Algimantas 
Lopas). Per savo gyvenimo 
laikotarpį jis koncertavo dauge
lyje mūsų šalies miestų, vienuo
lika kartų viešėjo užsienyje. 
Choro repertuare — apie pusę 
tūkstančio kūrinių, surengta 
daugiau kaip 600 koncertų.

— Už intensyvią veiklą pro
paguojant lietuvių liaudies kūry
binį palikimą Lietuvos Mokslų 
Akademijos folkloriniam an
sambliui suteiktas liaudies ko
lektyvo vardas. Nuo pat įsikū
rimo šiam saviveikliniam ko
lektyvui vadovauja kultūros — 
švietimo žymūne Aldona Rage
vičienė. Ansamblis yra parengęs 
tris programas, kurios — pa
vasario kalendorinių apeigų cik
las, rugiapjūtės ciklas ir kari
nės — istorinės tematikos liau
dies kūryba.

— Tapytojo Jono Švažo kūry
bos kelią atskleidžia paroda, 
atidaryta Vilniuje, Meno dar
buotojų rūmuose. J. Švažas dau
giau kaip du dešimtmečius ak
tyviai reiškėsi respublikos me
niniame gyvenime. Žymaus ta
pybos meistro kūriniai, tiek au
toriui gyvam esant, tiek ir po

mirties, yra apkeliavę daugelį 
parodų salių šalyje ir užsieny
je.

— Naują spektaklį — ma
žiesiem žiūrovams “Vilkas ir 
ožiukai” parodė Kauno valstybi
nis lėlių teatras. Spektaklį re
žisavo V. Matula, muziką parašė 
F. Latėnas, scenografiją ir lėles 
sukūrė J. Račinskaitė, judesio ir 
šokio mokė baletmeisteris J. 
Smoriginas. Vaidina aktoriai V. 
Aleksaitis, A. Naciuvienė, N. 
Vaitkevičiūtė, A. Koverka, A. 
Daugėlytė, G. Mikalauskas ir L. 
Rupšytė.

— Lietuvos Mokslų Akademi
jos centrinėje bibliotekoje pa
rengta ekspozicija supažindina 
su didžiojo lietuvių kalbininko, 
lietuvių bendrinės kalbos nor
mintojo ir ugdytojo Jono Jab
lonskio gyvenimu ir darbais. 
Ekspozicija skirta J. Jablonskio 
gimimo 125-osioms metinėms.

— Lietuvos liaudies buities 
muziejaus parodų salone Rum
šiškėse atidaryta latvių liaudies 
taikomosios dailės ekspozicija. 
Joje — daugiau kaip 300 nau
jausių kūrinių, atspindinčių gi
lias šaknis turinčias šio krašto 
meno tradicijas. Latvijoje popu
liari liaudies dailė, išradingai 
plėtojami meno verslai. Vien 
saviveiklinėje meno kūryboje 
dalyvauja apie 11 tūkstančių 
respublikos darbo žmonių. 3 
tūkstančiams suteikti liaudies

meistrų vardai. Labiausiai pa
plitusios taikomosios kūrybos 
šakos — dekoratyvinis audimas, 
mezgimas, medžio drožyba, odos 
ir keramikos darbai.
- Nidoje vėliavą pakėlė Lie

tuvos fotografų kūrybinė stovyk
la — seminaras. Kaip ir kasmet 
ją organizavo Lietuvos fotografi
jos meno draugija. Daugiau kaip 
šimtas fotografų ir meninės foto
grafijos teoretikų nagrinėjo ak
tualią temą — “Amžininko port
reto problema meninėje fotogra
fijoje”. Stovyklos darbe dalyvavo 
ir paskaitas skaitė kino kritikas 
S. Valiulis, žurnalistas S. Kri
vickas, menotyros mokslų kandi
datas V. Borevas, “Sovietskaja 
kultūra” laikraščio skyriaus ve
dėjas N. Jeriomčenka, savait
raščio “Sobesednik” redakto
riaus pavaduotojas J. Sadovni- 
kovas ir kt. Buvo surengtos 
diskusijos. Rudenėjanti Neringa 
taipogi buvo fotografų objekty
vų dėmesio centre.

— Vilniaus gatvėse pasirodė 
margaspalviai skelbimai, kvie
čiantys į Lietuvos meno darbuo
tojų rūmuose prasidedantį IV 
sąjunginį kvartetų festivalį, pri
statantys jo dalyvius. Susirinko 
plačiai žinomi kolektyvai. Tai 
Maskvos A. Borodino ir D. Šos- 
takovičiaus, Kalinino filharmo
nijos, Lietuvos, Vilniaus ir M. K. 
Čiurlionio bei F. J. Haydn iš 
Austrijos styginiai kvartetai. 
Festivalis rengiamas kas treji 
metai, jis turi gražias tradicijas, 
kurios atsispindi ir koncertų 
programoje. Joje — geriausi kla-

RENGIAMĖS JUBILIEJUI

Kolombijos parlamento vals
tijų atstovybių ir savivaldybių 
rinkimus laimėjo Liberalų parti
ja. surinkdama per 49 proc. bal
sų. Valdančioji konservatorių 
partija surinko 38 proc. ir kairių
jų partijų ir komunistų koalici
ja — 1.5 proc. Maoistų Liaudies 
išlaisvinimo armija rinkimus 
boikotavo.

FBI areštavo karo laivyno ad
ministracijos karininką Robert 
Dean Haguewood, įtartą slaptų 
dokumentų pardavinėjimu.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher pareiškė, 
kad Britanija ir Prancūzija ne
galinčios užšaldyti dabar jų tu
rimų branduolinių ginklų, kad 
pagal gen. sekretoriaus Gorba
čiovo siūlymą Sov. S-ga ir JAV 
galėtų panaikinti Europoj turi
mas vidutinės tolinašos bran
duolines raketas.

Norvegijoj Nato karo prati
mų metu, sniego griūtis užgrio
vė norvegų karių grupę ir 11 jų 
žuvo, o kiti 6 yra dingę.

Prezidentas Reagan įspėjo, 
kad atsisakius Sov. S-gos gen. 
sekretoriui Gorbačiovui šią va
sarą, kaip jų buvo anksčiau su-

(atkelta iš 1 psl.)

malonės — neatidėliokite krikš
to.

Tikintiesiems tėvams prime
name, ką yra nutarę popiežiaus 
vadovaujami II Vatikano Susi
rinkimo vyskupai: “Šeima yra 
pirmoji visuomeninių dorybių, 
būtinų kiekvienai visuomenei, 
mokykla. Ypač svarbu, kad 
krikščioniškoje šeimoje, klestin
čioje santuokos sakramento ma
lone ir pareigomis, vaikai nuo 
anksty vo amžiaus būtų išmokyti 
pažinti ir garbinti Dievą, mylėti 
artimą pagal krikšto gautąjį 
tikėjimą” (Krikščioniškojo auk
lėjimo deklaracija, 3).

4. Rengdamiesi Lietuvos 
krikštojubiliejui, esame pasiry žę 
1986 metų gavėnią skirti atgai
lai už nuodėmes tikėjimui.

Tikėjimas yra žvaigždė, nu
šviečianti kelią į Dievą. Tikėji
mas atveria mums dvasinį, am
žinąjį pasaulį, kurio dalininkai 
mes esame. Tikėjimas yra pir
moji iš trijų dieviškų dorybių. 
“Be tikėjimo neįmanome patik
ti Dievui. Kas artinasi prie Die
vo, tam būtina tikėti, kad jis yra 
ir kad ieškantiems jo atlygina”, 
— skaitoma Šv. Rašte (Žyd. 
11. 6).

Per krikštą įsipareigojome ti
kėti ir my lėti Dievą, Švenčiau
sioje Trejybėje vieną, tikėti, ko 
moko Katalikų Bažnyčią, vengti 
visokių blogio vilionių. Šį paža
dą kiekvienais metais atnauji
name Didįjį Šeštadienį, Velyk- 
nakčio mišiose. Priimdami su
tvirtinimą, gauname malonę ti
kėjimą išpažinti, saugoti, pla
tinti ir ginti, taip pat vengti 
nuodėmių prieš tikėjimą, o kartu 
ir atgailoti už šias nuodėmes.

Religinių pareigų apleidimas

tikėjimas burtais, klaidatikystė, 
tikėjimo atsižadėjimas, kova su 
tikėjimu — tai nuodėmės prieš 
tikėjimo dorybę. Šios nuodėmės 
atitraukia mus nuo galutinio gy
venimo tikslo —mums skirto am
žinojo gyvenimo atitraukia nuo 
amžinosios laimės šaltinio — 
Dievo,' skurdina mūsų dvasini' 
gyvenimą, drauge apkartina ir 
žemiškojo gyvenimo dienas. Jė
zus Kristus įspėja: “Iš tiesų, iš 
tiesų sakau jums: kiekvienas, 
kas daro nuodėmę, yra nuodė
mės vergas” (Jn 8, .34).
Todėl būtina atgailoti bei atsi

teisti Dievui už dvasinį atšali- 
ną, už jo garbės paniekinimą, už 
tuos kurie patys pasuko į dva
sinės tamsos kelius ir kitus sten
giasi jais vesti. Minėta intenci
ja per gavėnią aukosime Kry
žiaus kelią. Graudžius verks
mus, pasninką bei visas gavė
nios maldas. Tinkamai permal
davę Dievą, galėsime tikėtis, 
jog atsigaivins tikėjimas mūsų 
pačių ir mūsų brangiųjų sielo
se. Juk tikėjimas — ne teorinis 
tiesų pripažinimas, o viso žmo
gaus — proto, valios ir širdies 
atsiliepimas.

Šv. apaštalas Paulius Tesalo- 
nikos krikščionims rašė: “Mes 
jaučiame pareigą visuomet dė
koti , broliai, už jus Dievui, ir 
tai teisingą, nes jūsų tikėjimas 
klestėte klesti” (1, 3).

Broliai, seserys, brangūs ti
kintieji! Domėkitės Kristaus at
nešta ir paskelbta dieviškosios 
išminties šviesa. Dievo apreikš
tos tiesos ilgesį junkime su at
gaila, tada ir mūsų sielos pa
tirs tikėjimo palaimą.

Pasirašė Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai Kaunas, 
1985 m. lapkričio 11d.

sikinės kvartetų muzikos pavyz
džiai bei šiuolaikiniai šio žanro 
kūriniai. Klausytojai išgirdo F.J. 
Haydn, W. A. Mozart, R. Schu- 
man, P. Čaikovskio, D. šosta- 
kovičiaus, A. Schenberg ir kitų 
autorių kvartetus, tarp jų — 
pluoštą lietuvių kompozitorių J. 
Juzeliūno, V. Barkausko, J. Šir- 
vinsko muzikos.

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidarytos tapytojos Mildos Mil- 
dažytės-Kulikauskienės ir teksti
lininkės Rūtos Luckienės kūry
bos personalinės parodos.

— “Maskvos” kino teatre, Vil
niuje, įvyko vaidybinio filmo 
“Eik ir žiūrėk” premjera. Šią 
kino epopėją, pasakojančią apie 
karo siaubą, fašizmo nusikalti
mus ir žmonių patirtas kančias, 
įsakmiai raginančią visus susi
rūpinti dėl mūsų planetos liki
mo, sukūrė “Belorusfilmo” ir 
“Mosfilmo” studijų kolektyvai. 
Filmo režisierius — E. Klimo- 
vasl Greta žymių broliškų res
publikų teatro ir kino meistrų 
jame vaidina ir lietuviai akto
riai.

— Toli nusidriekia Lietuvos 
valstybinio akademinio operos 
ir baleto teatro solistės, respub
likos liaudies artistės Gražinos 
Apanavičiūtės kūrybiniai marš
rutai. Įsimintina dainininkei 
viešnagė Leningrade. D. Šosto- 
kovičiaus filharmonijoje G. Apa- 
navičiūtė atliko soprano parti
ją G. Malerio Antrojoje simfo
nijoje. Grojo RTFSR nusipelnęs 
kolekty vas — Leningrado sim
foninis orkestras, dirigavo M. 
Jansonas. Devynis koncertus G. 
Apanavičiūtė surengė Maskvos 
srityje, Smolenske ir Brianske. 
Kartu dalyvavo ir tarprespubli
kinio M. K. Čiurlionio konkur
so laureatas Robertas Bekionis.

— V. Palčinskaitės pasaka 
“Spyruoklinis kareivėlis” keturi 
šimtojo spektaklio parodymą 
pažymėjo Klaipėdos kultūros rū
mų lėlių teatras.' Tai vienas se
niausių respublikoje šio žanro 
saviveiklinių kolektyvų, gyvuo
jantis daugiau kaip dvįdešimt 
metų. Nemaža jo pastatytų 
apžiūrose ir konkursuose pelnė 
apdovanojimus — diplomus, 
garbės raštus. Didelė sėkmė ly
dėjo — K. Kubilinsko “Vėjo bo
tagėlį”, A. Kolesnikovo “Nykš
tuką Nosį”, E. Patriko “Pagran
duką” ir kitus spektaklius.

— Nauju spektakliu senuo
sius metus palydėjo Klaipėdos 
dramos teatro kolektyvas. 
Septynioliktojo šimtmečio anglų

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 367 Larfcftold ftoad, Kąst 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 616 3664740. Nm* tetatoass toflmlą 
tik išimtinais atvejais 516 757*2671. New York© ofisas Lito patalpos s: 
56 • 61 114th St, Richmond HM, N.Y. 11415. ToL 716 441 • 3611.
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DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtond Blvd., galima {atgyti 
I istuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą plokštelių, svokinhno kortelių, 
gintaro, baltlnukų, juostų, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutekta garbingos laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 296 * 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nen
orit offlce‘ 426 Lafayotte St (Cor. Wllson Avė.), tetai. 344 - 5172. Pa- 
ruoštamoa garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENF1ELD TUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapei, 301 Coroy 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 * 5577. Pasadena 
Memorial Chapei, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdraus 
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikta naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis pamlnšti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Šate vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securlties Ine., One State St. Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksų 
ir sidabrų. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

ra sotino
A MEMORIALS

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

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JOKIAS

tartą, atvykti į JAV, prezidentas 
Reagan atsisakys kitais metais 
vykti į Sov. S-gą.

Sov. S-gos Gamybos pajėgom 
studijuoti komisijos pirmininkas 
Abel G. Agenbegjan žurnalistam 
pareiškė, kad Sov. S-ga numato 
leisti veikti ribotam skaičiui pri
vačių įmonių, kaip taisymo dirb
tuvių, auto garažų, namų taisy
mo ir pan., leidžiant jų savi
ninkam pasilaikyti nustatytą 
procentą pajamų, arba sumo
kant valstybei nustatytą sumą 
pinigų, o perteklių pasilikti sau. 
Pagal jį Sov. S-ga yra reikalinga 
radikalių reformų, nes tolimes
niam krašto ūkio augimui jau

Romo Kalantos kapas okupuotoje Lietuvoje 1982 metais. 
Jis Kauno teatro sodelyje susidegino 1972 gegužės 14, 
Šaukdamas “Laisvės Lietuvai!

nepakanka nuolat ieškoti naujų 
šaltinių, kada darbo jėgos pradė
jo staigiai mažėti.

dramaturgo Dž. Ferkerio kome
diją “Verbuotojas” pastatė 
Maskvos A. Lunačiarskio teatro 
meno instituto absolventė A. 
Bagatyrytė. Pagrindinį vaidihenį 
sukūrė jaunas aktorius K. Maci
jauskas. Spektaklyje vaidina K. 
Žilinskas, N. Sabulytė, V. Kli
mas. Naujųjų metų išvakarėse 
kultūros rūmų liaudies operos 
teatre nuskambėjo J. Offenbacho 
“Hofmano pasakos”. Spektaklį 
pastatė šio kolektyvo meno va
dovas ir dirigentas, respublikos 
nusipelnęs artistas K. Kšanas.

