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VYSK. P. BALTAKIS PAS MASPETHO VYČIUS

Savaitės 
įvykiai

(Tųsa iš praeito numerio)

Popiežius Jonas Paulius II, 
artėjant jo anksčiau paskelbtų 
Marijos metų pradžiai, paskelbė 
encikliką “Išganytojo Motina", t 
raginančią visus krikščionis pri- ] 
pažinti ją visų bendrąja motina. ] 
Marijos metai prasidės birželio ] 
7, Sekminių dieną, ir baigsis i 
1988 m. rugpjūčio 15, Marijos į j 
dangų paėmimo dieną.

Šešių, į Vakarus atvykusių so
vietų disidentų atvirą laišką gen. 
sekretoriui Gorbačiovui, ragi
nantį paskelbti politinių kalinių 
amnestiją ir pasitraukti iš Afgani
stano, išspausdino Maskvos 
dienraštis "Maskvos žinios .

Prezidentui Reagan pagrasi
nus imtis baudžiamųjų priemo
nių prieš Amerikos rinkų užtvin- 
dinimą Japonijoj gaminamais ir 
žemiau gamybos kainų parda
vinėjamais elektroniniais prie
taisais, santykiai tarp abiejų val
stybių įsitempė.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher. lanky dama
si Sov. S-goj. reikalavo, kad. no
rint susitarti su Vakarais ginklų 
kontrolės srity. Sov. S-ga turėtų 
pagerinti žmogaus teises. Be to. 
ji aplankė ir žinomą sovietų disi
dentą Andrei D. Sacharovą, ku
ris Vakarus paragino paremti 
Gorbačiovo vykdomą krašto de
mokratinimo politiką.

Čado prezidento Hissen Ha- 
bre kariuomenė užėmė ir antrą 
pagrindinę Libijos karinę bazę 
Faya-Largeau. Abiejose bazėse 
pasitraukiančios Libijos kariuo
menės palikti ginklai ir kariniai 
reikmenvs vertinami 5(X) mil. 
dol. ' ■

Vatikanas paprašė visų kraštų 
vyskupus padėti nugalėti susida
riusį biudžeto deficitą, kuris šiais 
metais pasiekė 63 mil. dol.

Salvadoro partizanai užpuolė 
vyriausybės kariuomenės Ei Pa- 
raiso bazę, užmušė 43 vyriau
sybės karius, jų tarpe ir ameri
kietį instruktorių vyr. seržantą 
Gregory A. Fromius. ir padarė 
didelių nuostolių.

Sov. S-ga pasiūlė keliom Va
karų valstybėm bendradarbiauti 
kovoj prieš tarptautinius terori
stus ir sudaryti teroristų išdavi- 
moį jų nusikaltimų vietą sutartį.

Popiežius Jonas Paulius II iš
vyko lankyti Pietų Amerikos val
stybių.

Afganistano partizanam, 
pradėjus vartoti JAV priešlėktu
vines Stinger raketas, pavyko 
paskutinėm dienom nušauti 15 
afganų ir sovietų malūnsparnių, 
ir lėktuvų. Pakistano karo lėktu
vai nušovė į jo erdvę įskridusį 
afganų lėktuvą.

Kinijos trys min. pirmininko 
pavaduotojai Li Peng, Yao Yillin 
ir Tian Jiyun pareiškė, kad da
bartinis min. pirmininkas ir par
tijos vadas Zhao Ziyang šiuose 
postuose pasiliks tik iki partijos 
kongreso, kuris turi įvykti 
rugsėjo mėn.

Lenkijos vyriausybė pakėlė 
pagrindinių maisto produktų, 
energijos, degalų, tabako, alko
holio, susisiekimo ir pašto patar
navimų kainas nuo 10 iki 100 
proc. Prieš tokį kainų pakėlimą 
pasisakė net oficialus darbo uni
jų susivienijimas.

JAV, Britanijos, Olandijos ir 
Norvegijos kariai vykdė karo 
pratimus šiaurinėj Norvegijoj. 
4,000 JAV karių transporto 
lėktuvais buvo nuskraidinti į 
pratimų vietą.

Bažnyčia barake

Atsakymas: Tai išlaužta iš pirš
to. negarbinga ir nelogiška. Jei 
būtų toks tikslas, užtektų vieno 
pareiškimo, o mes dėl kryžių ka
pinėse jau penkis metus vargsta
me ir negirdėjome jokio praneši
mo iš užsienio, nors įgaliotinis ir 
girdėjo: "Sis pareiškimas netru
kus buvo perskaitytas per Vati
kano radiją su riebiais komenta-

Dėl Garg ždų bažnyčios — 
barako paaukštinimo tikintieji 
jau gal per 8 metus rašė pareiš
kimus. Maskva vis juos per
siuntė įgaliotiniui, o jis 
Klaipėdos raj. vykdomajam ko
mitetui vis su ta pačia pastaba: 
"Pagal priklausomybę", lyg įga
liotinio įstaiga būtų tuščia vieta 
pareiškimas persiuntinėti.

Tai rodo, kad įgaliotinis ne
linkęs padėti tikintiesiem, nors 
jie ir vargsta barake. Tai patvir
tino paskutiniu skirtingu atsaky
mu: Nėra reikalo”, nors tūksta
nčiai prašo paaukštinimo, o jis,

Sov. S-gos žemės ūkio reika
lam skiriamas laikraštis “Selskaja 
Zyzn pirmą kartą pripažino, 
kad L zbekistano socialistinėj re
spublikoj yra 1 mil. bedarbių.

Turkija vėl numato prašyti 
Europos bendrąją rinką priimti 
ją pilnateisiu nariu.

Izraelio karo aviacijos bazės 
naujasis viršininkas pik. Aviem 
Sella. įsivėlęs į Izraelio šnipo Jo- 
nathan Jay Pollard aferą, pasi
traukė iš pareigų. JAV šį įvykį 
pavadino pozityviu reiškiniu, 
bet tai nesumažino dėl šnipinėji
mo aferos kilusios nepasitenkini
mo esmės.

Ispanijai gerokai pažengus 
demokratėjimo kryptim, po
piežius Jonas Paulius II palai
mintaisiais paskelbė du ispanus 
ir tris karmelites vienuoles, ku
rios Ispanijos pilietinio karo 
metu buvo respublikonų karių 
sušaudytos.

Izraelio dešiniosios Herut 
partijos vadu buvo išrinktas da
bartinis min. pirmininkas Yit- 
zhak Shamir. kuris partijos kon
grese reikalavo dabar okupuotas 
\akarų Jordano krantą ir Gazos 
ruožą prijungti prie Izraelio.

TIKINČIŲJŲ PADĖTIS B 
Iš Lietuvos Katalikų

UZ AFRIKOS NEGRŲ 
>s Kronikos Nr. 69

P. Anilionis, skirtas liaudžiai 
padėti: “TSKP egzistuoja
liaudžiai ir tarnauja liaudžiai 
(.Konstitucija 6 str.).

Nors taip nehumaniškai elgia
si, vis dėl to gargždiečiai iš Vati
kano apie tai nieko negirdėjo. 
T(xlėl visi įgaliotinio kaltinimaį 
viešai atskleidžia jo moralę, kuri 
nesiskaito su LTSR konstitucijos 
55 str., o tuo pačiu įžeidžia ir 
52 str., sukeldamas nesantaiką 
tarp valstybės ir Bažnyčios, pa
kenkia sau ir Valstybei.