— Rietavo liaudies teatras 
pakvietė žiūrovus į B. Dauguvie
čio komedijos “Žaldokynė” 
premjerą. Spektaklį režisavo 
Lietuvos kultūros žymūnas S. 
Eigirdas. Pagrindinius vaidme
nis atliko ilgamečiai saviveikli
nio kolektyvo nariai — veterina
rijos gydytojas L. Jasiukėnas, 
gamybinio baldų susivienijimo 
“Klaipėda” Rietavo filialo vy
riausias technologas B. Durka, 
vidurinės mokyklos mokytojas, 
Lietuvos meno saviveiklos žymū-
nas A. Kerpė, medicinos felčerė 
P. Dromantienė ir kiti.

— Uteniškiai knygos mylėtojai 
susibūrę į “Žibinto” klubą jau 
turėjo susitikimų su rašytojais 
V. Sirijos Gira, J. Skliutausku, 
literatūros kritiku A. Guščiumi, 
publicistu J. Lukoševičium, 
“Minties” leidyklos, kitais kul
tūros ir meno darbuotojais. Ne
seniai įvyko “Žibinto” renginys 
Naujasodžio kolūkyje. Čia į su
sitikimą buvo pakviestas nusi
pelnęs mokytojas, knygų “A. Vie
nuolio gyvenimo pėdsakais” ir 
“Mūsų Baranauskas” autorius 
R. Šaltenis.

S.L.K.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 719 769 - 3300
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Lietuvių Religinė Šalpa 
švenčia 25 m. sukaktį

Tikriausiai visi esame girdėję, 
kad yra tokia organizacija — 
Lietuvių Religinė Šalpa. Ji veikia 
tyliai, nesigarsina savo darbų, 
neskelbia nei kokių savo veiklos 
planų. Kodėl taip daro? Į tą 
klausimą atsakys kiekvienas pa
galvojęs, nes jos veikla skiriama 
Lietuvai, kur varžoma religija, 
persekiojami tikintieji. Tad ir 
suprantama, kodėl apie Lietuvių 
Religinės Šalpos veiklą nedera 
viešai kalbėti, o dera tik jai 
pasiųsti savo auką.

Laikas taip greitai bėga, kad 
štai jau 25 metai šiai organiza
cijai. Organizacijos šaknys nuei
na giliau nei tie 25 metai. Sėk
mingai veikianti Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybė jau 1942 
metais sudarė komitetą šelpti 
nuo karo nukentėjusius lietu
vius. Gi 1944 metais Amerikos 
Lietuvių Tarybos iniciatyva 
buvo suorganizuotas Balfas. Ku
nigų Vienybė buvo viena iš Ral
fo steigėjų ir artimai su Balfu 
bendradarbiavo. Kunigų Vie
nybei pasisekė iš Amerikos vys
kupų fondo gauti stambią sumą, 
gavo vysk. V. Brizgio vardu. 
Auka buvo perduota Balfo pir
mininkui kan. J. Končiui. Ir ki
tos aukos buvo atiduotos Balfui. 
Dalis tų aukų tekdavo lietu
vių religinei šalpai, nes tokia 
buvo aukotojų intencija.

Taip ėmė formuotis mintis, 
kad reikia sukurti atskirą orga
nizaciją, kuri rūpintųsi lietuvių 
religine šalpa. Pirmąjį organiza
cijos statutą paruošė Balfo pir
mininkas kan. J. Končius. Jau 
1960 metų rudenį Brooklyne, 
netoli Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčios, pradėjo veikti toji 
Lietuvių Religinė Šalpa, ten su
sirado patalpas ir įsikūrė.

Teisiniai jos formalumai buvo 
sutvarkyti, ir organizacija buvo 
įregistruota 1961 vasario 2. Įre
gistruota Nevv Yorko valstijoje 
kaip pelno nesiekianti religinės 

lalrdaros organizaciją. Ji buvo 
atleista ir nuo mokesčių.

Jos pirmininku visą laiką buvo 
vysk. V. Brizgys. Šalia jo dar yra 
15 kunigų direktorių taryba ir 7 
asmenų valdyba. Reikalų vedėjai 
ir kiti tarnautojai samdomi. Jie 
ir keitėsi. Organizacija plėtėsi, 
1972 suorganizuota rėmai, kurie 
veikia įvairiose kolonijose.

Kaip minėta, pradžioje įstai
ga buvo So. 4th Brooklyne, ne
toli nuo Angelų Karalienės para
pijos bažnyčios. 1965 perkelta į 
Maspethą, priešais lietuvių 
parapijos bažnyčią. Iš ten įstai
ga 1979 buvo perkelta prie 
Kultūros Židinio. Kieme iš buvu
sio garažo buvo įrengtos specia
lios patalpos, kur ir įsikūrė 
Liet. Religinė Šalpa.

Pirmuoju reikalų vedėju buvo 
kun. Stasys Raila. Kad darbas 
būtų našesnis, tuoj buvo samdo
mi ir talkininkai. Su kun. St. 
Raila dirbo Elena Milukienė, 
Rima Bružienė, Joana Pumpu
tienė. (Ji dar dirbo ir su kun. 
K. Pugevičiumi).

1976 metais, t.y., prieš 10 
metų, įstaigos vedėju buvo pa
kviestas kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, čia gimęs ir augęs, dirbęs 
Baltimorės vyskupijos informa
cijos ir propagandos skyriuose.

Kun. K. Pugevičius savo veiklą 
išplėtė, sumodernino darbo me
todus. Jau į įstaigą atėjo ir kiti 
tamauttojai: Gintė Damušytė, 
Marian Skabeikis. Vakarais 
talkina Lietuvos vyčiai, talkina 
ir šiaip jaunimas. Prie Lietuvių 
Religinės Šalpos buvo suorgani
zuotas Lietuvių Informacijos 
Centrras, kuris taip pat savo 
veiklą išplėtė, spaudai pristaty
damas daug iš okupuotos Lietu
vos gautos medžiagos, ir kita.

Lietuvių Religinė Šalpa iš Ku
nigų Vienybės perėmė Lietuvos 
Kat. Bažnyčios Kronikos leidi-
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Sausio KARYS
Nors ir atidžiai jį perskaitęs, 

daugiau pakalbėsiu tik apie tuos 
straipsnius-rašinius, kurie man 
didžiausią įspūdį, teigiamą ar 
neigiamą, paliko. Nesilaikysiu nė 
eilės, kuria redaktorius rašinius 
išdėliojo.

Pačiu svarbiausiu, reikšmin
giausiu, įdomiausiu laikau Juo
zo Žygo straipsnį “Krėvos akto 
klampynėse”. Teisingai primi
nęs, kad Krėvos aktas glaudžiai 
susijęs su (jogailiniu-vylautiniu) 
Lietuvos krikštu, pabrėžia, kad 
“(.. .) akto tekstas (. . .) skamba 
lyg nugalėtojo primestos taikos 
sąlygos”, nes lenkai jį rašė, 
ir surašė taip, kaip norėjo. Iš 
rašinyje paskelbtų penkių akto 
punktų, išskyrus pirmąjį, visi 
kiti panėši į alijantų paskelb
tas kapituliacijos sąlygas nacių 
admirolui Doenitz’ui 1945 — jų 
pavasarį. Kaip gi mes tokiomis 
sąlygomis apkrikštyti turime 
džiaugtis ir didžiuotis!? Deja,

Kun. Kazimieras Pugevičius, dabartinis Lietuvių Religinės 
Šalpos įstaigos reikalų vedėjas ir Lietuvių Informacijos 
centro direktorius. Nuotr. V. Maželio

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

600 metų krikšto sukakčiai jau 
pasiruošta ir tėvynėje, ir išeivi
joje. Gerai, kad tokių blaivių 
autorių, kaip anksčiau V. Liule- 
vičius ir Vyt. Alantas, o dabar 
J. Žygas primenama, jog su Krė
vos aktu surištas krikštas netu
ri mūsų džiuginti ir kad reikėtų 
jau ruoštis kuo iškilmingiausiai 
paminėti mindauginio krikšto 
750 metų sukaktį 2001-siais.

Savaip įdomus Osvaldo Žad
vydo straipsnis “Gruodžio 17- 
oji Kėdainių įguloje”. Jei gerai 
suprantu, čia O. Žadvydo tik 
pirmosios 10 eilučių, o toliau 
apie įvykius pasakoja nežinia 
kada prakalbintas, nežinia, ar 
dar gyvas mjr. Vladas Kuzavi- 
nis. Visas ilgas “atsiminimų” 
rašinys — 1926 gruodžio 17- 
sios apologija. Demokratinė 

žinioj o šaulius daugiau domins 
“Tremties Trimito” rašiniai bei 
nuotraukos.

Tenka džiaugtis KARIO pa
kenčiamu punktualumu. Jaučia
ma red. Balio Raugo ranka kal
bą gerinant, nors spaustuvės 
klaidu jau nebegalima išveng
ti. KARIO adresas: 341 High- 
landBlvd.,Brooklyn,N.Y. 11207. 
Jo kaina — 17 dol. metams.

1985 4ų VARPAS
Keleto priešpaskutinių nume

rių rankose neturėjęs, su smal
sumu irau šį, Nr. 20. Skaitinė
damas suvokiu, kad VARPAS jau 
senokai tapęs metraščiu, kad tik 
vienas numeris išėjo 1985 data, 
kad medžiaga sulasyta 1984 
ir 1985-jų pirmoj pusėj. Detroi
te jis pradėtas platinti 1986 
vasary. Kadangi senokai VARPO 
apžvalgėlę besu rašęs, primin
siu, jog jį leidžia Varpininkų 
filisterių draugija, jog jį dauge
lį metų redaguoja Antanas Ku- 
čys, o dabartinė administratorė 
— Elena Rūkienė, kuri pasiekia
ma adresu 3346 West 65th Place, 
Chicigo, IL 60629.

Į 200 puslapių aiškaus, šva
raus Šrifto metraštį sudėta apie 
30 įvairių žanrų rašinių. Prisi
minsiu ir pakomentuosiu tik 
man įdomiausius.

A. Kučio vedamasis “Princi
pingieji ir nuosaikieji” man keis
tokas ir didele dalimi nepriim
tinas. Apie jį nepradėsiu nė kal
bėti, nes pradėjęs sunaudo
čiau visą metraščio apžvalgėlei 
skirtą vietą ir neužbaigčiau . . .

Vinco Vyčino, Ph.D., filosofi
nio pobūdžio darbas “Lietuvių 
mitinės kultūros svarba”, kurio 
paantraštėj sakoma, jog tai “Į- 
vado santrauka iš rašomos kny- 
“Mūsų protėvių kultūriniai pra
dai’ ”, nepaisant jo didelės 
vertės, daugumai VARPO skaity
tojų liks nesuprantamas. Bet ne
išsekime! Sekantis rašinys jau 
nuolatinio VARPO bendradarbio 
dr. Kazio Karvelio. Jo “Translia
cijos į pavergtą lietuvą” rašoma 
labai aiškiu teisininko stilium. 
Čia aiškinama, kokią naudą tu
rėjo lietuvių transliacijų perkėli
mas iš Radio Liberty į Radio 
FreeEurope, džiaugiamasi prez. 
Reagano poveikiu į\ransliacijų 
turinį, pateikiama su transliaci
jomis surištų plonybių, sovieti
nės spaudos citatų, rodančių 
transliacijų svarbą. Nemažiau 
įdonius ir aiškut aiškutėlis A. 
Kučio beveik puskapio puslapių 
darbas “Pirmasis Lietuvos pa
siuntinys Amerikoje”. Tai ištrau
ka iŠ dar teberašomos knygos 
“Trys Vileišiai Lietuvą kuriant”. 
Čia rašoma apie teisininko Jo
no Vileišio didelį įnašą Lietu-
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prez. Kazio Griniaus vyriausybė 
vaizduojama negeresne už ko
munistų, o pik. (Aleksandras) 
Jakaitis, garbingai demokratiją 
gynęs, paverčiamas niekingu ko
munistų agitatorium (“Jo kalba 
mažai kuo skyrėsi nuo vėliau 
mūsų girdėtų 1940 metais ko- 
komunistinių vadų ar jų patai
kūnų kalbų”). LE IX, 253-54 
pik. A. Jakaitį aprašo kaip gar
bingą Lietuvos karį nepriklauso
mybės kovų dalyvį, apdovanotą 
Vyčio kryžiumi su kardais, bet... 
iš kariuomenės atleistą 1926. 
Paskutinis LE sakinys byloja, 
kad pik. A. Jakaitis buvo 1926 
sukilimo auka. Manding, KARY
JE didžiuotis anuo sukilimu ir 
dar niekinti jo aukas netinka.

Trečias nepaprasto įdomu
mo straipsnis, B.B. inicialais 
pasirašiusio “Amerikos genero
las Pattonas”. Tai tęsinys ir pa
baiga rašinio apie vieną didžiau
sių, sumaniausių JAV karvedžių 
II pas. karo metu. Apie vyrą, 
kuris pažino maskvinį bolševiz
mą, suprato jo kėslus, troško pa
saulį karo arenoj nuo jo išva
duoti. Straipsnis paremtas dau
geliu autentiškų šaltinių, daran
čių jį dar įdomesniu, jaučiant, 
kad rašoma ne iš piršto išlau
žus.

Iš ankstesnio numerio tęsia
mas, čia užbaigiamas Jono Ab- 
raičio atsiminimų skirsnelis 
“Skaudus ir tragiškas momentas
— prievartinė priesaika”. Tai 
apie mūsų karininkų bei karių 
priesaiką okupantam 1941 žiemą
— priesaiką ginti jų interesus, 
lieti už juos kraują. Autorius 
nesiteisina, bet tik labai nuo
širdžiai konstatuoja faktą, tad 
nepelnytą mūsų kariuomenės 
gėdą kartu su juo išgyvename.

Tokie mane labiausiai dirginę 
Šio KARIO rašiniai. Be abejo, 
nemažo dėmesio verti ir keli 
kiti: A. P. Bagdono “Tautinės 
sąmonės vystymasis Mažojoje 
Lietuvoje”, dr. Kazio Ėringio 
“Lietuvos karių mirtis sovietų 
armijos gretų replėse”, V. Stat
kaus “Lietuvos priešlėktuvinė 
artilerija”, Povilo Burneikio 
“Pirmas susitikimas su sovie
tais”, Algirdo Gustaičio “Latvi
jos istorija 1920-1940 metais, su
sijusi su Lietuva bei Estija” 
(latvių istoriko Edgaro Ander
sono knygos recenzija) ir Br. 
KriŠtopaičio “Prisimintinas lai
vas “Trakai’ ” Šie visi straips
niai, mano nuomone, sulauks 
visokių skaitytojų dėmesio. Be 
abejo, buvusiems kariams liks 
arčiau širdies gausios karinės

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
—— PAULIUS JURKUS —

BOKŠTAS

Mieste pasirodė keistas, nie
kur nematytas žmogus. Pirklys? 
Auksakalys? Gal iš karališkų 
pinigų kalyklos koks meistras, 
atkeliavęs iš kitų kraštų?

Vaikštinėja po miestą. Ima ir 
sustoja ties bokštu, pasiklauso, 
pridėjęs ausį, lyg bokštas būtų 
žmogus ir turėtų širdį. Užlipa 
ant kalniuko, delnu šešėlina akis 
ir žvalgo, stebi apylinkę, kilno
damas smailią barzdelę. Iš odi
nio krepšio išsitraukia popie
riaus ir ima rašyti. Kartais net 
braižo. Nuo popieriaus viršaus 
iki pat apačios išveda tiesią 
liniją.

Miesto valdžius pastebėjo 
keistuolį ir nusispjovė. Kaip 
plaukai suversti į viršų, net pe
čius siekia. Negeras! Koks nors 
šnipelis! Pasiuntė keturis gink
luotus vyrus, šie plevėsą nukėlė 
nuo kalno ir pastatė priešais 
miesto vyriausią.

— Kas esi ir ko čia maišaisi?
Valdžius tikėjosi, kad žmoge

lis suglumęs net atsiklaups, su
dės rankas ant krūtinės ir atsi
prašys. O tas vyrukas štai išsi

tiesė, gražiai nusilenkė, net ran
ka mostelėjo.

— Malonu, kad pastebėjot 
mane. Esu architektas. Mano 
pavardė — Lukas Matematikus. 
Keliavau pro šalį į kitus kraštus. 
Sustojau arbatos išgerti ir žiū
riu, kad čia miesto esama. Čia 
ne vaikų suneštas šiukšlynėlis, o 
miestas, vertas geros kepurės. Ir 
tą kepurę galiu jum uždėti!

Miesto valdytojas krumpliais 

trinktelėjo į stalą ir atrėžė:
— Kepurių mum nedėliok. Visi 

mes bajorai, ir turime brangias 
kailines kepures! Ką tamsta, 
paikas, ar ką?

Lukas Matematikus šyptelėjo:
— Miestas, tie pasklidę namai, 

galėtų turėti geresnę kepurę. 
Aš jum galiu pastatyti garsiau
sia pasauly bokštą.

— O koks čiulbuonėlis! — at
sakė valdytojas. — Bokštų mes 
turime apsčiai ir gražių. O tas 
jūsų bokštas kuo jis bus garsus?

— Jis bus aukščiausias. Jis 
bus matomas visose karalystėse, 
ir visi žinos, kad tas bokštas 

stovi čia. Ši vieta tinkama to
kiam bokštui. Jei nenorite, nešu 
planus ir šlovę, į kitas kara
lystes.

— Meldžiamasis, neskubėk! 
Mes svetingi ir dosnūs! Gausi 
dvarelį ar palivarką. Būsi ir 
garbe apsmilkytas. Bet mano 
antspaudas tiem planam per 
menkas. Geriau karalius tegu 
primuša savąjį.

Nuvedė architektą į karaliaus 
rūmus, kur tarnų čiužėjimas, 
kur dvariškių raudonumas, kur 
menės viena kitai giriasi savo 
svečiais.

Raštininkai ir karininkai link
čiojo valdovui ir pasakė, kokią 
šlovę siūlo tasai svečias.

Karalius sėdėjo bibliotekoje, 
pirštu sukiojo žemės gaublį ir su 
didinamuoju stiklu žiūrėjo, kur 
baigiasi jo karalystė. Jis trokšte 
troško, kad jo vardas garsėtų 
visame pasaulyje. Štai architek
tas ir atneša tokį garsą!

Sukruto valdovas.
— Taip, tai įspūdinga! — tarė 

valdovas, žiūrėdamas į planus. 
— Nesigailėdamas pilu pinigus 
mokslui ir menui. Ir dabar ma
no paslauga tau, didysai archi
tekte!

Tuoj suėjo raštininkai su po
pieriais, o kancleris atsinešė 
antspaudą. Surašė, užliejo laku 
ir primušė raitelį. Karalius susi
jaudinęs architektui padovanojo 
net šilko juostą su monograma.

— Pradėk! Jei gerai ir greitai 
baigsi, tai dovanų galo neuž- 

matysi!
-o-

Prie šulinių, dirbtuvėse, aikš
tėse ir gatvėse kalbėjo žmonės 
tą patį: statys bokštą.

Miesto valdytojas net kleste
rėjo į ąžuolinę kėdę. O kas bus, 
jei tą garsenybę pastatys šiapus 
mūrų, miesto ribose, kur namai 
pečiais susirėmę, vienas kitam 
ant kojų lipa? Dar ko gero reikės 
kokį palociuką nugriauti, kad 
bokštas įsispraustų į namų 
tarpą. O jei architektas padaro 
klaidą, gerai ne apskaičiuoja, tai 
bokštas — bast ir guli! Po juo 
guli namų daugybė! Kas gali ži
noti, gal ir gerų krikščionių šim
tinė ten guli! Ne, taip negali bū
ti !

Ir valdžius išduntėjo į miestą. 
Architekto pakilią barzdelę pa
matė ant kalvos ir tuoj pribėgo:

— Žinau, jūsų darbas bus 
garsus. Kad jis būtų dar garses
nis, noriu primūryti savo patari
mą.

Ir ėmė plepėti, kad jis tiek ir 
tiek metų Vilnių pažįsta, žino 
kiekvieną namą, žino, kokia čia 
žemelė. Tik smiltynė. Tai tik 
stoginėlėms statyti, o ne tokiam 
bokštui.

Ir taip suokė, kol architektą 
nuvedė už miesto milnj. Ten 
kalnai, kalneliai, daug erdvės. 
Reginiai į visas puses patys atsi
daro. Po žalia velėna — senovės 
akmuo, ant kurio gali visa staty
ti.

Architektas ten ir įsmeigė kuo

lelį, o miesto valdytojas grįž
damas pirmoje bažnyčioje užde
gė storulę žvakę prie šv. Antano. 
Sustojo ir smuklėje ir paprašė 
ratelį degtinės — vieną sau,o ki
tą bet kuriam smuklės svečiui. 
Tokia pakilus buvo nuotaika!

Už miesto sienų pirmieji pa
sirodė mūrininkai. Ir čia reikės 
rankų, kurios tokias bažnyčias 
pastatė. Reikės ir kalvių ir sta
lių. Ir jaučių! O kur užkanda? 
Pavilga? Reikės ir palapinių ir 
ugniakurų.

Tuoj pradėjo rinktis. Ant ože
lių pastatė alaus statinaites, su
kūrė ugnis. Gali užkąsti ir užger
ti belaukdamas.

Kepamų mėsų kvapas ir dū
mai tirštėjo aplink, tirštėjo ir 
žmonių minia ir visokie klege
siai Omai pasirodė architek
tas ir tarė paprastai ir aiškiai:

— Nieko man nereikia!Tokie 
bokštai iš plytų nestatomi. Aš 

^vienas jį nuliedinsiu.
Ir nuskubėjo, nuniro į krū

mus, kad nepagautų anos dar
bo rankos.

Ir kas susirinkusiem belieka? 
Nusispjaut į kalniuką, kur bus 
bokštas. Nusispjaut į architektą. 
Užgesint ugnis. Išsinešdinti.

Išsiskirstė. Nusvirduliavo visi. 
Liko tik smilkstą pagaliai ir Su
neš, kurie binzinėjo, ieškodami 
kaulų.

-o-
Mieste pamažu užmiršo bokš

tą. Nebekalbėjo apie jį. Taip 

niekas nepastebėjo, ten, kur buvo 
kuoliukas, kartą sukalė storas 
blankas į žemę ir padarė neper
matomą tvorą. Lietus nulijo len
tas, ir jos pasidarė pilkos, kaip 
ir visa žemė, kaip debesėliai 
pilki. Paskui atėjo žiema. Po 
sniegu tų lentų nesimatė.

Pavasarį už miesto vartų žolė 
veili. Į žolę atvedė ožką. Žmoge
lis įsmeigė kuoliuką, pririšo oš- 
ką ir pažvelgė į kalniuką. Bu
vo ir užmiršęs kalbas apie bokš
tą. Pažvelgęs net ženktelėjo ir 
tekinas pasileido į miestą. Į 
smuklę, prie šulinio, į kalvę, pas 
dailidę, šaukia vis tą patį:

- Stato, stato!
Dailidė nusikeikė:
- Vėl pagavo plėšiką, o kar

tuves be manęs stato, nė uždirb
ti neduoda.
- Bokštą stato!
- Kur?
— Už miesto vartų!
Pakėlę skvernus, visi skubėjo 

už miesto vartų, kur tos pilkos, 
į žemę sukaltos lentos. Sustojo 
ir net už krūtinės griebėsi. Tik
rai stato. Bokštas buvo net aukš
tesnis už tvoką, toks pilkas. Ne
gali įžiūrėti, iš kokios medžia
gas. Bet — bokštas.

Subėgę klausėsi, gal išgirs ko
lų garsą, plaktuko kaukštelėji- 
iną, gal koks žodelis iškris per 
tvorą, bet ten, anapus lentų, 
buvo visiškai tylu.

(Bus daugiau)
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vai de jure pripažinimo iš JAV 
vyriausybės siekiant ir Laisvės 
paskolos lakštus platinant..

Liūto Griniaus “Pabaltiečių 
overtiūra Skandinavijoje” iškelia 
pabaltiečių laisvės žygio Balti
jos jūrą svarbą ir duoda kritiš
kų pastabų nepakankamai tuo 
žygiu tesidomėjusiai mūsų vi
suomenei, veiksniams.

Straipsniu “Planai trečiajam 
tūkstantmečiui” dr. K. Karvelis 
skaitytoją supažindina su 
“Mokslo ir gyvenimo” (1984 
liepos, Nr. 7) autorium Antanu 
Buraču ir jo skelbiamus didelius 
planus kandžiai pakomentuoja.

Nepaprasto, vietomis kvapą 
užimančio įdomumo “Sibiro 
tremtinės M. Kvietinskienės at
siminimai”, čia nurašy ti nuo E. 
Jasiūno garsajuostės. Panašių 
atsiminimų vėl ir vėl turėtų 
skelbti kiekvienas mūsų žurna
las, neišskiriant nė grynai kultū
ros prestižinius AIDUS bei 
METMENIS, o taip pat ir LI- 
TUANUS’ą.

Juozas Žygas prisimena Joną 
Šliūpą jo atvykimo Amerikon 
prieš 100 metų ir nuo jo mir
ties 40 metų proga (“Dr. Jonas 
Šliūpas / Kovotojas —lietuvybės 
žadintojas”). Jonas Girdžiūnas 
rašo apie Kazį Jakubėną “Poe
tas Kazys Jakubėnas”) jo 35 me
tų tragiškos mirties sukaktu
vių proga. Tik straipsnio auto
rius persistengia, poetui priskir
damas ir satyrinį eilėraštį “Dvi 
birby nės / Vienas tomas", para
šytą Leonardo Žitkevičiaus. O 
pilnesniam poeto portretui ver
tėjo paminėti ir tai, kad, 1941 
pavasarį, entuziazmo pagautas 
ir jis rašė eiles, kurias pats vė
liau prakeikė (nebegaliu pasaky
ti, “liaudies” premijuotas buvo 
jo “Negrįš tie laikai, kur praėjo / 
Ir upės negrįš atgalios”, ar kuris 
kitas). Taip, jį tampė po kalėji
mus visi izmai, pradedant sme
toniniu vadizmu, baigiant bolše
vizmu. Ir tai už “nusikaltimus”, 
kurie demokratinėj santvarkoj 
neskaitomi blogybėmis — už 
laisvus žodžius.

Spausdinami redaktoriaus 
(nes be parašo) keturių įžy mių 
žmonių nekrologai: gen. Stasio 
Raštikio, žurnalisto-rašytojo 
Juozo Pronskaus, pedagogo, vi
suomenininko Antano Rinkimo 
ir dėl vyro “nusikaltimų s adis
tiniam režimui daug kentėju- 
sios Emilijos Pajaujienės. Visi 
įvertinti teigiamai, šiltai, išsky
rus St. Raštikį.

“Mūsų literatūroje" skyriuje 
pateikiama keleto veikalų trum
pos, po du-tris puslapius re
cenzijėlės. Jos nuobodokos todėl, 
kad rašomos vis to paties ver
tintojo, paties redaktoriaus. Ne
gi per metus redaktorius nega
lėtų pasitelkti vieno kito re-

eenzento, pvz. Algirdo T. Anta- 
navičio, Violetos Kelertienės, dar 
kurio ar kurios? Vis dėlto ir 
vieno autoriaus recenzijėlės ge
riau, negu niekas. Man jau visiš
kai nepatinka dar keliolika “mi- 
nireeenzijų”, skyriuje.“Trumpai 
apie atsiųstus leidinius”. Sura
šius turinį tokių pusmetinukų 
ar trimėnesinių, kaip MCSŲ 
SPARNAI, TĖVYNĖS SARGAS 
ar LITU ANUS, pastaboms vietos 
nebelieka; ir nebelieka turbūt 
t<xlėl, kad recenzento jie neper
skaityti. . .

Nors aptariamą VARPĄ per
skaičiau nuo viršelio iki virše
lio (ir labai grožėjausi viršelyje 
atspaustu Broniaus Murino,man 
apžvalgą berašant mirusio, pieš
tu Vilniaus senamiesčio pa
veikslu, pasisakyti apie paskuti
nius kelis įdomius straipsnius 
žurnalo gale jau pritrūkau vie
tos.

Kadangi VARPAS redaguoja
mas didžiai raštingo žmogaus, 
turiu priminti kalbos klaidas.

kurių čia būtinai reikėjo išveng
ti. Kad ir nelabai atidžiai jų 
ieškodamas, suregistravau 77. 
Didelė jų dalis nesąmoningos, 
atsiradę spaustuvėje. Bet va 
šitos jau priskirtinos redakto
riui: anti-kultūrinis (t.b. antikul- 
tūrinis), keliose vietose davinių, 
daviniai, davinius (duomenų, 
duomenys, duomenis), neapi- 
pavydalinta (neapipavidalinta), 
symboliu (simboliu), proveržys 
(proveržis), kaiminystė (kaimy
nystė), pasaulys (pasaulis), ana- 
lytiniu (analitiniu), anti-sovietinė 
(antisovietinė, atsiektas (pasiek
tas), neskaitlinga (negausi), rug
pjūtis, piauti ir 1.1, (rugpjūtis, 
pjauti), siuvamųjų (siuvamųjų), 
du metus (dvejis), išvystimas 
(išvystymas), jieškodami (ieško
dami), popierio (popieriaus), iš- 
kišulys (iškyšulys), įžimybė (įžy
mybė), išprūsusia (išprususia), 
intryga (intriga), neliūdija (ne
liudija), kliudyti (kliudyti), iš- 
siūsti (išsiųsti), kokį tai (kažkokį), 
nuteriota (nusiaubta), atsiektu- 
tuosius (pasiektuosius), durimu 
(dūrimu).

ALTO PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kreipdamasi į JAV-se gyvenan
čius tautiečius - tautietes, pagei
dauja, kad, palaikant ryšius su 
okupuotos Lietuvos lietuviais 
būtų vadovaujamasi 1974 metų 
White Plains, N.Y., veiksnių pri
imtais nutarimais:

“Tuos ryšius mezgant ir palai
kant išeivijos lietuviams tenka 
vadovautis savo sveika nuovoka, 
sąžinės jautrumu ir tautiniu 
sąmoningumu, vengiant bet ku
rių veiksmų, kurie galėtų pa
kenkti Lietuvos valstybiniam 
tęstinumui ar lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsivaduoti 
iš okupacijos”.