Inteligentai ir diplomatai taip 
nesielgia. Įgaliotinis dvasininkus 
vadina bažnytininkais, o tas pra
vardžiavimas reiškia jų panieki
nimą ir parodo autoriaus 
kultūros lygį. Kaip gali jaustis 
vy skupas ar kunigas, kreipdama
sis į tokį Valstybės ir Bažnyčios 
tarpininką? Ekstremistais pra
vardžiuoja tuos kunigus, kurie 
mėgina bent kiek ginti 
Bažnyčios reikalus, kad juos su
niekintų ir nutildytų.

Kreipiasi, o nieks jų 
neišklauso

Kreipiamės j LTSR Mini- 
Tarybą, kad ji pamatytų, 
įgaliotinis atstovauja Val-

6. 
strų 
kaip 
stybę.

Kreipiamės į mūsų vyskupą, 
kad žinotų, kaip įgaliotinis elgia
si su kunigais.

Kreipiamės ir į patį įgaliotinį, 
nes tyla būtų nusikaltimas tiesai.

Kreipiamės ir į “Bangos” re
daktorių. kad žinotų, kaip be pa
tikrinimo spausdina neteisingus 
straipsnius pasaulėžiūros klausi
mais. Laikosi dėsnio: kas prieš 
religiją ir kunigus, tai viskas tei
singa, nes jie spaudoje neturi 
balso, todėl turės tylėti, o teisus 
bus tas kuris juos juodina.

Pavyzdžiui, rašeiva M. Dau- 
synas savo antireliginiuose 
straipsniuose prirašė visokių ne
sąmonių. redakcija viską atspau
sdino. S. m. kovo .30 d. “Bango
je” rašė: “Bažnytininkų tvirtini
mu. ją (išpažintį) įkūręs Kristus, 
paskutinės vakarienės metu 
kreipdamasis į apaštalus .. tuo 
parodė, kad jis- religijos srityje 
yra analfabetas; tokio lygio ir re
dakcija. kuri tai spausdina.

Kadangi tikintieji neturi jokio 
religinio laikraščio, todėl negali 
parašyti tiesos jn padėtis blo

KULTŪROS LAIMĖJIMAI, 
PROPAGANDISTŲ NESĖKMĖS EUROPOJE

Pernykštė Lietuvos partinių 
pareigūnų kultūrinė-propagan
dinė invazija Europoje susilaukė 
prieštaringo atgarsio. Liuksem
burgiečiai, australai, prancūzai, 
belgai šiltai sutiko lietuvių an
samblius, solistus, dailininkus, 
bet nesusižavėjo propagandi
stais. Kai kurios vyriausybės pa
prasčiausiai atsisakė suteikti 
ypatingų prievilegijų vilniš
kiams aparačikams. Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis pirmininkas Ra
mojus Petrauskas taip skundžia
si “Literatūros ir Meno" 
gruodžio 13 d. numeryje:

veiklą, bandyta trukdyti mums 
per Austrijoje vykusiąs dienas. 
Panašūs dalykai privertė mus at
sisakyti kelionių į Australiją, 
Naująją Zelandiją, Šveicariją."

Dėl panašių priežasčių Vil
niaus partiniam aparatui nepa
vyko “susigiminiuot” su vienu iš 
Prancūzijos miestų — Amjenu 
(Amiens). Pasirodo, kad “miesto 
municipalinėje taryboje merui 
komunistui paprieštaravo socia
listai. Anot Petrausko, “dabar 
mums siūloma susigiminiuoti su 
Aužė” (?) (Tokie “susigiminiavi
mai yra sovietinės infiltracijos 
ir disinformacijos įrankis.)

mą ir išblaško oficialiosios propa
gandos įskiepytą klaidingą nuo
monę apie Tarybų Sąjungos dva
sinio gyvenimo primityvumą.” 
Kultūrinės gastrolės, teigia Bie
linis, yra “efektyviausia kontr
propagandos priemonė.”

“Kai kurių valstybių oficialūs 
sluoksniai, priešiškos mums par
tijos ir organizacijos retkarčiais 
bandydavo sutrukdyti mūsų pa
sirodymus. Būta ir išpuolių 
spaudoje, ir tiesiog grubių pro
vokacinių akcijų. Italijos vyriau
sybiniai sluoksniai stengėsi apri
boti mūsų oficialios delegacijos

“Kultūrinių" gastrolių tikslus 
tame pačiame “Literatūros ir 
Meno numeryje aptarė LTSR 
kultūros ministeris Jonas Bieli
nis. Pasak jo, Europa “Dabar la
bai mažia žino apie Tarybų Są
jungos tautų kultūrinį gyveni
mą" ir todėl “atskirų respublikų 
kultūros dienos žadina smalsu

Į tą “kontrpropagandos festi
valį” Prancūzijoj buvo įtrauktas 
ir Kapsuko (Marijampolės) 
bažnyčios klebonas Leonas 
Liašinskas. Anot Antano Drilin- 
gos, kun. Liašinskui “reikėjo ge
rokai paprakaituoti, bandant 
atskleisti tikrą tiesą” apie Lietu
vos katalikus. Tačiau prancūzai 
neužsikabino už meškerės. Pasi
kalbėjęs su prancūzų katalikų 
dvasininkais, Liašinskas padarė 
deja, nelinksmą išvadą: 

prancūzų kolegų požiūris į 
bažnyčią ir tikinčiuosius Tarybų 
Sąjungoje, aišku, ir Lietuvoje, 
mažų mažiausiai naivus, o 
dažniausiai — iškreiptas ir netei
singas.” (Elta)

Vysk. P. Baltakis, OFM, priima aukas V. Atsimainymo 
bažnyčioje Maspethe, kur vyko Lietuvos vyčių Vid. Atlanto 
apskrities suvažiavimas. Kairėje prel. A. Bartkus, Romos Šv.

Lietuvos vyčių Vid. Atlanto apskrities suvažiavime kovo 8 V. 
Atsimainymo parapijoje Maspethe. Iš k. Jonas Adomėnas- 
apskrities pirmininkas, kun. Stasys Raila, prel. Pranas 
Bulovas, vysk. Paulius Baltakis, kun. Vytautas Palubinskas, 
Elena Matulionytė ir kun. Danielius Staniškis. Nuolr. B Re
meikienės

gesnė už Afrikos negrų ir azijatų. 
Nors LTSR Konstitucija 48 str. 
piliečiams garantuoja žodžio ir 
spaudos laisvę, vis dėl to būtų 
labai naivu prašyti redaktorių, 
kad būtų demaskuotas ir atšauk
tas neteisingas įgaliotinio straip
snis pagal šio pareiškimo konk
rečius duomenis.