Laikantis šių nutarimų Ameri
kos Lietuvių Taryba nepataria 
išeivijos lietuviams organizuoti 
specialiai iš okupuotos Lietuvos 
propagandos tikslams išleidžia
mų menininkų viešus parengi
mus ir juose dalyvauti, nes tai 
gali pakenkti Lietuvos laisvini
mo tikslams.

Amerikos Lietuvių Taryba

NASHUA, N.H

Vasario 16-oji
šių metų Vasario 16-osios mi

nėjimas gausiausioje New 
Hampshire lietuvių Nashua 
kolonijoje įvyko vasario 23. Mi
nėjimas prasidėjo pamaldomis 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Mišias aukojo didelis tų 
iškilmių rėmėjas klebonas kun. 
J. Bucevičius.

Parapijos salėje po vietinio 
Balfo skyriaus pirmininko 
Ričardo Grauslio trumpų pasta
bų ir himnų, programą atliko 
iš New Britain, Conn., atvyku
sių motinos ir dukters duetas. 
Jos su kanklių palyda padai
navo 11 lietuviškų melodijų.

Gedimino Ivaškos jaunų šokė
jų grupė iš Bostono pasirodė su

keturiais, jaunatviška energija 
atliktais šokiais.

Po programos, prie tradicinių 
pyrago ir kavutės vaišių visi gra
žiai pabendravę, išsiskirstė pa
rėmę Balfą 529 doleriais.

Organizacinis darbas jau 
daugelį metų gula ant kelių šei
mų pečių: Grauslių, Kubilių, 
Ciurilų, Beniušių, Maverikų, 
Stončiaus ir klebono kun. J. Bu
ce vičiaus.

K. Da.

— Kęstutis Ivinskis, a.a. prof. 
Zenono ir Paulinos Ivinskiu sū
nus, baigė matematiką universi
tete geriausiais pažymiais. Da
bar jis gavo stipendiją iš Max 
Planck instituto daryti matema
tikos doktoratą. K. Ivinskis yra 
veiklus lietuviško jaunimo Vo
kietijoje vadovas.

DAIL. P. OSMOLSKĮ PRISIMENANT

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MIAMI’JE
ALFONSAS NAKAS

Kaip visada, atostogas Flori
doj prieš keletą mėnesių su
planavę, Binninghamą (ir Det
roitą) ruošėmės palikti vasario 
15. Tik išvy kimo laikui artėjant 
atsigodome, kad Vasario Šešio
liktoji šiemet išpuola sekmadie
nį, ir kad visi didieji lietuvių 
telkimiai iškilmių nei pirmyn, 
nei atgal nekilnos. Neapsiri
kom: Miami, kaip Detroitas, Va
sario Šešioliktąją ir šventė vasa
rio 16. Kelionės planą truputė
lį pakeitę, vasario 15 pasiekėm 
Surfside, FL, o vasario 16-tos 
šiltą, saulėtą popietę praleidom 
Miami Lietuvių klube, kartu su 
daugiau kaip 200 tautiečių — 
vietinių ir suvažiavusių iš šiauri
nių JAV valstijų bei Kanados 
provincijų.

Nevarginsiu skaitytojų su 
smulkiu oficialiosios minėjimo 
dalies aprašinėjimu. Ji nuosta
biai panaši į Detroito; panaši 
kaip pernai, prieš dešimtmetį, 
prieš trisdešimt metų. Tad tik 
labai trumpai. Buvo įneštos vė
liavos (su jomis žygiavo mote
rys tautiniais drabužiais ir uni
formuoti šauliai), sugiedoti J A V 
ir Lietuvos himnai, kun. dr. Vin
co Andriuškos sukalbėta invoka- 
cija, pagerbti kritusieji už Lietu
vos laisvę. Leista žodžiu mus 
sveikinti vengrų, latvių, estų, 
ukrainiečių ir kubiečių atsto
vams (pastarasis kalbėjo gražia 
ispanų kalba, kurią vertėjas 
angliškai atkartojo).

Didelį šurmulį sukėlė Miami 
miesto burmistro Xavier’o Sua
rez atsilankymas. Proklamacija 
nešinas, jis atėjo oficialiosios

dalies vidury . Aukštas, dailus, 
gal apie keturių dešimčių metų 
brunetas, aiškiai sujaudintas su
stojusių keliamom ovacijom. At
siprašęs, kad vėluoja, nes čia 
bent trumpam atskubėjęs iš savo 
šeimųs šventės, pasakęs Miami 
lietuviams, kaip geriems pilie
čiams, porą komplimentų, o Lie
tuvos okupantams keletą karčių 
žodžių, atsineštąją proklama
ciją pats atidžiai perskaitė ir at
sisėdo garbės svečių tarpe. Tuo
jau buvo pranešta staigmena, 
kad burmistras Xavier Suarez 
skelbiamas Miami Lietuvių klu
bo garbės nariu. Pakviestas do
kumentus atsiimti, nustebintas 
ir sujaudintas dėkojo. Jam salėj 
tebesant, perskaitytos Floridos 
gubernatoriaus ir dar nežinau 
(nespėjau užsirašyti) kieno pro
klamacijos. Edvyna Jankienė 
perskaitė rezoliucijas. Kai ofi
cialiosios dalies programą išsė- 
mus burmistras Suarez kėlėsi 
grįžti pas savo šeimą, įvyko dar 
viena staigmena: jam buvo įteik
tas Lietuvos gintaro vėrinys, ku
ri padovanojo čia pat nuo kaklo 
nusiėmusi Elizabeta Zigmon- 
tienė. Išeinantį publika jį išly
dėjo taip, kaip buvo sutikusi — 
plodama stačiomis.

Šiai programos daliai labai 
sklandžiai ir “gaspadoriškai”, 
be dirbtino patoso vadovavo 
Paulius Leonas.

Lietuvių Religinė Šalpa 
švenčia 25 m. sukakti
(atkeltu iš 3 psl.)

mą anglų kalba. Suorganizavo 
jos platų paskleidimą. Kroniką 
gauna visi Amerikos vyskupai, 
religinės institucijos, spauda, 
radijas, ambasados, politikai, 
korespondentai. Taip per Kroni
kas atėjusi lietuviška informa
cija labai efektyviai paskleidžia
ma visuose Amerikos informaci
jos centruose, vadovaujamų 
asmenų įstaigose.

Kad Kronikos klausimai grei
čiau patektų į spaudą. Religinė 
Šalpa įsigijo kompiuterį, į kurį 
įprogfamino visus Kronikų nu
merius. Dabar kompiuteris bet 
kokiu klausimu tuoj pateikia 
visą medžiagą, kas ir kada ir kur 
buvo tuo klausimu Kronikose 
rašyta.

Kun. K. Pugevičiaus sumanu
mo dėka buvo prieita prie Ame
rikos vyskupų. Religinė Šalpa 
buvo pripažinta, kaip misijom 
remti organizacija. Gauta įvai
rios paramos. Pats kun. K. Pu- 
gevičius lankė lietuvių ir nelie
tuvių parapijas, ten sakė pa
mokslus apie Lietuvos padėtį 
ir pravedė rinkliavas.

Jo apsukrumo dėka pasiekti

amerikiečių propagandos-infor
macijos centrai, Lietuvių Infor
macijos Centro pampinta me
džiaga pasiekia dabar ir Ameri
kos spaudą.

Lėšų Lietuvių Religinė Šalpa 
gauna iš lietuviškų parapijų. 
Ten vykdomi specialūs vajai. 
Aukų gauna ir iš kitur, iš pali
kimų. Religinė Šalpa taip pat 
organizuoja maldos dienas už 
Lietuvą, sudaro maldų kalendo
rių, leidžia religines knygas, rū
pinasi įvairia informacija. Prie 
Lietuvių Religinės Šalpos dar 
veikia specialūs fondai, pvz. 
klierikų fondas.

Lietuvoje žmonės yra ištroškę 
religinės pagalbos, informacijos, 
literatūros. Dėl religijos perse
kiojami asmenys patenka į var
gą. Visu tuo ir rūpinasi Lietu
vių Religinė Šalpa. Čia sumini
me tik mažą jos darbų dalelę.

Tad Ši 25 metų sukaktis tegu 
paliečia visus, tegu kiekvienas 
šiai įstaigai paskiria savo auką, 
nes ji dirba svarbų, labai rei
kalingą ir naudingą darbą Lie
tuvai ir Bažnyčiai. (Aukas siųsti: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid, Ine., 351 Highland Blvd., 
Brooklvn, N.Y. 11207.)

Vis dėlto minėjimas Miami 
skyrėsi nuo minėjimų Detroite 
ir daug kitur. Kuo? Ogi neturė
jimu vieno “pagrindinio” kalbė
tojo. Tai nereiškia, kad publika 
taip ir būtų palikta be patrio
tinio peno. Kur tau! Tik pagrin
dinio kalbėtojo rolė čia nukelta 
į meninę dalį, kurią atliko bene 
tris šimtus mylių iš Daytonos 
keliavęs Dalilos Mackialienės 
vadovaujamas “Sietynas” (po 
ranka rašyto jo aptarimo netu
rėdamas, tevadinu tik “Siety
nu”). Tų sietyniečių scenoje išvy
dom 12, įkaitant ir vidury sto- 
vinčiąją Drmlą. Jie atliko lietu
viškų dajjrų ir giliai patriotiš
kų, rinktinių žodinių tekstų 
pynę, savos rūšies oratoriją. Po 
apsidžiaugimo momentų scenai 
atsivėrus ir išvydus šešias dailias 
ponias tautiniais drabužiais bei 
šešius orius džentelmenus tam
siomis eilutėmis ir tautiniais 
kaklaryšiais, kiek baugino visųjų 
rankose stori sąsiuviniai . . . Bu
vo paskelbtą, kad tekstai suran
kioti iš Antano Rūko, Bernardo 
Brazdžionio, Stasio Raštikio ir 
dar bene kelių žinomų asme
nybių raštų. Ir pradėjo ... Ne 
nuo jogailinio ar mindauginio 
krikšto, ne nuo klajoklinių ais
čių genčių prieš trejetą tūks
tančių metų, ak, nė nuo dinozau
rų ar kitokių primityvesnių rop
lių prieš milijoną amžių, bet nuo 
pirminio chaoso, nuo Žemės, 
kaip vieno iš visatos kūnų for
mavimosi. Nei rėkt, nei bėgt! 
Pamaniau, kad meninė dalis už
sibaigs gal tik pirmadienio pa
vakary. Bet Dalila su 11 sie
tyniečių per keletą minučių že
mę ataušino, per kitas keletą

aptvindė vandenynais, apžel- 
dė, apleido adomais ir ievom, 
kurie greitai ėmė kalbėti lietu
viškai, net Lietuvos vardo neži
nodami. Už maždaug penkioli
kos minučių — ir Mindaugas, 
ir Gediminas, ir Vytautas su 
Jogaila. Paskui “Aušra”, “Var
pas”, Šešioliktoji, dvidešimt 
dveji laimės metai. Viskas sutil
po į 52 minutes. Viskas! Ir bene 
septynių skaitomi tekstai, ir 
dvylikos dainuojamos dainos. 
Kai jie baigė, publika ilgai, karš
tai plojo. Sujaudinti jiems dė
kojo jau minėtas Paulius Leo
nas ir Juozas Maurukas, o į sce
ną atėję klubo narės visus sie- 
tyniečius apdovanojo raudonom 
rožėm.

Sekė gausios vaišės, kurių me
tu (ir prieš jas) buvo renkamos 
visiems trims veiksniams: Altui, 
LB ir Vilkui. Po vaišių Miami 
Lietuvių klubo pirmininkė Ele
na Jonušienė, dėkodama prie mi
nėjimo rengimo prisidėjusiems, 
išskaičiavo ilgą eilę pavardžių. 
Jai baigus, kita veikėja, Kuni
gunda Kodatienė, pačią E. Jo
nušienę apdovanojo didele 
puokštę raudonų rožių, tarusi, 
jog pirmininkės įnašas buvęs 
pats didžiausias.

Prieš išsiskirstant pranešta, 
kad aukų surinkta netoli penkių 
tūkstančių. Rezultatą ypač pa
geriną du aukotojai, įteikę po 
500 dol. Tai Veronika Kraševs- 
kienė ir Mykolas Vitkus. Neat
menu, kad po tokią sumaą 
kada Detroite kas būtų aukojęs. 
Gal tik neatmenu, o gal taip nie
kada ir nebuvo . . .

Nors Miami apylinkėj žiemos 
atostogų esu bene devynioliktą
jį kartą, Vasario Šešioliktosios 
minėjime dalyvavau tik antru- 
kart. Abiem atvejais įspūdžiai 
paliko ko geriausi. Abiem atve
jais minėjime ir žmonių sutikau 
“Iš viso pasaulio“, bent jau 
kaip pradžioje minėjau, iš viso 
Šiaurės Amerikos kontinento.

Žitkevičiaus humoristinių eilė
raščių rinkinį “Šilkai ir Vilkai”, 
padarė Lietuvių Keliui, Kultu
vei, Darbininkui vinjetes, iliust
racijomis talkino vaikų laikraš
tėliui “Eglutė”, Skautų Aidui 
ir kt. Paruošė dekoracijų eskyzus 
Brooklyno Vaidintojų Trupės 
veikalui “Melagėlis”. Juokų 
laikraščiui “Kultuvė” ir kitiems 
piešė karikatūras, darė plakatus 
įvairioms progoms ar nupiešdavo 
meniškus adresus.

Turėjo savo studiją ir dirbo 
privačiai komercinio meno sri
tyje. Jo specialybė buvo pieši
niai, tekstilės ir plastikos dirbi
niams staltiesėms, tapetams, 
rankšluosčiams, užuolaidoms ir 
1.1. Panaudodamas komercinės 
fotografijos priemones iškilo į 
pirmaujančius tekstilės ir pritai-

Dailininkas Povilas Osmolskis 
mirė prieš penkiolika metų, 
1971 kovo 17 New Yorke po sun
kios ligos.

Povilas gimė Veiveriuose 1919 
rugpjūčio 17 mokytojo šeimoje. 
Kaune baigė “Aušros” berniukų 
gimnaziją. Jau gimnazijoj pasi
reiškė jo talentas piešiant moky
tojų ar mokinių šaržus. Lankė 
Meno mokyklą Kaune. Bendra
darbiavo spaudoje piešdamas 
laikraščiams ir žurnalams kari
katūras, Šaržus, vinjetes.

1944 pasitraukė į Vakarus ir 
pokario metais, gyvendamas 
pabėgėlių stovyklose padarė 
vaikų knygoms daug iliustracijų 
ir viršelių. Jo iliustruota: daina 
“Du gaideliai Pulgio Andriušio 
“Vabalų vestuvės”, Liudo Dovy
dėno “Pabėgėlis Rapsiukas”, 
Vytės Nemunėlio “Pietų vėjelis”, komoj o meno kūrėjus. Jo darbai 
Viktoro Šimaičio “Vyturėliai 
laukuos”, Stepo Zobarsko 
“Gandras ir Gandrytė”, “Brolių 
ieškotoja”, “Riestaūsio sūnus”, 
Balės Vaivorytės “Viltrakių vai
kai” ir kt.

Už iliustracijas gavo knygų 
leidyklos “Patria” premiją.

Buvo .dainos ir šokių ansamb
lio “Sietynas’ dekoratorius.

1949 atvyko Amerikon. Tų 
metų rudenį tvarkė pirmąją ko
lektyvinę lietuvių dailininkų 
parodą New Yorko miesto cent
re, Broadvvay ir 44-th Street, 
“Lithuania Comes to Broad- 
way”.