Tikintieji neturi nei religinio 
laikraščio, nei žurnalo nei reli
ginės knygos pasiskaityti, todėl 
priversti gyventi didžiausioj reli
ginėj tamsoj, kokios mūsų tauta 
nėra mačiusi. Prie caro dar kny
gnešiai iš Tilžės parveždavo reli
ginių knygų, o dabar iš užsienio 
negalima gauti jokios religinės 
knygos; kai tuo tarpu Lenkija, 
Demokratinė Vokietija ir Ven
grija turi laikraščių, žurnalų ir 
knygų.

Tiesa, leido per 40 spaudos 
laisvės” metų kunigams atspau

sdinti kelias knygas, kalendorių, 
o tikintiesiems katekizmą ir tiek 
maldaknygių, kad šimtui tūksta
nčių teko tik kelios. Jei anais lai
kais elgeta būtų gavęs tik tiek 
išmaldos, būtų greit badu nu
miręs.

Prie religinio bado priklauso 
ir tai, kad kunigas bažnyčioje ne
turi teisės kelių vaikų pamoky ti 
katekizmo. Kur jie išmoks, kai 
vaikams skirto katekizmo nėra? 
Kaip išmpkys tėvai be knygos? 
Telieka mirti religiniu badu ir 
tapti ateistu. Tuo tarpu kitose 
demokratinėse šalyse mokslei
vius religijos moko bažnyčiose.

Štai kokia religinė “laisvė

Štai kokia religinio žodžio ir 
religinės spaudos laisvė! Nesiti
kime jokio atšaukimo, nebent di
desnio apjuodinimo.

Priedai:
1. Gargždų senųjų ir naujųjų 

kapų nuotraukos.
2. Pareiškimo kopija rusų kal

ba.
3. Įgaliotinio P. Anilionio 

straipsnis.
Gargždai, 1985. VIII. 27

1985 m. rugsėjo 17 d. Įgalioti
nis P. Anilionis, kun. A. Šeške
vičiui ir vargonininkui A. Bum- 
buliui atsakė, kad laikraštyje pa
minėti faktai atitinka tikrovę ir 
todėl bet kokios diskusijos šiuo 
klausimu nereikalingos.

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskritis kas metai šau
kia tris suvažiavimus: kovo, 
birželio ir spalio mėnesiais. 
Šįmet kovo suvažiavimas ir šv. 
Kazimiero garbei pusryčiai 
įvyko kovo 8 V. Atsimainymo pa
rapijoje, Maspeth, N.Y. Šeimi-
ninkavo 110 kuopa, kurios pir
mininkas yra Jonas Adomėnas.

Gražiai išpuoštoje bažnyčioje 
susirinko apie 300 vyčių iš įvairių 
Vidurinio Atlanto apskrities vie
tovių: Newarko, Pittstono, Am
sterdamo, Philadelphijos bei 
kitų. Prie altoriaus buvo sustaty
tos kuopų vėliavos.

Parapijos klebonas ir apskri
ties dvasios vadas prel. Pranas 
Bulovas pasveikino taip gausiai 
susirinkusius ir padėkojo vysk. 
Pauliui Baltakiui, OFM, uždaly- 
vavimą. Prieš mišias su gražio
mis tradicinėmis apeigomis 
vysk. Baltakis įteikė organizaci
jos 4-tą laipsnį 110 kuopos narei 
Adelei Dauzickaitei.

Mišias kartu su vyskupu kon- 
celebravo prel. Algimantas Bart
kus, prel. Pranas Bulovas, kun. 
Vytautas Palubinskas, kun. Sta
sys Raila ir kun. Danielius Sta
niškis.

Kruopščiai paruoštame pa
moksle vysk. Baltakis aiškino ko
kiu pavyzdžiu mums turėtu būti 
šv. Kazimiero gyvenimas.

Per aukojimą tautiniais dra
bužiais pasipuošę vyčiai nešė do
vanas prie altoriaus, tarp kurių 
buvo šv. Kazimiero paveikslas, 
karališka karūna ir erškėčių vai
nikas. Įspūdingai giedojo B. 
Apanavičius, palydimas muziko 
Vytauto Kerbelio. Mišios 
užbaigtos vyčių himnu.

Po mišių parapijos salėje visus 
pasveikino Jonas Adomėnas ir 
paprašė vyskupo pasakyti invo- 
kaciją. Pasistiprinus, visus vėl 
pradžiugino B. Apanavičius savo 
gražiuoju balsu, kuris truputį 
priminė garsaus airių tenoro 
John McCormack balsą.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
vysk. P. Baltakis, organizacijos 
garbės narys. Jis tęsė temą, kurią

(nukelta į 2 psl.)

pradėjo pamoksle bažnyčioje. 
Kalbėjo apie darbus, kuriuos 
Sutvėrėjas patikėjo arkv. Jurgiui 
Matulaičiui.

Po programos prasidėjo 
posėdis, kurį atidarė apskrities 
naujasis pirmininkas Jonas 
Adomėnas. Garbės narė Elena
Šaulytė jautrioje kalboje pa
gerbė mirusį apskrities pirmi
ninką Larry Janonis.

Ritualo komiteto narės Jovita 
Sleder ir Rita Sussko įteikė 27 
kandidatam Lietuvos vyčių 3-čią 
laipsnį. Tarp jų buvo Aušros Var
tų parapijos klebonas ir 12 kuo
pos dvasios vadas kun. Vytautas 
Palubinskas. Dalyvavę kuopos 
nariai jam sukėlė triukšmingas 
ovacijas.

Apskritis pasižymi ypatingu 
dosnumu. Sutelkė 9000 dol. su 
viršum Laisvės Statulos remon
tui, Daug kuopų “adoptavo” pa
rapijas Lietuvoje, kuriom sten
giasi padėti dvasiškai ir materia
liai. Apie dešimt kuopų yra 
pasižadėję atremontuoti po vie
ną kambarį Šv. Kazimiero kole
gijoje, Romoje. Kiekvienam 
kambariu reiks sutelkti 1450 dol. 
Atvykęs iš Romos kolegijos rek
torius prel. Algimantas Bartkus 
padėkojo už jau gautas aukas ir 
pranešė kad kolegija — vyčių 
adoptuotas “vaikas” — greit 
pradės gražėti.

Per susirinkimą dar aukų buvo 
paskirta vyčių stipendijom, žur
nalui, kronikoms ir kitokiems 
lietuviškiems reikalams.

Mandatų komitetas pranešė, 
kad susirinkime yra atstovauja
mos 13 kuopų ir dalyvauja 200 
su viršum delegatų. Apskritis 
kas metai auga ir turi 2400 su 
viršum narių ir 24 kuopas.

Po susirinkimo buvo linksma 
valandėlė. Pasivaišinus skaniom 
dešrom ir išmėginus laimę gau- * 
šioje loterijoje, valandos tapo 
minutėmis. Linksmybės kaip vi
suomet baigiasi per greitai, dau
gelį laukė tolimas kelias namo.

Nuoširdi padėka tenka prel.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Lietuvos valstybinės kon

servatorijos kamerinis choras, 
vadovaujamas Lietuvos liaudies 
artisto A. Krogerio, dalyvavo 
tarptautiniame chorinės muzi
kos festivalyje Panamoje. Ga
stroliavo po kraštų ir gastroles 
baigė Kuboje — Havanoje.

— Rusijos Mokslų Akademi
jos Menotyros institute Maskvo
je vyko tradicinė konferencija 
Shakespearo inscenizacijos, ver
timų ir interpretacijos klausi
mais. Joje dalyvavo Lietuvos 
teatrologas Dovydas Judele- 
vičius.

— Vilniaus miesto komiteto 
iniciatyva įkurtas Vilniaus jauni
mo muzikos klubas. Jame būna
mi roko muzikos gerbėjai ir bus 
kordinuojamajų veikla. Muzikos 
klubas surengė savo koncertus 
— susitikimus: vienų B. Dvario
no muzikos mokyklos salėje, o 
antrąjį — Kalnų parke, kur daly
vavo lietuviškų roko muzikos 
grupės “Foje ir “Veidrodis iš

Vilniaus. “Dinamo ir "Antis iš 
Kauno.

— Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo įsakais suteik
ta nusipelnusio kultūros veikėjo 
garl>ės vardas Aleksandrui Ma
jauskui — Lietuvos fotografijos 
meno draugijos Kauno skyriaus 
sekretoriui; nusipelniusio švieti
mo darbuotojo garliės v ardas Vi
liui Jasinevičiui — Lietuvos foto
grafijos meno draugijos prezi
diumo sekretoriui; šešiasdešim
tųjų metinių proga Lietuvos val
stybinės konservatorijos kate
dros vedėjai, nususinusiai 
kultūros veikėjai Irenai Vaišytei- 
Blažienei garbės raštas; 
Klaipėdos dramos teatro aktorei, 
Lietuvos nusipelniusiai artistei 
Marijai Cerniauskaitei-Barau- 
skienei suteikiamas Lietuvos 
liaudies artistės garbės vardas; 
skulptorei Danutei Vainauskie
nei — Lietuvos nusipelniusios 
meno .veikėjos garbės vardas.

— Lietuvos valstybiniame 
akademiniame dramos teatre 
pastatyta Shakespearo tragedija 
Hamletas. Režisavo I. Bučienė, 
dailininkė — V. Idzelytė. kom
pozitorius — V. Bartulis. Pa-

grindinius vaidmenis sukūrė po 
du aktorius: Hamleto — R. Ra
manauskas ir R. Abukevkius, 
Claudijaus — Lietuvos liaudies 
artistas H. Kurmiškas ir nusi
pelnęs artistas A. Chadaravičius, 
Polonijaus — liaudies artistus L. 
Noreika ir nusipelnęs artistas M . 
Smagurauskas, Gertrūdos — 
nusipelniusios artistės E. 
Gabrėnaitė ir A. Januškauskiitė, 
Ofelijos — E. Cekuolytė ir R. 
Jakučionytė.

Vilniaus valstybiniame jauni
mo teatre eina Pietų Afrikos dra
maturgo A. Fugerd pjesė "Čia 
gyvena žmonės”. Režisavo aka
deminio teatro režisierius R.Tu
minas, dekoracijos V. Lingio, 
muzika F. Latvėno. Pagrindi
nius vaidmenis atlieka nusipel
niusios artistės E. Želierta- 
vičiūtė ir E. Pleškytė ir aktoriai 
S. Bereikis, G. Zalėnas. D. Kuo
dytė.

— Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, pradėjo veikti eksperi
mentinis teatras, kuriame gali 
eksperimentuoti režisieriai, ak
toriai su savo pasirinktais veika
lais ar laikinois trupėmis. Pirmų 
kartų buvo atlikta anglų rašytojo 
pjesė “Vienišas bėgikas (Gyve
nimo aistra). Mono spektaklį vai
dino aktorius V. Lanbergas. 
Režisavo R. Viktiukas.

Sov. S-ga pirmų kartų pak
vietė Vakarų žurnalistų grupę 8 
dienų kelionei į Stalino laikais 
pagarsėjusių darbo stovyklų prie 
Kolyma upės Magadano sritį, 
šiaurės rytų Sibire. Vergų pa
statydintas miestas dabar turi 
150,000 gyventojų, bet nei ofi
cialūs pareigūnai, nei gyventojai 
apie buvusias darbo stovyklas 
kalbėti nenori.

Haiti gyventojai gausiai daly
vavo balsuodami už pasiūlytų de
mokratinės konstitucijos projek
tų ir didele balsų dauguma jų 
priėmė.

JAV žydų vadai Morris B. 
Abram ir Edgar M. Bronfman 
tikina, kad žydų emigracija iš 
Sov. S-gos žymiai padidėsianti, 
kad bus leidžiamaį Sov. S-gų im
portuoti žydų religines knygas, 
kad Maskvoj būsiųs įsteigtas 
"košer” restoranas ir leistas apei
ginis gyvulių skerdimas, kad 
kandidatai į rabinus galės moky
tis JAV ir kad sinagogos būsia
nčios atidarytos ten. kur tik jų 
prireiksią.

Sov. S-ga nusprendė kai ku
riose parinktose srityse birželio 
21 įvyksiančiuose rinkimuose į 
vietinius sovietus leisti išstatyti 
daugiau kaip vienų kandidatų į 
tų patį postų, bet ir dabar kandi
datus turės patvirtinti tos srities 
rinkiminės komisijos.

Žydų emigracijai iš Sov. S-gos 
į Izraelį pagreitinti emigrantai 
bus siunčiami ne į Vienų, kaip 
iki šiol, iš kur jie galėjo pasirink
ti, į kurį kraštų iš tikrųjų emi
gruoti, bet į Rumuniją, kur tokio 
pasirinkimo nebus ir iš kur visi 
lėktuvais bus gabenami į Izraelį.

LIETUVOS VYČIU 
SUVAŽIAVIMAS

(atkelta iš 1 psl.)

Pranui Bulovui .ir kun. Stasiui 
Railai kurie vyčius taip maloniai 
priėmė ir rūpestingai globojo.

Mūsų mielam vyskupui Pau
liui Baltakiui, nors ir prislėgtam 
įvairių darbų, radusiama laiko su 
mumis praleisti kelias va
landėles. nuoširdus ačiū. Dau
gelis žada greit vėl su juo pasi
matyti — Romoje per krikščio
nybės iškilmes.

Nauja ir sunki pareiga buvo 
neseniai uždėta ant Jono 
Adomėno pečių. Su Larry Jano-

PROVIDENCE, R.l.
Paminėta Lietuvos 

nepriklausomybės šventė
Vasario 15 Providence ir apy

linkių lietuviai bendrai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldas už Lietuvą 
atlaikė kun. I. Gedvilą.

Popiet minėjimas buvo tęsia
mas Lietuvių amerikiečių klube. 
Minėjimų pradėjo LB apylinkės 
pirmininkas K. Navakauskas, to
liau programai vadovavo A. Kai
rienė.

Sveikino: Lietuvių klubo ir 
parapijos komitetų pirmininkas 
J. Vaitonis, kun. I. Gedvilą. 
Liet, klubo moterų pagelbinio 
komiteto pirmininkė A. Sparka. 
etninio komiteto atstovė S. Saka-

nio netikėta mirtimi, Jonas pa
veldėjo Vidurinio Atlanto apsk
rities pirmininkystę. Sis suvažia
vimas buvo jo pirmas pasirody
mas pirmininko pareigose. Jas 
įvykdė be priekaišto .