Kaip dailininkas vėl įsijungė 
į spaudos darbą. Iliustravo kny
gas. Stp. Zobarsko novelių rin
kinį “Per šalti ir vėją“, Leonardo

dėl savo ypatingų savybių tebe
naudojami ir dabar, kaip dova
noms vynioti popieriui, kilimams 
ir panašiai.

Povilas Osmolskis buvo drau
giškas ir dosnus lietuviškiems 
reikalams. Aukojo Balfui, rėmė 
Vasario 16 gimnaziją ir kitas 
lietuviškas organizacijas ir jų 
veiklą.

Už atliktus darbus buvo ap
dovanotas skautų ordinu.

Liko našlė Ona Rutkauskaitė 
ir trys sūnūs Povilas, Tadas ir 
Andrius.
Vitalis P. Žukauskas

r
Dai). Povilo Osmolskio kūryba

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1986
IŠ NEW YORKO

Gegužės 12-18
Birželio 2-17
Birželio 15-24
Birželio .30-16
Liepos 12-25
Liepos 14-30

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 3, Vilniuje 5, Leningrade 3 ir Helsinki
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5, Maskvoje 1
ir Helsinki 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 1

Rugpjūčio 10-26
Rugpjūčio 18
Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2. Vilniuje 10. Maskvoje 2 ir Helsinki

Rugsėjo 21-S7
Spalio 5-21
Spalio 1.3-27

Maskvoje 2, Vilniuje 5. Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje tž, Vilniuje 5. Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2

1.650.00
1.750.00
1.500.00
1.750.00
1.625.00

1.750.00
1.8.30,00
1.7.50,00
1,750.00
1,510.00
1.4.30,00
1.550.00

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti Vilniuje (vietoje 
kelionės į Rygą).

Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal 
lėktuvų grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesj.

Nuperkame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminių iikvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius j visus 
pasaulio kraštus.

Prices are based on double occupancy and are subject to changcs
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite .312-2.38-9787.
American Travel Service Bureau 9727 S. Westem Avė.. Chicago, III. 60643.
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PATERSON, N.J.
Vasario 16-osios minėjimas
Ta.ip jau susiklostė, kad di

džioji Lietuvos ir lietuvių šven
tė šiais metais teko sekmadie
niui, todėl kiekvienas lietuvių 
telkinys ir stengėsi jos minėjimą 
padaryti tą patį sekmadienį. Dėl 
to ypač mažesniesiem telkiniam 
susidarė sunkumų šventės kalbė
tojam ir programų atlikėjam gau
ti, &et reikia pasakyti, kad bent 
Xew Jersey valstijoje, kur kiek
viena lietuvių kolonija jau nuo 
senųį laikų rengia atskirus šios 
šventės minėjimus, buvo pajėgta 
pasidalinti vietoj esančiais pro
gramos atlikėjais, o pagrindi
nių kalbėtojų teko ieškotis kur 
kitur.
Patersono apylinkių lietuviam 

68-osios Lietuvos nepriklauso
mybės atstaty mo sukakties šven
tę suorganizavo vietos LB apy
linkės valdyba, vadovaujama An
gelės Stankaitienės su Lietuvos 
vyčių Patersono kuopos valdy ba, 
kuriai šiuo metu pirmininkauja 
ankstyvesnės imigracijos atstovas 
Juozas Balutis. Savaime supran
tamas, kad į šį darlją turėjo bū

ti įjungta žymiai daugiau asmenų 
ir iš apylinkės ir iš kuopos, nes 
savaime niekas nepasidaro—vi
sur reikia ir darbo ir laiko nors 
ir smulkiem uždaviniam atlikti.

Minėjimas buvo pradėtas iš 
vakaro, vasario 15, kada prie 
miesto valdybos rūmų miesto 
burmistras ir valstijos senatorius 
Frank Graves 10:30 vai. ryto, 
susirinkus būreliui lietuvių, pats 
iškėlė Lietuvos vėliavą ir pa
ragino sugiedoti Lietuvos himną. 
Vėliau, visiem suėjus į valdybos 
rūmus, jis pasirašė proklamaci
ją, skelbiančią miesto gyvento
jam, kad Vasario 16-ji yra Lietu
vos nepriklausomybės diena ir 
raginančią ją pagerbti.

Sekmadienį, 10:20 vai. ryto 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažny čioje jos administratorius 
kun. Antanas Bertašius aukojo LB 
užprašytas mišias už žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę karių, šaulių ir 
partizanų sielas, Sibiro tremti
nius ir už okupuotoje Lietuvo
je persekiojamus lietuvius. Sa
vo pamoksle pabrėžė mūsų tau
tiečių laisvės troškimą ir drąsą 
už ją aukotis ir kentėti. Jų pa
vyzdžiu kvietė pasekti ir čia 
esančius tautiečius, kuriem už

JONO VENCKAUS PAGERBIMAS
Jonas Venckus, visuomeninin

kas, gyvenantis Los Angeles, Ca
lif., sulaukė 80 metų amžiaus. 
Jo trys sūnūs inžinieriai ir duk
tė daktarė, norėdami pareikšti 
vieŠą dėkingumą savo tėvui, sau
sio 19 surengė pagerbimo po
būvį. Sukvietė per 30 giminių 
ir artimųjų į puošnų Castaway 
restoraną Burbanke. Vaišės tru
ko kelias valandas, o po jų sve
čiai nuvyko į Jono ir Bronės 
Venckų namus, netoli Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, kur ju
biliejinis subuvimas buvo tęsia
mas su šampanu, vėl puikiomis 
vaišėmis ir dainomis.
Jonas gimė 1906 sausio 17 

Vosniūnų km., Vabalninko vlsč., 
Bir~žų apskrityje. Augo gausioje 
keturių brolių ir trijų seserų 
šeimoje dideliame tėvų ūkyje. 
Mirus tėvams, vyriausias brolis 
paveldėjęs ūkį, tris brolius ir se
serį išmokslino, o kiti šeimos na
riai pasiliko ūkininkauti.
Jonas po Panevėžio gimnazi

jos, baigęs Karo mokyklą aspi
rantu ir Aukštesniąją policijos 
mokyklą, buvo paskirtas Vabal- 
ninkan policijos nuovados virši
ninku. Vabalninke sukūrė šeimą 
su Brone Vasiliauskaite ir susi
laukė prieauglio. Po kurio laiko 
buvo perkeltas Varėnon tom 
pačiom pareigofn, o vėliau teko 
dirbti ir kitose Dzūkijos vieto
vė se.

1940 Raudonajai armijai oku
pavus Lietuvą, prasidėjo sovieti
nio teroro banga. Jonas Venckus 
buvo areštuotas ir pasodintas 
Marijampolės sunkirrjų darbų 
kalėjime.

Prasidėjus Vokietijos - Rusi
jos karui 1944 birželio 22 kar
tu su kitais lietuviais kaliniais 
išsilaisvino iš kalėjimo. Grįžo 
policijos tarnybon. Artėjant nau
jai sovietų invazijai, kaip ir 
daugelis lietuvių, pasitraukė į 
Vakarus. Apsigyveno Čekoslova
kijoj, bet ir iš čia teko bėgti, 
o pasibaigus karui apsigyveno

D.P. stovy kloje.
1949 emigravo į Ameriką ir 

įsikūrė Bostone, o paskui persi
kėlė saulėton Califomijon-Los 
Angeles miestan. Čia jo vaikai 
sukūrė lietuviškas šeimas, dirba 
savo profesijose, daly vauja lietu
viškame gyvenime.

Jonas Venckus priklauso prie 
Šv. Vardo draugijos, ramuvė- 
nų, šaulių. Už veiklą šaulių or
ganizacijoje yra apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės medaliu. Jo 
žmona Birutė priklauso prie 
birutiečių ir dukterų organiza
cijos.

Vaišių metu sukaktuvininką 
pasveikino Jonas Pažėra, Kazys 
Šešupė, žentas dr. Rolandas 
Giedraitis ir kiti. Anūkėliai, ku
rių Venckai turi net aštuonis, 
padainavo kelias liaudies daine
les.

Padėkos žodį tarė patsai jubi
liatas. Dėkojo vaikams už su
ruoštą pagerbimą ir vaišes, vi
siems atsilankiusiems ir anū
kams už daineles.

Svečiai skirstėsi su pakilia 
nuotaika dėkingi Venckams ir jų 
vaikams už gražų priėmimą.

Jonas Venckus

tautinį ar religinį darbą čia joks 
pavojus negresia, bet kurio daž
nas stengiasi išvengti.

Pamaldom pasibaigus, visi rin
kosi į parapijos salę tolimesnės 
programos. Rengėjų vardu visus 
pasveikino LB apylinkės pirmi
ninkė Angelė Stankaitienė. In
vokaciją sukalbėjo kun. 
Bartašius. Programai vadovauti 
buvo pakviesta apylinkės, 
vyčių ir parapijos veikloje gy
vai besireiškianti Janina Meižie- 
nė. Patraukliu ir poetiniu žodžiu 
ji pabrėžė šios dienos reikšmę 
ir pakvietė miesto burmistrą 
Frank Graves pasveikinti lietu
vius. Miesto bunnistrai papras
tai kiekvieneriais metais lietu- ~ 
vių. susibūrimus aplanko ir pa- ■ 
sako gražų žodį, nes miestas su ■ 
lietuviais gyventojais jokio vargo 
niekada neturėjo ir neturi.

Pagrindinę šventės kalbą pa
sakė Lietuvių Religinės Šalpos 
darbuotoja Marian Skabeikis iš 
Brooklyno. Kalbėjo ji angliškai, 
tačiau savo žodžių aktualumu ir 
konkretumu pralenkė daugeli 
lietuvių kalbėtojų, mėgstančių 
keliones į Lietuvos praeitį ir jos 
didybę. Kalbėjo ji apie Kroni
kose minimus faktus ir žmo
nes, jų pasiryžimą aukotis už 
siekiamą tikslą ir nebojimą var
gų, persekiojimų ir sibirinių 
kančių.

Dalyvių susitelkimą ir susi
rūpinimą dėl lietuvių kovos tė
vynėj už kiekvienam žmogui 
pripažįstamas teises grakščiais 
tautiniais šokiais praskaidrino 
tautinių šokių grupė Liepsna, 
kuriai vadovauja Algis Bražins
kas, o šokius akordeonu paly di 
grupės ilgametė akordeonistė 
Emilija Sadonienė. Šoko: Nicole 
Luecke, Gina ir Vida Melinytės 
ir Monika Šernaitė; taip pat: Al
girdas Bražinskas, Linas Bražė
nas ir Dennis ir Raymondas 
Meižiai.

Lietuvos laisvinimo darbam 
paremti aukas priiminėjo tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
Ramunė ir Vida Rygelytės ir Al
gimantas Eitmanas su Vytautu 
Gružu. Aukų buvo surinkta iš 
apie 70 dalyvių per 1200 dol., 
nors tikimasi šią sumą padidinti 
iš tų, kurie dėl kurių nors prie
žasčių šiame minėjime negalėjo 
dalyvauti.

Programos metu proginį eilė
raštį kaip ir kiekvienais metais 
sukūrė ir paskaitė anglų k. Mrs. 
Betty Dovvhen.

Po programos visi dalyviai bu
vo pakviesti pasilikti nemo
kamom vaišėm, kurių patiekalai 
buvo labai įvairūs ir skanūs, 
nes viskas buvo rūpestingų šei
mininkų namuose pagaminta ir 
sunešta. Joms reikėtų daugiausia 
dėkoti, nes jos ne tik skyrė laiką 
valgiui pagaminti, bet ir išlaidas 
produktui nupirkti. Šio, niekieno 
nemėgiamo darbo organizatorė 
ir tvarkytoja jau ne pirmus metus 
buvo Ona Preikštienė. Jai ir vi
som kitom jos talkininkėm pri
klauso visų organizacijų valdybų 
ir vių dalvvių nuoširdi padėka.

K.J.

Clevelando Grandinėlės šokėjos atlieka Rusnietį, Klaipėdos 
krašto lietuvių šokį. Nuotr. V. Bacevičiaus «

et u vi ų parapijai. Jam s.m.
2 suėjo 75 m. amžiaus, o 

balandžio 16 sueis 40 metų ku
nigystės sukaktis. Visa tai iškil
mingai bus paminėta ba
landžio 20. ,

PUTNAM, CONN
Vasario 16-osios minėjimui 

praėjus
Seselių, pensininkų ir seselių 

globojamųjų Putnamo lietuviš
koji kolonija minėjo 68-tas Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo metines du kartus, bet 
skirtingu būdu. Vasario 16 įvy
ko religinio pobūdžio minėji
mas, o vasario 23 — visuome
ninio pobūdžio.

Religinis minėjimas pradėtas 
ry tą vienuolyno koplyčioje mi- 
šiomis, aukotomis kapel. kun. V. 
Cukuro. Pamoksle iškeltas rei
kalas melsti Aukščiausiąjį už 
žuvusius, kentėjusius ir kenčian
čius už Lietuvos laisvę, suteik
ti Lietuvai laisvę, taip pat už 
lietuvių vieningumą ir ištvermę. 
Mišių metu giedotos tautinių 
švenčių mišių giesmės.

Po pamaldų visiems dalyviams 
susirinkus bendrų pusryčių se
selių valgomajame, visi sugiedo
jo Lietuvos himną, išklausė die
nos reikšmės paaiškinimo ir per 
pusryčius pabendravo. Dešimt 
putnamiečių popietyje vyko į 
Hartfordą, į LB apygardos ruoš
tą Vasario 16-osios minėjimą.

VisuomeniniS'Vasario 16-osios 
minėjimas suruoštas vasario 23 
popietyje Matulaičio namų salė- 
jev Minėjimui vadovavo dr. J. 
Kriaučiūnas, LB apyl. pirm. Mi
nėjimo invokaciją sukalbėjo 
kun. R. Krasauskas. Perskaityti 
sveikinimai: JAV Valstybės sek
retoriaus G. Shultz, sięstas Lie
tuvos pasiuntiniui S. Bačkiui, 
VVashingtone, i 
valstijos 
O’Neill.
ta gėlė, nors jis ir nėra pilna 
prasme 
kariuomenėn
vaites vėliau, negu savanorystei 
užskaitytu laiku, bet jis visą lais
vos Lietuvos laiką buvo kariuo
menės gydytoju.

Pirmininkaujantis supažindi
no su minėjimo paskaitininku 
kun. J. Krivicku, dabar gyve
nančiu Matulaičio namuose, ži
nomu visuomenininku, raštu pa-

Connecticut 
gubernatoriaus W. 

Dr. A. Matukui priseg-

savanoris kūrėjas, nes 
įstojo kelias sa-

sireiškiančiu lietuviškuose, reli
gijos ir mokslo baruose. Kun. 
Krivickas paskaitoje iškėlė am
žiais ugdytą lietuvių tautinį su
sipratimą, ypač pagilintą krikš
čionybės. To susipratimo ir vals
tybingumo ligi šiol nestengė 
nugalėti jokie persekiojimai, tai 
nebus nugalėta ir ateityje, kas 
yra ir Lietuvai laisvės laidas.

Po paskaitos pagerbti miru
sieji, kentėjusieji ir kenčią už 
Lietuvos laisvę visų susikaupi
mu ir prel. V. Balčiūno su
kalbėta malda.