Baigsiu Elenos Saulytės 
žodžiais apie mirusį pirmininkų 
Larrį Janonį. “Larry mirtis pali
ko didelę tuštumų mūsų organi
zacijoje, o ypatingai apskrityje. 
Teks trumpų laika pasiblaškyti 
bėjo, bet mes, kurie turimetuos 
pačius tikslus ir pasišventimu ar- A 
ganizacijai, pagerbsime ne tik 
Larry, bet ir visus tuos, kurie 
išėjo prieš jį, pasiryždami ka
smet dirbti organizacijos labui 
truputį daugiau nei pernai.

Dalia Bulvičiūtė

— Rokiškyje vyko tradicinis 
teatrų festivalis žemdirbiams. 
Festivalyje dalyvavo Vilniaus 
valstybinis akademinis dramos 
teatras, Jaunimo teatras, nišų 
dramos teatras, Kauno valstybi
nis dramos teatras, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus 
“l>ėlės” teatrai. Buvo suvaidinta 
daugiau kaip 30 spektaklių.

— Vilniuje profsąjungų 
kultūros rūmuose koncertavo 
Lietuvos valst. filharmonijos an
samblis vad. Vytauto Kernagio 
tx*r 16 dienų davęs 20 koncertų, 
kurių klausėsi lx?veik 20 tūksta
nčių publikos. Sis lengvosios 
muzikos ansamblis yra susi
laukęs didelio populiarumo ir 
sėkmės su savo programomis. 
Perėjęs kelias savo vysti mosi fa
zes galutiunai susiformavo ir da
bar vadinsis “Dainos teatras”,. 
Vadovas Vytautas Kernagis.

— Kaune, paveikslų galerijoje 
buvo atidaryta plakatų paroda. 
Daugiau nei 50 autorių išstatė 
apie du šimtus plakatų.

— Talino leidykla “Eesti Raa- 
mat” 26,(XX) egzempliorių tiražu 
išleido V. Sirijos Giros romanų 
“Raudonmedžio rojus”. Iš lietu
vių kalbos romanų išvertė Mike
lis Lodus.

— Liaudies buities muziejaus 
folkloro teatras, kuriam vado
vauja P . Mataitis išvyko gastro
lių visam mėnesiui į Moldavijų 
ir Ukrainą. Numatyta duoti 21 
koncertas.

—Lietuvos v-binės filhar
monijos simfoninio orkestro 
meno vadovas ir vyriausias diri
gentas, liaudies artistas Juozas 
Domarkas tris savaites viešėjo 
Lenkijoje, kur Krokuvoje, Vro
clave ir Poznanėje dirigavo sep
tynis koncertus.

— Panevėžio parodų rūmuose 
vykusioje liaudies meistrų paro
doje buvo pateikta daugiau kaip 
1300 darbų — medžio drožinių, 
audinių, kalto metalo dirbinių, 
metalo plastikos, tapybos kūri
nių. Parodoje dalyvavo pusket
virto šimto meistrų.

S. L. K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokate*. 357 LarkfleM Roeda Eaat 
NorthportK, N.Y. 11731. Tat 516 363*3740. Namą telefoną* vakarai* 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpos*: 
66 - 01 114th St, Richmond HM, N.Y. 11416. ToL 716 441 • 2611.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highiand Bfvd., galima įsigyti 
lietuvišką Ir anglišką knygą apie Lietuvą, ptokštellą, sveklnlmo korte! ią, 
gintaro, baltinuką, {uostą, įvairią suvenyrą.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. ToL 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tolaeira, Jr. laidotuvių direktorius. Neįt
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wtteon Ava.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingo* laidotuvės. Modernio* koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENHELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Ava., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namą pardavimas, visą rūšlą apdrąąz. 
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj — OHLĖRT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namą telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio kiijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS-JONAS, sąv. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Tėfct-821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polakfotuviniai pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking 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, akciją brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securitles Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodltles, auksų 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
VVorcester, Mass., girdima tečiadieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Aubum, MA 0150 Tel. 617 753 - 7232.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayąide,
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

lienė. vyčių kuopos vardu —A. 
Gudečauskas.

R. Saulėnas perskaitė R. 1. gu
bernatoriaus proklamaciją. VI. 
Kairys — LB rezoliucijų, kurių 
visi priėmė. Viktoras Mathieu 
pranešė, kad R.l. seimelyje 
įnešta rezoliucija paskelbti kiek
vienais metais Lietuvos neprik
lausomybės dienų. Vasario 11 
buvo tuo reikalu apklausinėji
mas. o vasario 12 seimelio ben
droje sesijoje paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Invo- 
kacijų sukalbėjo kun. A. Jurge
laitis, OP. Lietuvės moterys 
buvo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Rezoliucija buvo 
priimta ir tuoj persiųsta senatui. 
Ir senate rezoliucija tuoj praėjo. 
Dabar rezoliucija yra pas guber
natorių. Jis lietuviams yra palan
kus.

Kalbų pasakė kun. V. Cuku- 
ras, kadaise buvęs klebonu šioje 
parapijoje.

Toliau buvo rodomas filmas iš 
sukaktuvinio šv. Kazimiero kon
greso Romoje. Visi sustiprino 
savo ryžtą dirbti Lietuvai.

-o-
S. m. vasario 16-sios proga 

Rhode Island valstijos seimelis 
(atstovų ir senato sesijose) pra
vedė aktų Lietuvos nepriklauso- 
įmybės dienos kasmetiniam pa
minėjimui.

Kovo 20 R. I. gubernatoriui 
Edward D. DiPreite seimelio 
nutarimų patvirtinus, jis tapo 
įstatymu šioje valstijoje.

Pastebime spaudoje ragini
mus ieškoti Lietuvos bylai drau
gų. Jie padėjo ir šiuo atveju. Vik
toras Mathieu surado kitų, jaunų

pasoliijo 
A MEMORIALS

66 - 86 80 ST MIDDLE VILI.AGE7 qUĖEXS. X
PHONES (718) 326 - 1282 t

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE ’

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976
Y7TI37S

326 - 3150

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

Pas Rhode Island gubernatorių Edward D. DiPrete lietuvių delegacija. R. I. seimelio

prancūzų, kaip autorių, kuris su 
trimis bendradarbiais (kospon- 
soriais) rezoliucijų įteikė seime
liui. Suradus, ar jiems patiems 
atsiradus, draugus reikia tinka
mai įvertinti už jų pagelbų. Kai 
didelėmis pastangomis, to sie
kiant jau ne pirmus metus, rezo
liucija buvo pravesta seimelyje, 
tai suorganizavo akto patvirtini
mui susitikimų su gubernatoriu
mi. Susirinko apie 70 lietuvių, 
jų draugų bei Lietuvos kančias 
vergijoje atjaučiančių. Dalyvavo 
rezoliucijos autorius atstovas 
Rene M. Lafayette, talkininkai - 
kosponsoriai: atstovė Helena 
McDermott-Vyšniauskaitė ir 
Gaetano D. Parella. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietu
vaitės sudarė įspūdingų palydų. 
Rhode Island yra trečioji valstija 
Amerikoje (po Mass. ir Conn.), 
pravedusi Lietuvos nepriklauso
mybės dienai kasmet minėti įsta-

atstovas Rene M. Lafayette įnešė rezoliucijų, kad būtų paskelbta Lietuvos nepriklau- tymų,
somybės diena. Tą įstatymą patvirtino gubernatorius. A. V.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



1387 - LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI - 1987 1987 balandžio 10, Nr. 14 • DARBININKAS • 3

DARBININKAS
341 H i g h I a n d B I v d. Editorial Office 748 <27-1352 
Brooklyn. N. Y.. 1 1 207 Business Office 715 827-1351

Publication No. USPS 148-360
Second class postage paid at Brooklyn. N.Y.. Post Office
Subacrtptton per yaar $20.00. Single Copy 50 cento

POSTMASTER: Send Address Change to DARBININKAS, 341 
Htahland Btvd., Brooklyn, N.Y. 11207.1 ISSN 0011-6637

Redaguota REDAKCINE KOMISIJA

KETURIOLIKTĄJĄ DAILĖS PARODĄ PRISIMINUS

Velykų džiaugsme

Mieli Broliai ir
Seserys Kristuje!

Kiekvieną gėrio pasireiškimą 
mes instinktyviai sutinkame su 
džiaugsmu — ne vien vidiniu pa
sigėrėjimu, bet dažnai leisdami 
tam džiaugsmui suspindėti ir 
išorėje. Kuo gėris yra didesnis, 
kuo jis mums brangesnis, tuo ty
resnis yra ir mūsų džiaugsmas.

Nė viena religinė šventė nėra 
perpildyta tokiu šventu džiaug
smu, kaip Velykos. Juk nuo 
pradžios iki galo per visą Velykų 
liturgiją skamba tas vienas 
džiaugsmingas Aleliuja. Kunigų 
maldose visi himnai aidi džiaug
smo šūkiu: “Tai yra Viešpaties 
diena, džiaugkimės ir linksmin
kimės joje.

Mes džiaugiamės švęsdami 
Kristaus gimimą— Sūnaus tapi
mą žmogumi. Tačiau tas mūsų 
kalėdinis džiaugsmas yra labiau 
vidinis, verčiąs mus giliau susi
mąstyti. Per Kalėdas mes 
jaučiamės priblokšti ir net ap
stulbinti tos nesuprantamos 
Dievo meilės žmogui. Kalėdų 
naktį giedame ne entuziastišką 
aleliuja, bet — “Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms“. Velykų 
džiaugsmas yra visiškai kitoks. 
Prieš prisikėlimą vykusi Kristaus 
kančia ir pažeminanti mirtis ant 
kryžiaus mus suartina su Kristu
mi. padeda pilniau išgyventi pa
grindinę mūsų krikščioniško 
tikėjimo tiesą, kad Kristus yra 
ne tik mūsų Išganytojas, bet ir 
Brolis, kad jo gyvenimo kelias 
yra ir kiekvieno mūsų kelias — 
nuo gimimo iki pomirtinio išau
kštinimo dangaus garbėje.

Sis gilus įsitikinimas, kad Kri
stus savo kančia įprasmino mūsų 
gyvenimo kančias ir savo mirtimi 
įveikė mirtį, o prisikėlimu kiek
vienam užtikrino prisikėlimą. j°je-

Tuoj ix> parodos buvo parašy
tas platesnis reportažas iš paro
dos, parašyta pinnojj dalis, !>et 
dėl vietos stokos, dėl kitos aktua
lios medžiagos vis buvo atidėta 
ir atidėta. Gausi redakcijos 
medžiaga neleidžia ir dabar 
plačiau aprašyti parodos. Kad ji 
nepraeitų l>e ženklo, čia pasiten
kinsime tik inventoriniu aprašy
mu.

Šiemet buvo 14-toji dailės pa
roda, gi 13-toji buvo 1983 me
tais. Buvo rengiamasi parodai ir 
praėjusiais (1986) metais, l>et dėl 
įvairių techniškų kliūčių ji buvo 
atidėta.

Su šia paroda kartu buvo pri-

Velykų šventėje sveikinu vi
sus lietuvius pasaulyje, linkėda
mas džiaugtis Kristaus prisikėli
mo stebuklu, kuris įžiebia meilę, 
stiprina tikėjimą, ugdo viltį. Te
gul Velykos kiekviename iš 
mūsų padvelkia tikru dvasiniu 
pavasariu!

Jūsų
Vyskupas Paulius A.

Baltakis, OFM

Velykinį Kristaus triumfą daro 
sykiu ir mūsų asmeniniu trium
fu. Kas gali būti mums brange
snio. kas gali mumyse sužadinti- 
didesnį džiaugsmą, kaip žinoji
mas, pagrįstas paties Dievo 
užtikrinimu, kad ir mes prisikel
sime lygiai garbingam ir 
amžinam gyvenimui, kaip Vely
kų rytą prisikėlė Kristus.

Be šio asmeninio džiaugsmo 
mes išgyvename ir visos mūsų 
tautos viltingą prisikėlimo 
džiaugsmą. Lietuvių tauta, kaip 
ir kiekvienas mūsų asmeniškai, 
eina Kristaus pramintu Kryžiaus 
keliu: yra išjuokiama tikėjimo 
priešų, apleidžiama bailių petrų, 
išduodama už šiltesnę vietą 
judų. Tauta kenčia bet žengia 
drąsiai ir viltingai, nes žino, kad 
po Didžiojo Penktadienio išauš
ta džiaugsmingas Velykų ry tas.

Šių metų savo ganytojiškame 
laiške tikintiesiems Lietuvos vy
skupai ir vyskupijų valdytojai 
rašo; “Džiaugiamės, kad daugėja 
subrendusių ir jaunų žmonių, 
aiškiai ir gražiai išpažįstančių 
savo šventąjį tikėjimą, kad 
nemaža pavėlavusių ateina prie 
krikšto ir kitų sakramentų. Ypa
tingą paguodą mums, Bažnyčios 
vadovams, teikia ir gražias viltis 
žadina sąmoningos doros ir vie
ningos jaunos katalikiškos šei
mos.

1987 metų Velykų švenčiamų 
Krikščionybės jubiliejiniais me
tais džiaugsmas tepaliečia visą 
mūsų gyvenimą. Juk džiaugsmas 
yra lygiai užkrečiantis kaip ir 
liūdesys. Jei mūsų džiaugsmas 
bus nuoširdus, paeinąs iš gilaus 
tikėjimo savo ir tautos laimin
gesne ateitimi, jį pajus ir 
nuliūdime bei beviltiškume gy
venantis, nuo Dievo nusigręžęs 
mūsų brolis tėvynėje bei išeivi- 

siminta ir 80 metų sukaktis nuo 
pirmosios dailės parodos Vilniu
je. Didelė atrakcija buvo, kad 
buvo išstatytas vienas paveikslas 
iš tos parodos—A. Žmuidzina- 
\ ičiaus “Per kiaurą naktį”.

Parodą rengė LB apygardos 
valdyba, tai jos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis ir vadova
vo visiems parodos įrengimo 
darbams. Parodos sutelkimu 
rūpinosi Paulius Jurkus. Ekspo
ziciją gražiai ir skoningai sut
varkė Juozits Bagdonas.