Susirinkusieji vieningai pri
ėmė pasiūlytą rezoliuciją, kurią 
angliškai perskaitė sės. Eugeni
ja. Rezoliucija reikalaujama 
aukštųjų JAV valdžios pareigūnų 
(jiems rezoliucija bus pasiųsta) 
pareikalauti, kad pavergėjas pa
sitrauktų iš Lietuvos ir Lietu
vai padėti tapti nepriklausoma, 
taip pat dabartiniu metu sustab
dyti OSI įstaigos bendradar
biavimą su Sovietų KGB. Tuo 
oficialioji minėjimo dalis baig
ta ir visi sugiedojo Lietuvos 
himną.

Po trumpos pertraukėlės su
sirinkusiems parodytas Hartfor
de buvusios tautinių šokių šven
tės filmo dalis. Filmą rodė J. 
Bružas,- LB apyl. sekretorius. 
Buvo gražu žiūrėti ir kėlė pasi
didžiavimą judrus lietuvių jau
nimas, apsirengęs tautiniais 
drabužiais, darniai judąs Šokių 
sūkuriuose.

Minėjime dalyvavo apie 70 
žmonių (beveik visa kolonija). 
Minėjime rinktos aukos lietuvy
bės išlaikymo ir kovai Lietuvos 
laisvei atgauti reikalams. Aukų 
surinkta 2116 dolerių (Tautos 
fondui — 866 dol., LB — 790 
dol. ir Altai — 460 dol.). Prel. 
V. Balčiūnas pridėjo dar 100 
dol. Lituanistinei katedrai. Tai 
nepaprastai didelė aukų suma iš 
tokios mažos lietuviškos koloni
jos.

Pabaigoje dalyviai pabendra
vo, o norintieji ir užkandžiavo, 
moterų paruoštais kepiniais.

L Kr.

—Kun. Boleslovas Pacevičius, 
talkinąs Toronto, Ont., lietuvių 
Prisikėlimo parapijoj, balandžio 
5 mini kunigystės 50 metų su
kaktį. Oficialios iškilmės nuke
liamos į gegužės 25. Parapijai 
vadovauja lietuviai pranciško
nai.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas į instituto Neakivaiz
dinį skyrių priima studentus bet 
kokiu metu. Į Bendrinį kursą 
priimami studentai, nebaigę 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos. Į Specialinį kursą, baigę 
aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą. Amžius nesvarbu. Smulkes
nių informacijų teirautis šiuo 
adresu: Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL. 60636. 
Šeštadieniais telefonas: (312) 
434-4545. Kitom dienom: (312) 
847-1693.

— Lietuvių Operos 30-ojo se
zono minėjimas su G. Rossini 
operos “Viliaus Tellio” spektak
liais Morton 
Cicero, III., 
19-20.

— Arvydo
koncertą balandžio 20 Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj 
rengia “Margutis”.

— Dr. Petras Kisielius iš Ci
cero, I1L, yra Chicagos Lietuvių 
Teatro “Vaidilutė” pirmininkas. 
Neseniai jo kabinete įvyko šio 
teatro valdybos bei aktorių 
pasitarimas. Padaryti planai 
tolimesnei to teatro veiklai.

East auditorijoj, 
įvyks balandžio

ir Nelės Paltinų

— Apie komp. VI. Jakūbėną 
rengiamas leidinys. Straipsnius 
apie šį kompozitorių yra pasiža
dėję parašyti penki muzikai ir 
vienas žurnalistas. Taip pat 
knygoje tilps ir paties komp. 
VI. Jakubėno rašiniai, išspaus
dinti įvairioje spaudoje prieš
kariniais bei pokario metais. 
Leidinį leis VI. Jakubėno Drau
gija, kurios valdyboje darbuoja
si Ed. Šulaitis, E. Dilytė-Brooks, 
J. Kreivėnas, dr. L. Šimutis ir 
F. Mieliulis.

INTERNATIONAL

— Kanados lietuvių šaulių 
rinktinės “Vilnius” narių suva
žiavimas bus balandžio 26 Ha
miltone. Suvažiavimai rengiami 
kas treji metai. Meninę dalį at
liks Aušros Vartų parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. D. 
Deksnytės-Povvell.

JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS DVASIOJE

Savo balsais negalime Įsijungti į minią, Lietuvoje 
giedančią “Graudžius Verksmus”. Jungiamės su jais 
širdimis, malda ir jiems mūsų pagalba.

Jaučiame pareigą nors kartą metuose pasisakyti 
lietuvių visuomenei, kad jūsų pagalba per Lietuvių Re
liginę Šalpą veiksmingai pasiekia ir Lietuvą ir plačiai 
už Lietuvos. Per Lietuvių Religinę Šalpą padaroma 
tai, ko iki šiol nepadaro jokios kitos lietuvių pastangos. 
Ir ateityje bus padaryta tiek per Lietuvių Religinę 
Šalpą, kiek lietuviai šiuo keliu bendradarbiaus. Tiesa, 
kad sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio ir iš 
nelietuvių.

Lietuviai, visi vieningai mūsų maldomis, veikla ir 
pagalba būkime kartu su mūsų didvyriška tauta Kryžių 
Šalyje — Lietuvoje, su kaliniais ir tremtiniais pavergė
jo nelaisvėje. Šiam tikslui Lietuvių Religinė Šalpa prašo 
Ir laukia jūsų talkos.

ADRESAS: LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID 
351 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N. Y. 11207

Tel.: 718 647-2434

Vysk. Vincentas Brizgys

AUKOS
Lietuvos laisvinimo darbam 

paremti aukojo šie asmenys: po 
100 dol.: V. Gružas, A. ir R. 
Gudeliai, V. ir B. Pauliai, B. ir A. 
Stankaičiai ir J. Krukonis (iš pa
likimo); po 60 dol.: P. Juška 
ir G. ir S. Klimai; po 50 doL: 
K. Jankūnas ir A. Masionis; po 
30 dol.: J. Jackūnas, K. ir E. Pra- 
leikos; po 25 dol.: K. ir C. Buge
niai, A. Nagy, O. Preikštienė 
ir A. ir M. Ruboniai; 22 dol. 
V. Malakas, po 20 dol.: S. ir O. 
Adomaičiai, kun. A. Bertašius, 
M. Iškeliūnienė, A. ir O. Juš- 
kaičiai, E. Liaugaudienė, G. ir A. 
Mikalauskai, P. Tamauskas ir P. 
ir U. Vilimai; po 10 dol.: D. Bal- 
čietytė, A. Brazinskienė, S. De 
Lasky, J. Kaminskienė, I. Klim- 
čak, K. Kulys, M. Naruševičius, 
V. Pavilonis. J. Stankaitis ir vie
no pav. neišsk.; po 5 dol.: M. 
Kemežienė ir vieno pav. neiš
skaitoma.

Buvo surinkta 1287 dol.: 1101 
dol. — LB ir po 93 dol. Vil
kui ir Altui.

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

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

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo Išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baleto b H lotus, 
įvairias ekskursijas Ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7suderinta 
su grandijoslnlu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujamo perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb. VAZ 2107 - 4,470 rb. 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 — 3,000 rb. VAZ 21013 - 
3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus Iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
kreiptis j:

KELIONĖ NR. 1 gegužės 29 d. iki birželio 12 d.
Iš Niujorko $1,590.00

KELIONĖ NR. 2 birželio 14 d. Iki birželio 28 d.
Iš Niujorko $1,890.00

KELIONĖ NR. 3 liepos 17 d. iki liepos 31 d.
Iš Niujorko $1,895.00

KELIONĖ NR. 4 rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
Iš Niujorko $1,935.00

KELIONĖ NR. 5 rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
Iš Niujorko $1,685.00

KELIONĖ NR. 6 spalio 3 d. iki spalio 17 d.
Iš Niujorko $1,480.00

KELIONĖ NR. 7 gruodžio 20 d. iki sausio3 d. 1987
Iš Niujorko $1,471.00

G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOK 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

— Du Australijos lietuviai, 
baigę ekonomijos mokslus — T. 
Adomavičius ir J. Vaitiekūnas 
— įsteigė Melbourne Santaupų 
tautinį patikėtinių fondą ir su
darė su kita panagia firma New 
Yorko mainų sutartį.

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

— Lietuvių poezija prancūzų 
kalba: Nimes mieste leidžiamas 
prancūzų literatūrinis žurnalas 
“Cahiers de l’Archipel” 1985 m. 
keturioliktame numeryje iš
spausdino poeto Alfonso Nykos- 
Niliūno eilėraščių vertimus 
prancūzų kalba. Eilėraščius iš
vertė dr. Birutė Ciplijauskaitė 
kartu su Nicole Laurent Catrice. 
Judviejų lietuvių poetų prancū
ziški vertimai nebe pirmą kartą 
yra spausdinami prancūzų lite
ratūrinėje periodikoje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Petnrtytė, Chicago, III.. 
J. Kalusevičius, Park Ridge. 
Austrai ia. Užsakė kitiem: S. Li- 
seckas, Glendale, Calif. — A. 
Sukšta, Glendale, Calif. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam Darbininko prenumera
ta pirmiem metam tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol. 
metam.
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ALDONOS KEPALAITĖS 
KONCERTĄ PRISIMENANT

Šeštadienį, kovo 1, Carnegie 
Recital Hali, New Yorke įvyko 
neįprastas atsitikimas. Lietuvė 
pianistė atliko programą ir salė 
buvo pilnutėlė klausytojų. Net 
ir vienas salės tarnautojas buvo 
nustebintas: "Atrodo, kad visi 
New Yorko lietuviai šį vakarą čia 
atvyko!” O tie lietuviai, progra
mą išklausė nuoširdžiai, ati
džiai, paremdami didelį atlikė
jos talentą.

Pianistė — Aldona Kepalaitė 
bene devintą kartą jau koncer
tuoja Manhattano svarbesnėse 
salėse. Šį kartą, programą suda
rė Chopeno kūriniai.

Tikroji, didinga muzika per
žengia visas tautines ribas. Tuo 
ypač pasižymi Frederic Chope
no kompozicijos, nes jo muzika 
labiau nei kitų kompozitorių, 
jungia viso pasaulio muzikus ir 
muzikos mylėtojus. Šio pianino 
poeto kūriniai yra sėkmingai pri
einami įvairiom interpretacijom. 
Kepalaitė gerai pažįsta Chope- 
ną. Ji turi aiškią sąvoką kaip tą 
muziką išreikšti savo individua
liniu stiliumi.

Žinoma ir neginčijama, kad 
Aldona Kepalaitė yra patyrusi 
ir kruopšti muzikė. Šiame, kaip 
ir ankstyvesniuose jos reči
taliuose, aiškiai pastebiama jos 
dvasiška dedikacija pasirinktai 
profesijai.

Programa pradėta keturiomis 
baladėmis. Kiekviena iš jų turi 
savo individualius ir skiriamus 
bruožus, nes visos buvo sukurtos 
ir išleistos skirtingomis datomis. 
Pianistė juos taip ir atliko — lyg 
kaleidoskopiškus akmenėlius, 
kurie sukuria savo atskirus pa
veikslus.

Po truputį įtemptos pradžios 
pirmoje baladėje (g minor), pia
nistė “sušilo” ir “atpasakojo” 
šias balades elastiškomis ir švel

niomis frazėmis, kokių jos rei
kalavo. Yra žinoma, kad iš ba
ladžių, ketvirtoji (f minor) yra 
sunkiausiai įveikiama. Čia pia
nistė išreiškė savo užtikrintą 
pasitikėjimą, pristatydama troš
kimo nuotaiką, kokia kūrinys 
pasižymėjo.

Antroji programos dalis susi
dėjo iš 12 Etiudų ir Scherzo 
(b flat minor). Tie 12 etiudų 
dažnai yra "pavojingas opo
nentas” ir prityrusiems pianis
tams. Reikia būti gerai susipa
žinus su jų staigiais “pavojais”. 
Kiekvienas etiudas turi skirtin
gas bei aiškias techniškas prob
lemas bei muzikinius iššauki
mus. Juos atlikėjas turi atsargiai 
valdyti, išreikšdamas tuo pačiu 
metu kūrinio frazes, lengvai 
plaukiančias į klausytojus. Gal 
būt, nėra nei vieno pianisto ku
ris jaučiasi visiškai užtikrintas, 
techniškai bei muzikaliai, atlik
damas kiekvieną atskirą etiudą.

Kepalaitė aiškiai supažindino

klausytojus su kiekvienu atskiro 
etiudo charakteriu. Čia taip pat, 
pianistei teko pačioje pradžioje 
truputi "sušilti”, bet po to, 
etiudai vis skaidrėjo ir skaid
rėjo iki serijos galo. Neužmirš
tami liko ketvirtasis, penk
tasis ir šeštasis. Revoliuci
nis etiudas atliktas didingai bet 
taip pat ir grakščiai.. Paskutinis 
kūrinys — Scherzo (b flat minor) 
buvo gyvas ir džiaugsmingas 
vakaro programos užbaigimas.

Klausytojai pagerbė pianistę 
entuziastiškom ir audringom 
ovacijom. Puokštės gėlių, 
nuo jos studentų, draugų ir ger

bėjų, lyg Chopeno muzika plau
kė į sceną. Aldona Kepalaitė 
nuoširdžiai priėmė dalyvių 
pagarbą ir jiems dar padovano
jo vieną bisą.

Po koncerto, visus dar ilgai 
gaubė pakili Chopeno nuotaika, 
atnešdama lyg aidą Schuberto 
dainos "An die Musik” frazės: 
“Du holde Kunst, Ich danke dir 
dafur!”

Dalia Sakaitė 
Dalia Bulvičiūtė

Pirmaujanti dešrų prekyba new yorke
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei urą TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
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N«w Yorke: 1654 2nd Ava. (85-86 St) — TR 9-3047 
Rldgewooda: 56-54 Myrtie Avanua — VA 1-7068 
Ąstortyoie: 28-28 Stelnway Street — AS 4-3210 
Florai Perk, LA: . 250-17 HIBsMe Avė. — 343-0110 
E Northport, L L: 250-A Lark FleM Rd. 516 757-0001 
Franldin Sq., L L: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Hushinge: 41-06 Maln Street — Hl 5-2552 
Whlte Plalne, N. YM The Chase Pltt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-240-0226

Nanuet, N.YM Nanuet Ma* Shopplng Cent,
Route 59 — Tel. 914 623-4265

Farmlngton, Conn: Hans and Frta Dell
270 Farmlngton Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Oourmet, 296 Maln St — 
Tote 203 744-6657

Norwood, Mase.: Mest and Wursthaus—101 Central St 
Tol: 617 769-2895

Wayne» N-I.: 1234 Wllk>wbrook Mali—
Tolu 201 785-0542

MASPETH, N.Y.
Viešpaties Atsimainymo lietu

vių parapijoj jau vykdoma Są
moningo Tikėjimo Metų komite
to pramatyta programa. Kiek
vieną sekmadieni per 11 vai. mi
šias — sumą meldžiamasi jubi
liejaus intencija. Kas 3-čią mė
nesio sekmadieni, Lietuvos vy
čiai dalyvauja organizuotai 11 
vai. mišiose ir meldžiasi šia ypa
tinga intencija.

-o-
Š\. Kazimie ro, Lietuvos vyčių 

globėjo, šventė paminėta kovo 2, 
V. Atsimainymo parapijos baž
nyčioje ir salėje.

Mišias vyčių intencija aukojo 
prel. Pranas Bulovas, konceleb- 
ruojant lietuvių maristų vienuo-

mininkas L. Janonis padarė pla
čią veiklos apžvalgą ir kalbėjo 
apie ateities darbus.

Trumpai
— Kun. T. Kennedy, vincen- 

tietis vienuolis vadovavo iškil
mingai Marijos Stebuklingo Me- 
daliko novenai kovo 2-11 die
nomis.