Paskiriamos premijos
Premijom paskirti komisiją 

sudarė. Elena Kepalaitė, Pau
lius Jurkus, Zenonas Ūselis. Jie 
paskyrė premijas ir 3 gar
bės pažymėjimus.

Kultūros Tarybos 200 dol. 
premija paskirta Juozui Bagdo
nui. LB Bushvvicko apylinkės 
2(X) dol. premija — Giedrei 
Montvilienei, LB NY apygardos 
1(M) dol. premija — skulptoriui 
Petrui Vaškini, šaulių kuopos 

Los Angeles vyrų kvartetas Kultūros Židinio scenoje. Iš k. 
Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas, 
Emanuelis Jarašūnas. Prie fortepijono jų pianistė kom
pozitorė Raimonda Apeikytė. Nuotr. L. Tamošaičio

100 dol. premija — Jonui Rūte
niui, LMK Federacijos N.Y. 
klulx> 100 dol.premija teko Rim- 
gailei Zotovienei. Tris garbės 
pažymėjimus gavo: Nedda Ni
jolė Macelytė, Agis Salpukas, 
Vilija Rastonytė-Patch.

Taip pat buvo pagerbti du su
kaktuvininkai — Juozas Bagdo
nas, sulaukęs 75 metų, ir Česlo
vas Janusas, kuris liepos mėnesį 
sulauks 80 metų. Abiem parašyti 
padėkos raštai ir įteikta Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties me
dalis.

Taip pilt buvo paskirta ir po
puliarumo premija, kurią nubal
savo parodos lankytojai ir kurią 
laimėjo Česlovas Janušas, Pre
mija — I(X) dol.

Taip pat buvo prisiminti ir pa
gerbti mirę dailininkai, gyvenę 
New Yorke, veikę šioje apy
linkėje, dalyvavę šiose parodo
se, — Romas Viesulas ir Jurgis 
Juodis.

Apie pirmąja dailės parodą, 
kuri buvo 1907 metais, pa
kalbėjo Paulius Jurkus . Parodos 
atidaryme dalyvavo apie 150 
žmonių. Po visų kalbų buvo įpra
stinės vaišės.

Parodos dalyviai
Parodoje dalyvavo 21 dailinin

kas. Išstatyta arti šimto kūrinių. 
Kataloge buvo įrašyti 93, nekata
loguotų buvo kokie šeši darbai.

Parodoje dalyvavo šie daili
ninkai:

Juozas Bagdonas su 7 aliejinės 
tapybos darbais. Visi abstraktai.

Eugenijus Baguskas, dalyvavo 
pirmą kartą su 3 aliejinės tapy
bos darbais. Jis gimęs Pennsyl- 
vanijoje, dabar Philadelphijos 
meno kolegijoje profesoriauja.

Albinas Elskus — trys darbai, 
rašiniai nuo stiklo.

Vytautas Ignas, grafikas ir ta
pytojas, išstatė tris grafikos ir du 
tapybos darbus.

Česlovas Janušas, tapytojas, 
penki kataloguoti darbai ir kele
tas nekataloguotų.

Paulius Jurkus — 5 darbai, 
aliejinė tapyba.

Vytautas Kašuba išstatė, kaip 
buvo realizuotas Lietuvos krikš
to sukakties medalis, pradedant 
piešiniu, jo pagamintu gipso ori
ginalu, toliau pirmieji spaudiniai 
švine ir paskui bronziniai meda
liai. Taip pat buvo išstatytas ir 
Vytauto Didžiojo reljefas.

Elena Kepalaitė dalyvavo su 
vienu darbu.

Gražina Krasauskaitė- 
Dragūnevičienė dalyvavo su 
šešiais įvairios technikos dar
bais.

Vida Krištolaitytė, tapytoja, 
išstatė 8 darbus.

Nedda Nijolė Macelytė — 
šešis abstrakčios tapybos darbus.

Giedrė Montvilienė — 3 dar
bus, du aliejinės tapybos ir vie
nas spalvoti pieštukai.

Vilija Rastonytė-Patsch, akva- 
relistė, 5 darbai. Ji gyvena Cape 
Code, Mass.

Jonas Rūtenis, taip pat iš Cape 
Code, Mass., išstatė 4 akrilinės 
tapybos darbus.

Agis Salpukas — keturi miš
rios technikos darbai.

Elena Urbaitytė — trys alie
jinės tapybos darbai. Darbai ab- 
strakatūs.

Zenonas Ū sėlis—5 pastelės.
Petras Vaškys — Fontanas, 

kuris buvo nemaža parodos 
atrakcija, nes visą laikų čiurleno. 
Priedu dar dvi vazos.

Rimgailė Zotovienė buvo pati 
tolimiausia. Ji net iš Juno Beach, 
Fla., atsiuntė savo du darbus.

Marija Žukauskienė — 5 alie
jinės tapybos darbai.

Austė Pečiuraitė — dalyvavo 
pirmą kartą vasario mėnesio pa
rodose. Išstatė vieną didesnio 
formato darbą, aliejinė tapyba.

Iš tų suminėtų dailininkų trys 
yra, kurie dalyvavo visose paro
dose — tai Paulius Jurkus, Jonas 
Rūtenis, Marija Žukauskienė. 
Kiti dėl įvairių priežasčių daly
vavo tik keliose parodose.

Paroda veikė vasario 7 ir 8 die
nomis Kultūros Židinio didžiojo
je salėje. Ją uždarant, buvo su
skaičiuoti balsai ir paskelbta po
puliarumo premija.

Paroda savo sutvarkymu ir 
savo lygiu buvo pakili ir patrauk
li. Džiugu, kad ateina ir jaunieji. 
Pirmą kartą dalyvavo Vilija Ra
stonytė-Patsch. Taip pat savo 
skulptūros darbą buvo išstatęs ir 
Arūnas Bukauskas, kuris dabar 
studijuoja meną. Pirmą kartą da- 
lyvvo ir gabi dailininkė bei poetė 
Austė Pečiuraitė, kuri New Yor
ke jau yra surengusi bent kelias 
parodas.

Parodos paprastai rengėjam 
yra nuostolingos, bet šį kartą, 
rūpestingai viską tvarkant, nuo-

(nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOJE

Todėl Horodlės aktai turėjo nepa
prastą reikšmę: jie padėjo pamatus Lietuvos bajo
rams sulenkėti" (m. pbr. — Sf. Y).4.

„1387 ir 1413 m. privilegijos skiepijo Lietuvoje 
lenkiškos socialinės struktūros bei valstybės formos 
pradus, o naudojimasis lenkų kultūrinėmis pajėgo
mis bei jų kultūros centrais nulėmė, kad tie socia
liniai bei valstybiniai pradai iškerojo ir galutinai 
privedė prie visiškos skirtumų niveliacijos“".

Tuo būdu pats Vytautas, besirūpindamas po 
litinės nepriklausomybės apsaugojimu ir ją besau- 
godamas, vis dėlto neišvengė nepadaręs lenkams 
tokių politinių ir socialinių nuolaidų, kurios jų kul 
tūrinei invazijai Lietuvoje patikrino tinkamas sąly
gas. Žinoma, tos nuolaidos įvyko ir ne be Jogailos 
prisidėjimo: jis. norėdamas, kad Lietuva vis dar 
priklausytų jo vyriausios valdžios, pritarė lenku 
pastangoms ir jas rėmė prieš Vytauto pastangas.