— Šv. Onos sodalietės, Ro
žančiaus d-jos ir Šv. Vardo d-jos 
nariai-ės tretininkai ir Katalikų

Karo Veteranai turėjo bendrą 
komuniją ir pusry čius.

— Vaikučių pirmoji komuni
ja bus gegužės 4 per 12:15 
vai. mišias. Katekizuoja prel. Pr. 
Bulovas ir seselės.

— Seselės pranciškietės Urba- 
na ir Damien, talkinusios V. At
simainymo parapijai, nuo birže
lio mėnesio kongregacijos vy
resnybės parėdymu atšaukia
mos į motinišką namą. Seselė Ur- 
bana sveikatos sumetimais pasi
traukia užtarnautam poilsiui.

S.R.

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

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

fine jewelry 
precious stones

ROUTE 25A. NORTHPORT. LONG ISLAND. NEW YORK 11768 516/261-8028

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

liui Jurgiui VVallace. Pamoksią 
sakė vyčių 110 kuopos dvasios 
vadas kun. Stasys Raila. Giedo
jo muziko Vytauto Kerbelio va
dovaujamas choras. Po mišių 
sugiedota Lietuvos ir vyčių him
nai.

Minėjimui salėj vadovavo 
kuopds pirmininkas Jonas Ado
mėnas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. St. Raila. Apie misijas kal
bėjo svečias marianistas iš Phi- 
ladelphijos. Minėjime dalyvavo 
arti 200 narių ir svečių.

-o-
Lietuvos Vyčių 110 kuopa 

vasario 16 iškiliai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Už Lietuvą ir lietuvius 
mišias aukojo prel. Pranas Bu
lovas, pritaikytą pamokslą pasa
kė kvn. Stasys Raila. Po mišių 
sugiedota Lietuvos himnas ir 
giesmė Marija, Marija. Prie 
lietuviško kryžiaus šventoriuje 
pasimelsta už Lietuvos lais\ę 
žuvusius ir sugiedota “God bless 
America”.

Salėje invokaciją sukalbėjo 
prel. Pr. Bulovas. Sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Vytė Elena Jakaitienė kalbėjo 
dienos tema. Po minėjimo pasi
vaišinta.

-o-
L. Vyčių 110 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyko kovo 5. 
Misijonierius kun. Thomas Ken- 
nedy sukalbėjo jubiliejinę mal
dą, o dvasios vadas kun. St. 
Raila vadovavo maldos valandė
lei už Lietuvą. Pasigerėta išvy
ka pas Nevv Yorko miesto bur
mistrą ir gauta proklamacija.
Nutarta vykti j Vid. Atlanto —---------------------—----- ------------

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

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

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

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

-dar 1 dol.
Taip pat gaunamos plokštelės: 

“Tau mama”, "Pasakos vai
kams”. Persiuntimo išlaidoms 
padengti pridėti 1 dol. Visa-gau- 
nama Darbininko administraci
joje.

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

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

d iena, Viin iuj 10, Maskvoj 1. Svvissair Iš JFK Ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

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

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

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

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2—

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

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

Kelionė 421: balandžio 21 - balandžio 30 — $1,389. 
Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.
12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 

Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 —$1,439, Traukiniu 
nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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

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

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj

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

17 DIENŲ — LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė 617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos {Vilnių, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK Ir Bostono.

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

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužės 23 — $1,799.
Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alltalia Iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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

Frackville, Pa. Pranešta apie 
rengiamą Lietuvos vyčių mugę 
balandžio 19-20 ir apie apskri
ties 70 metų paminėjimą balan
džio 26. V. Atsimainymo para
pijos patalpose. Apskrities pir-

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441 6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburg, Detroite

Aktyvas: 52 milijonai dolerių

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

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certiflkatų palūkanos nuo 7.15% iki 9.00% pagal sumą ir terminą.
IRA indelių palūkanos nuo 7.80% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS (staiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

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

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumentt 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti, įrišti į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
j kietus viršelius. I, II, III, IV’ 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, .341 Highland Blvd..
Brooklyn, N.Y. 11207.
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ELIZABETH, N.J

Rengiamasi minėti Lietuvos 
krikšto sukaktuvės

Lietuvos krikšto 600 m. sukak
tuvėm paminėti parengiamieji 
darbai N. J. valstijoj jau pradėti. 
Tam reikalui susidaręs komite
tas, į kurį įeina lietuvių parapi
jų kunigai, parapijų tarybų 
ir organizacijų ir visuomeninių 
organizacijų atstovai, buvo susi
rinkę Šv. Petro ir Pauliaus para
pijos salėj, Elizabeth, N.J., ir ap
tarė kai kuriuos sukaktuvių mi
nėjimo reikalus.

Buvo nutarta minėjimą su
rengti 1987 gegužės 31, sekma
dienį 2:30 vai. p.p. iškilmingom 
pamaldom Newarko arkivysku
pijos Švenčiausios Širdies kated
roj, Msgr. Doyle Plaza (89 Ridge 
Rd), Newark, NJ. Arkivyskupas 
Peter L. Gerety yra maloniai 
sutikęs leisti pasinaudoti tam 
reikalui katedros patalpom ir 
pažadėjo kitais būdais šį lietu
vių užmojį paremti.

Lietuvių Šv. Kazimiero para
pija, Patersone, priklauso prie 
Patersono diecezijos, bet, reikia 
manyti, kad ir ji prisidės prie 
Newarko arkivyskupijoj ruošia
mų iškilmių, nes būdama vie- 

A.A.
ALEKSANDRUI NAKUČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai O. V. Naku- 
tienei, jo giminėms ir kartu liūdime.

Bronė Juškienė (Uiski)
Jonas P. Vaičaitis

A.A.
JUOZUI KUNCAIČIUI

mirus, jo žmonai Elenai, sūnui Arūnui, dukteriai Grytei ir 
jų šeimoms, reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi
_ ___  . _ Cape Cod LB apylinkės

J ' valdyba ir nariai

Brangiai Mamytei,
A.A. KOTRYNAI GRAJAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras Virginiją Gureckie- 
nę, Aldoną Aistienę ir dr. Oną Gustainienę, žentus Algi
mantą Gurecką ir Joną Gustainį ir jų šeimas bei arti
muosius.

A.A.
JULIJAI KIRKUTIENEI

mirus, jos vyrui, sūnui Jurgiui, dukterims Birutei Berno
tienei, Bronei Zdanienei ir Marytei Allen su šeimomis 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Vytautas Alksniniai 
Dana ir Algirdas Alksniniai

A.A. 
JULIJAI KIRKUTIENEI

mirus, jos vyrui Antanui, broliui Stasiui Mineikai, sese
riai Bronei Jucėnienei ir jų šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Renginys labai svarbiam darbui
Lietuvos Bažnyčios Kronikų 

leidimui paremti renginys Bos
tone įvyko kovo 9 Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje. Jį suorganizavo 
specialus šiam reikalui susidaręs 
komitetas: inž. Bronius Kruopis, 
Bronė Kuodienė ir Stasė Cibie- 
nė.

Renginio programą pradėjo 
komiteto pirm. inž. Bronius 
Kruopis. Pasveikino susirinku- 

nintelė lietuvių parapija, viena 
pati nepajėgs panašių iškilmių 
surengti savoj diecezijoj.

K. J.

— Gediminas Vakaris sutiko 
tvarkyti fotografo Antano Gul- 
binsko negatyvus, kurie po jo 
mirties buvo sukrauti Lietuvių 
Foto archyve. Numatoma išrink
ti geriausius jo d arbus ir atei
ty surengti jo memorialinę pa

Vilgaliai ir Kibirkščiai 

sius ir paminėjo, kad Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kų leidimui yra labai reikalin
ga finansinė parama. Tada pa
kvietė kun. dr. Voldemarą Cuku- 
rą iš Putnam, Conn., supažin
dinti su Kronikos atsiradimu 
ir jos leidimu okupuotoje Lie
tuvoje. Kun. dr. V. Cukuras 
trumpai perėjo tuos kryžiaus 
kelius, kurie privedė prie Kroni
kos leidimo. Prieš 12 metų pasi
rodžiusios pirmosios šio darbo 
kregždės — tai tekstai pirmųjų 
rašinių. Vėliau jau buvo daug 
plačiau rašoma. Buvo plačiai 
aprašytas Nijolės Sadūnaitės 
teismas, o dar vėliau aprašomi 
dokumentiniai įvykiai apie ok. 
Lietuvoje Bažnyčios ir tikinčiųjų 

persekiojimą ir t.t. Tačiau pa
saulyje apie įvykius ok. Lietuvo
je buvusi visiška tyla. Bet nuo 
šv. Kazimiero minėjimo Romoje 
ta tyla buvusi sulaužyta. Nuo 
tada jau Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimas girdimas pasaulyje. 
Ir tai yra labai svarbus darbas 
pasiaukojančių lietuvių, kurie, 
nebijodami kankinimų ir di
džiausių bausmių, tą darbą tę
sia. O mūsų pareiga yra išvers
ti jas į kitas kalbas ir paskleis
ti po pasaulį.

Po kun. dr. V. Cukuro kal
bos vyko meninė programa. Poe
tui tėvui Leonardui Andriekui 
susirgus ir negalint atvykti, jo 
parašytas eiles: Šventoji ugnis. 
Jei kartais, Obelaitės, Milžinas 

A.A. MONIKAI JUODIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dail. Jurgį, dukrą 
Rasą Razgaitienę su šeima, sūnų Vytautą ir jų artimuo
sius.

“Kario” redaktoriai ir Neto Yorko ramovėnai

MONIKAI JUODIENEI
mirus, jos dukrą, mielą Rasą Razgaitienę, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ne te Yorko ateitininkai

MONIKAI JUODIENEI
mirus, jos vyrui dailininkui Jurgiui Juodžiui, dukteriai 
Rasai, sūnui Vytautui su šeimomis ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

A.A.
MONIKAI JUODIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą dailininką Jurgį Juodį, 
dukrą Rasą ir žentą Antaną Razgaičius, sūnų Vytautą 
ir jų šeimas bei artimuosius.

Visi Vilgaliai

‘Aipber Holidays” ||
1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

ir Prisikėlimas gyvai ir gražiai 
perdavė Janina Ambraziejienė.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius, akomponuojant prof. Jero
nimui Kačinskui, padainavo: Ne
jaugi vėl o Dieve ir Senio ba
ladę iš op. “Pagirėnai”. Berklee 
muzikos kolegijos trio: Stephane 
Arral, Brian Capouch ir prof. 
Jeronimas Kačinskas — smuikas, 
violoncelo ir fortepionas atliko: 
Antonin Dvorak, Robert Schu- 
mann ir Josef Haydn kūrinius. 
Po jų vėl sol. B. Povilavičius, 
akomp. prof. J. Kačinskui, atliko 
ariją iš op. “Tannhauser” — R. 
VVagner, ariją iš op.. “Simon 
Boccanegra” — G. Verdi ir Va
lentino maldą iš op. “Faustas” 
Ilgiems plojimams nenutils
iant, dar padainavo: Aš turiu 
apleisti jau namus ir Nuplasnok.

Ši koncertinė dalis buvo la
bai puiki. Kaip mielas sol. Be
nediktas Povilavičius, akomp. 
prof. Jeronimas Kačinskas, taip 
ir Berklee muzikos kolegijos trio 
susirinkusios publikos buvo la
bai šiltai priimti ir nepasigailė
ta jiems ilgų katučių.

Po šios visos programos ren
gimo komiteto pirm. inž. Bro
nius Kruopis labai nuoširdžiai 
padėkojo komiteto narėms už 
nuoširdų darbą, o taip pat ir 
visiems susirinkusiems, prisidė- 
jusiems auka, o kitiems ir darbu. 
Jis taip pat pranešė, kad pa
dengus visas išlaidas lieka 
•S 1900, bus pasiųsta LKB kro-

Česlovas ir Veronika Janušai 

nikų leidimo sąjungai.
Vaišėm šeimininkavo Milda 

Norkūnienė ir eilė ponių.
Komitetas atliko didelį ir 

gražų darbą.

Girdėsime soL Slavą Žiemelytę
Bostono ir apylinkės lietuviai 

turi progos išgirsti vis naujus 
mūsų talentus Laisvės Varpo 
koncertuose, kurių programai 
atlikti kviečiami čia dar negir
dėti menininkai. Kartais tai būna 
jaunieji, daug žadantieji talen
tai, o kartais parodomi jau su
brendę, aukštai iškilę meninin
kai. ’

Balandžio 6 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje įvykstančiaine Lais
vės Varpo 53-čiame koncerte vėl 
turėsime galimybę pažinti nau
jus, gana jaunus, bet didelių 
laimėjimų pasiekusius mūsų 
menininkus. Tai dainininkė Sla
vą Žiemelytė ir smuikininkė 
Regina Bankienė, kurioms 
akomponuos pianistas J omas Go- 
vėdas, visi iš Toronto, Kanados. 
Iš jų tik pianistas Jonas Govė- 

das yra Bostone kelis kartus pa
sirodęs.

Rengiamo koncerto susido
mėjimo centre yra dainininkė 
Slava Žiemelytė, kontraltas, pla
čiai dainavusi Kanadoje. Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
Australijoj, o taip pat Canadian 
Opera Company, Banff Opera, 
CBC-TV Opera ir įvairiose tele
vizijos bei radijo programose. 
Lietuviam ji yra atlikusi eilę 
rečitalių.

Sol. Slava Žiemelytė dainavi
mo studijas pradėjo pas Lietu
vos operos buv. solistę Elzbietą 
Kardelienę, o vėliau jas tęsė 
Karališkoje muzikos konservato
rijoje Montrealyje. Jos mokyto
jais yra buvę Madame Jessner ir 
dr. E. Vinci. Plačiajai lietuvių 
visuomenei ji yra pažįstama iš 
jos išleistos plokštelės, kurioje 
įrašyti jos atlikti lietuvių kom
pozitorių ir pasaulinių kūrėjų 
darbai.

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

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

Gegužės 7 — 1344.00 Rugpjūčio 14 - 1555.00
Gegužės 20 — 1665.00 Rugsėjo 2 - 1 885.00
Birželio 18 — 1539.00 Rugsėjo 17 - 1 421.00
Liepos 16 — 1731.00 Spalio 1 - 1 538.00
Liepos 21 — $1348.00 Gruodžio 26 - 1476.00

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

urniK-BV-miiiL
Pmrtoge puiri bathuiDYs

Kovo 22 d. 2:30 vai. LMF 
Bostono klubo susirinkime pa
skaitą skaitys adv. Nijolė Šle
žienė, tema: Kas buvo Mozė? 
Paskaita vyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos direktorių 
kambary. Visi yra kviečiami at
silaikyti ir pasiklausyti Įdomios 
paskaitos.

Kovo 22 d. 7 vai. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėje 
Lietuvių kredito unijos “Taupa” 
narių metinis susirinkimas. Bus 
ir paskaitininkas Vytautas Alks
ninis iš New Yorko. Kviečiami 
ir nariai.

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys. Programą atliks “Ber
želio” tautinių šokių grupė iš 
Hartfordo, Corin. Grupės vadovė 
Dalia Dzikienė.

Balandžio 20 D. 3 vai. p. 
p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
įvyks muzikos ir literatūros po
pietė, kurioje dalyvaus poetas 
Bernardas Brazdžionis, o muzi
kinę dalį atliks Berklee muzi
kos kolegijos nariai. Dirigen
tas prof. Brian O’Connell. Čia 
bus atliekamos dvi J. Kačinsko 
muzikinės premjeros: kantata 
“Ateities giesmė”, pagal B. 
Brazdžionio žodžius ir siuita

Gegužės 4, pirmąjį gegužės 
sekmadienį, Motinos dienos mi
nėjimą rengia motery klubas.

Gegužės 17 Kultūros Tarybos 
premijų įteikimo šventė.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš VVCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SI., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Cape Cod LB apylinkės 
valdyba ir nariai MONIKAI JUODIENEI

Floridoje mirus, jos vyrui Jurgiui, dukrai Rasai Razgaitie- 
nel su šeima, sūnui Vytui Navickui reiškiame giilią 
užuojautą.

įtart utat MnmiKrBV-ffllHii
Greita L prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- I

k* ar juo* atsiimti, tai galite atlikti narni* M

A.A. 
JULIJAI KIRKUTIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Antanui, 
sūnui Jurgiui, dukterims Birutei Bernotienei, Bronei 
Zdanienei Ir Marytei Allen su šeimomis, jos broliui Stasiui 
Mineikai Ir seseriai Bronei Jucėnienei su šeimomis.

Vladas ir Danutė Jančauskai
Cape Cod, MA

Regina, Aloyzas ir Algimantas Balsiai
Jūratė ir Jonathan Spencer
Marija Juozapavičienė

traukia su m* | agakaltg. PrlsMada kuttlkrtaL

KASOS bendradarbei RASAI RAZGAITIENEI ir visai 

jos šeimai, mirus brangiai motinai

A.A. MONIKAI JUODIENEI,
gilią užuojautą reiškia

KASOS Direktoriai 
ir tarnautojai

/ procentu*,
✓ BIF leldtlamus Įstatymt 

py lengvo taupymo b 
d© per peštą skambinkit Mr.

Donohuo 2SS-25OO
arba rašykit paduotai* adraaata.
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Algis Jankauskas, Lietuvių At
letų Klubo sporto vadovas, pra
neša, kad šį savaitgalį, kovo 22 
ir 23 dienomis Kultūros Židiny
je įvyks sporto šventė. Bus krep
šinio ir tinklinio rungtynės. Ge
ra proga pasigėrėti sportuojan
čiu jaunimu.

Verbų sekmadienį, tuoj po 
sumos, Apreiškimo parapijos 
salėj bus galima gauti pietus. 
Pietų auka — $5.00. Po pietų 
vyks religinės muzikos kon
certas Apreiškimo bažnyčioje. 
(Žiūr. skelbimą). Pietus gamina 
Lietuvių Katalikių Moterų S-gos 
29 kuopa.

Julius Veblaitis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje per Verbų 
sekmadienio 11 vai. mišias — 
sumą smuiku gros Corelli “So
natą”. Solistė Astra Vilija But
kutė giedos ištrauką iš Rossini 
“Stabat Mater”, o choras, vado
vaujant muzikui Viktorui Raliui, 
giedos lotyniškas mišias Roswig 
Mass in G.

Kredito Unija KASA praneša, 
kad keičiantis krašto ekonomi
jai, santaupų ir paskolų palū
kanos keičiasi beveik kas savai
tę. KASA taip pat turi prisitai
kyti prie rinkos, todėl apie vė
liausius palūkanų pasikeitimus 
skambinkite į KASOS įstaigą 
718 441-6799 darbo dienomis ir 
šeštadieniais.

Patikslinimas. Darbininko 9 
nr. buvo išspausdinta agrono
mo Vacio Butkio padėka, mirus 
jo žmonai. Ten įrašyta, kad jis 
dėkoja L. Garbauskui. Turi būti 
L. Garliauskui.

Petras Žilionis, Lietuvos diplo
matas, mirė 1985 kovo 30 New 
Yorke. Mirties metinės mišios 
bus aukojamos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brooklyne, 
kovo 30, 6 vai. ryto. Mišių metu 
bus prisiminta neseniai mirusi 
jo žmona, veikli visuomeninin
ke Galia Žilionienė. Prašoma už 
jų sielas pasimelsti. Mišias už
prašė duktė Eglė ir žentas Vy
tautas Dudėnai.

Populiari Pietro Mascagni 
opera “Cavalleria Rustica- 
na” per televiziją bus transliuo
jama kovo 21, šį penktadienį, 
9 vai. vak. Pagrindiniai solis
tai: Placido Domingo, Elena Ob- 
raztsova, Fedora Barbieri, Re
nato Bruson. Diriguoja Georgės 
Pretre. Opera nufilmuota Itali
joje 1983 pagal La Scala operos 
pastatymą.

Apreiškimo parapijos choras, 
dalyvaujant Lincoln Centro so
listams, kovo 25 d. 8 vai. v. 
Vaikelio Jėzaus parapijos bažny
čioje Richmond Hill, N.Y. atliks 
Dubois oratoriją “Septyni Kris
taus žodžiai”. Lietuviai yra kvie
čiami atsilankyti.

Darbininko atkarpoje šią sa
vaitę pradedame spausdinti 
naują Žibunto sakmę apie Vil
nių — “Bokštas . Kūrinys paim
tas iš naujos rašytojo Pauliaus 
Jurkaus knygos “Kai Vilniaus 
liepos kvepia”.

J. ir H. Kontautai, iš Center- 
ville, Ma., siųsdami metinę Dar
bininko prenumeratą pridėjo 
spaudai paremti dar 20 dol. Dė
kojame.

J. ir E. Žukai iš Woodha\en. 
N.Y., užsukę į Darbininko spau
dos kioską, įsigijo įvairių leidi
nių už 115 dol. Spaudos palai
kytojams dėkojame.

J. Puodžiūnams, Waterbun. 
CT, vietoje metinės Darbininko 
prenumeratos jau keletas meti) 
atsiunčia po 50 dol. spaudo' 
spaudos reikalams. Ačiū gerada
riui.

Kun. J. Rikteraitis, New Bn- 
tain, Conn., Darbininkui atsiun
tė 50 dol. prenumeratai ir spau
dai paremti. Kun. J. Rikteraitis 
jau keletas metų parapiečiams 
užsako po 100 egz. Bridges. Pa- 
rapfečiai klebonui yra dėkingi, 
kad turi progos daugiau pažinti 
lietuvišką gyvenimą, skaitydami 
angliškai leidžiamą žurnalą.

LMKF New Yorko klubo At
velykio popietė bus balandžio 
5 Kultūros Židinyje. Be tradici
nio Velykų stalo, bus meninė 
programa ir loterija.

Iš Metropolitan operos rūmų 
per televiziją ateinantį trečiadie
nį, kovo 26, 8 vai. vak. bus 
transliuojama Richard VVagner 
opera “Lohengrin”. Pagrindiniai 
solistai: John Macurdy, Eva 
Marton, Peter Hofmann, Leonie 
Rysenek. Diriguoja James 
Levine.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos Šv. 
Vardo draugija rengia Palmių 
sekmadienio išvakarių balių 
kovp 22, šeštadienį, parapijos 
salėje, po 5:30 vai. mišių. Kon- 
celebruotas mišias aukos klebo
nas kun. Petras Žemeikis ir kun. 
Juozas Pragulbickas. Vakarienės 
metu Frank Korn kalbės tema 
“Vatikan City and the Papacy ’.

Ieškoma. Iš Lietuvos pianistė 
Aldona Likerauskaitė ieško sav o 
jaunystės draugės Birutės Šeb- 
lovinskaitės, dukters Jurgio, gi
musios 1924. Rašyti į Darbinin
ko redakciją.

Cape Code — Centerville, 
Mass., vasaros sezonui išnuomo
jamas namas su 3 miegamais 
kambariais. 10 minučių nuo pa
jūrio. Informacijai tel. 203 523- 
1163 arba 617 778-1539.

Jaunių - jaunučių ateitininkų 
sueiga įvyks kovo 22 tuoj pat po 
lituanistinės mokyklos pamokų 
Kultūros Židinyje. Prašome visus 
dalyvauti.

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 126 centrinės kuopos ir 
99-tosios moterų kuopos susirin
kimai įvyko kovo 16 SLA patal
pose New Yorke. Buvo perrink
ta 126 kuopos valdyba: Genovai
tė Meiliūnienė (pirmininkė), K. 
Miklas, L. Sperauskienė, B. Sut
kus, A. Vebeliūnas, J. Laucevi
čienė, Ch. Kutas ir T. Klova. 
Abiejuose susirinkimuose buvo 
svarstoma įnešimai seimui ir 
delegatų rinkimai į SLA seimą. 
Seimas'įvy ks birželio 30 Chica- 
goje. Tada bus paminėta SLA 
100 metų jubiliejus.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 22, šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama Georgės Bizet opera “Car- 
men”. Pagrindiniai solistai: 
Catherine Malfitano, Placido 
Domingo. Maria Evving. Michael 
Devlin. Diriguoja James Levine.

Šventojo Kazimiero Penk- 
šimtis” — jubiliejinis leidinys 
su daugybe iliustracijų iš minė
jimų Vatikane, Amerikoje ir kito
se lietuvių kolonijose, 478 psl. 
Įrišta i kietus viršelius. Redaga
vo B. Raugas. Kaina 15 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko ad m i ui s t racijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 3.41 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO 
VERBŲKONCERTAS

Kovo 23, Verbų sekmadienį, 
3 vai. popiet, Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje įvyks šios 
bažnyčios choro religinės muzi
kos koncertas.

Kada po Vatikano susirinki
mo Bažnyčios gyvenime vyko 
tam tikri persitvarkymai, buvo 
paliesta ir bažnytinis giedoji
mas. Gražiai veikę chorai daug 
kur susilpnėjo arba ir visai išny
ko. Tai atsitiko ne tik lietuviš
kose, bet ir kitataučių bažny
čiose. Choro giedojimas mišių 
metu išsilaikė tik tose bažnyčio-. 
se, kurios turėjo užsispyrusius 
chorų vadovus - vargonininkus, 
pasišventusius choristus ir mu
ziką mėgstančius kunigus. Visas 
šias savybes turėjo ir tebeturi 
Apreiškimo bažnyčios choras. 
Šis choras jokių silpnėjimo ženk
lų nerodo, bet priešingai — jis 
darosi stipresnis. Gausus savo 
skaičiumi (apie 35 choristai), 
turi gabų vadovą muzi
ką Viktorą Ralį, o abu pa
rapijos kunigai yra muzikalūs. 
Klebonas kun. Jonas Pakalniškis, 
o ir jaunasis parapijos vikaras 
kun. Danielius Staniškis groja 
pianinu, o reikalui ištikus, pa
vaduoja ir vargonininką prie 
vargonų. Tad kunigų, vargoni-

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER 

296-4130

Lietuvių šeimos tradicijų, 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

ninko ir choristų dėka kiekvie
ną sekmadienį per 11 vai. mišias 
mišių dalyviai džiaugiasi gražiu 
šio choro giedojimu.

Choras, .savo repertuare, 
turi dvi lotiniškai ir vienas 
lietuviškai giedamas mišias, ne
mažą skaičių giesmių, o taip pat 
ir dainų.

Verbų sekmadienį per sumą 
choras giedos “Karalienės Gar
bei” G. Šukio mišias, choro 
solistė Asta Butkutė pagiedos 
solo soprano dalį, iš Rossini 
“Stabat Mater”, o smuikininkas 
J. Veblaitis gros smuiku.

Trečią valandą popiet kon
certo' metu bus atliekama Th. 
Dubois oratorija “Septyni pas
kutinieji Kristaus žodžiai”. Gie
dos Apreiškimo bažnyčios cho
ras. Solo partijas atliks sopra
nas Angelė Kiaušaitė, tenoras 
(.'baries Abruzzo, bosas Joseph 
Gustern. Diriguos muz. Vik. Ra
lys. Chorą ir solistus vargonais 
palydės Steven Frank.

Gal kai kam kils klausimas, 
kas gi yra ta oratorija? Orato
rija yra ilgesnis muzikos veika
las, kuris atliekamas su solistais 
(solo, duetai, kvartetai ir pan), 
choru ir orkestru, arba vargo
nais. Oratorijos tekstas dažniau
siai būna pagristas Šv. Rašto 
tema. Be abejo yra oratorijų 
kurios nieko bendro su Šv. Raštu 
neturi. Oratorijos yra atliekamos 
be vaidybos ir kitų, su vaidyba 
susijusių reikmenų. Viskas yra 
išreiškiama žodžiais (giedant, re- 
citųojant) ir muzika.

Į šį religinį koncertą turėtų 
atsilankyti ne tik šios parapijos 
nariai, bet ir visi New Yorko 
apylinkių lietuviai, išgirsti šį 
puikų veikalą ir išgyventi Gol
gotos kalno dramą.

Savo atsilankymu taip pat pa
gerbsime ir atsidėkosime choro 
dalyviams, solistams ir jų vado
vui muz. V. Raliui už pasišven
timą, paaukojant daugybę va
landų, šiam koncertui besiruo
šiant.

p. palys

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO 
VERBŲKONCERTAS

ĮVYKS KOVO 23, SEKMADIENI, 3 VAL. POPIET 
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
Atliekama THEODORE DUBOIS kantata

“Paskutiniai septyni Kristaus žodžiai”

Dalyvauja:
sopranas ANGELĖ KIAUŠAITĖ 
tenoras CHARLES ABRUZZO 
bosas JOSEPH GUSTERN 
prie vargonų STEVEN FRANK 
WESTSIDE BRASS OUINTET

diriguoja VIKTORAS RALYS

Po 11 vai. mišių parapijos salėje bus galima gauti karštus pietus

DARBININKAS
^7f KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

metm
U SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ

Š. m. balandžio 13, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje

Programoje: SOLISTAI:

DAIVA MONGIRDAITĖ, sopranas 
VACLOVAS VERIKAITIS, baritonas 
WILLIAM SMIDDY, pianistas

LAISVES ŽIBURYS
ŠVENČIA 20 M. SUKAKTĮ 

BALANDŽIO 5, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.
39-TAS PAVASARIO

KONCERTAS BALIUS
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje Clevelando Dainos-muzikos vienetas
UŽDAINUOKIM

vadovas ir dirigentas — ALGIRDAS BIELSKUS
Chormeisteris — MARIUS TATARŪNAS
Piano palyda — muz. DANUTĖ LIAUBIENĖ
Kanklės — MIRGA BANKAITYTĖ, ELENA MULIOLYTĖ
Sopranas MIRGA BANKAITYTĖ, mezzosopranas RASA KROKYTĖ
Muzikinė patarėja — muz. RITA KLIORIENĖ

ŠOKIAMS PIRMĄ KARTĄ KULTŪROS ŽIDINYJE GROS 
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS “BIG BAND” 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 ar Vladą Vasikauską VI 7-1286.
Visos vietos numetuotos. Bilieto kaina 8 dol. Jaunimui iki 15 metą — 5 dol., gaunami 

prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotą su 
pašto ženklu voką siųsti Llthuanlan Radio Club vardu, 217 - 25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 201)
V. Gružas 423-3317
D. Didžbalienė 925-4761
R. Bltėnas 351-7963

NEW YORK: (Area Code 718) 
N. P. Baltrui ion i s AX 70991 
A. Diržys 296-7385 
l. Jurienė 441-7831 
E. Kezlenė 296-0798 
R. Kezys 769-3300; 229-9134 
M. Šalin akie n ė 296-2244 
V. Vasikauskas Vi 7-1286

Visus atsilankyti kviečia

Po programos — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.
105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO

LAJSVĖSŽ/BURZO 
R A D IJ A S