* A. .Grofcj (red.J. Lietuvos Istorija. 131 psl

* A. Šapoka. Jogaila. 290 psl

Per daug besivaikydami politinių interesų, tiek 
Vytautas, tiek, ir Jogaila visiškai užsimiršo ar ne 
pagalvojo ir apie sąlygų sudarymą savarankiškai 
kultūrinei Lietuvos raidai. „Pirmieji Lietuvos chns 
tianizatoriai — Jogaila ir Vytautas — nepasirūpino » 
įkurti aukštesnių mokyklų, l ai ir (dar labiau) nu 
lėmė kultūrinės Lietuvos raidos priklausomybę nuo 
Lenkijos. Lietuva prisijungė pne Vakarų kultūros 
ypatingomis sąlygomis. Tuo pat metu susirišdama 
su Lenkija politiškai, kultūriškai ji prisišliejo prie 
jos tiesiog be jokių rezervų““.

2. Mūsų bajorijos pastangos lenkų pagalba praplėsti 
savo teises ir apginti Lietuvą nuo Maskvos

Tolimesnį politinio Lietuvos susirišimo su Len
kija. socialines abiejų valstybių santvarkos suvie
nodinimo ir kultūrinio abiejų tautų suartėjimo darbą 
atliko mūsų bajorija. Tai darydama, ji vadovavosi 
dviem motyvais: luominių teisių praplėtimo bei 
luominių interesų apsaugojimo ir Lietuvos nepri
klausomybės bei jos integralumo išsaugojimo nuo 
kylančios ir grasinančios Maskvos galybės.

Po Vytauto mirties pasijutusi laisvesnė, Lietu
vos bajorija stengėsi praplėsti savo teises lenkų ba- 
lorų pavyzdžiu. Tačiau tai padaryti ji tikėjosi tik 
glaudžiame kontakte veikdama su tais pačiais lenkų 
bajorais, su kuriais, be to, ją rišo ir per herbus 
gautoji giminystė. Taip pat ir lenkų bajorai, no
rėdami įgyti teisių įsikurti Lietuvoje, ypač lenkų 
pašonėje esančioje Lietuvos valdomoje turtingoje 
Ukrainoje, stengėsi Lietuvos bajorus dar labiau prie 
savęs pririšti.

Ypatingą vaidmenj politiniame Lietuvos suar
tėjime su Lenkija suvaidino Maskvos pavojaus 
baime ir viltis gauti iš lenkų pagalbos eventualiam 
karui su Maskva. Lietuvos didikai, Maskvos pa
vojaus akivaizdoje nesitikėdami vieni patys apsi
ginti. būdavo priversti prašvti lenkų paramos. Ta-

" A. Šapoka. tm pat. 290 ptl

čiau lenkai šį iš Maskvos pusės gresiantį Lietuvai 
pavojų visuomet stengėsi išnaudoti glaudesniam 
Lietuvos surišimui su Lenkija. Tokiais atvejais jie 
vis keldavo unijos klausimą. Taip, pavyzdžiui, kai 
Aleksandro valdymo (1492—1506) pradžioje Lie 
tuva. pradėjusi sunkų karą su Maskva, ėmė ieškoti 
lenkų paramos, šie ėmė reikalauti atnaujinti 
senus susivienijimo dokumentus. Tikėdamiesi pa 
ramos, lietuviai 1499 m. Petrakove kaip tiktai 
ir pasižadėjo įkurti vieną jungtinę valstybę, kuri 
turėtų bendrą seimą, bendrą apsaugą ir bendrus pi
nigus. bendrai vienoje vietoje rinktą valdovą. (Šitas 
susitarimas 1501 m. Melnike buvo ir Aleksandro 
patvirtintas).

Nors šitas susitarimas nebuvo vykdomas, tačiau 
vėliau jis patarnavo kaip pagrindas Liublino unijai. 
Šiuo gi metu, mirus lenkų karaliui fonui Albrechtui, 
savo karaliumi lenkai išsirinko Lietuvos d. kuni
gaikštį Aleksandrą, tuo būdu realizuodami Bent 
vieną pasižadėjimo punktą— turėti bendrą valdovą. 
Nuo to laiko iki pat valstybės pabaigos Lietuva ir 
nebeturėjo atskiro savo valdovo. Rinktis atskiro 
valdovo lietuviai negalėjo kaip tiktai dėl to paries 

_ nuolatinio Maskvos pavojaus. Tad norams neno- 
roms jie turėdavo rinktis tą patį valdovą, kurį rink 
davosi ir lenkai.

Noras gauti lenkų paramos pneš Maskvą ir 
lygias su lenkų bajorais teises Lietuvos bajorus 
privedė ir prie Liublino unijos. Kai 1563 m. caras 
Jonas IV pradėjo pulti Lietuvos žemes, unijos klau
simas pasidarė ypač opus. Bajorija, nebenoredama 
kariauti, tikėjosi, kad jai padės Lenkija, ir dėl to 
reikalavo su ja unijos. Nors 1 563 m j Varšuvos sei
mą Z. Augusto pakviestoji unijos reikalu lietuvių 
delegacija nesusitarė, tačiau lenkai, norėdami grei
čiau palenkti žemesniąją bajoriją unijai, 1566 m. 
seime suteikė jai Lenkijos bajorų turimąsias teises, 
būtent — visose Lenkijos pavyzdžiu įkurtose vai
vadijose ir pavietuose buvo įsteigti pačios bajorijos 
teismai ir įkurti seimeliai, kuriuose turėjo būti ren
kami pavieto teisėjai, uredat ir seimo atstovai. Tuo 

būdu Lietuvoje galutinai buvo įvesta lenkiškoji 
valstybinės santvarkos forma.

Gavusi lygias teises, bajorija iš dėkingumo Len
kijai. o, be to. ir dėl Maskvos baimės pati nesiliovė 
reikalavusi unijos. 1569 m. įvykęs Liublino seimas 
deklaravo reikalaujamą uniją, kurioje lietuviai atsi
sakė nuo atskirų savo seimų ir atskirų pinigų. Viena 
iš reikšmingų šitos unijos pasėkų buvo 1588 m. su
teikta lenkams teisė įsigyti Lietuvoje dvarų, per 
kuriuos jie, kaip žinoma, pradėjo sustiprintą lenki
nimo akciją.

Tuo būdu Lietuvą su Lenkija po Liublino unijos 
rišo, be bendro valdovo, dar bendri seimai ir bendri 
pinigai. Nors valstybinė Lietuvos organizacija iš
liko savarankiška ir toliau, tačiau Lietuvai artėti 
politiškai ir kultūriškai prie Lenkijos buvo suda
rytos itin patogios sąlygos. Turėdami bendrą val
dovą. kuris daugiausia gyveno Lenkijoj ir buvo su
lenkėjęs. Lietuvos didikai buvo priversti įvairiais 
reikalais nuolat buvoti Lenkijoje ir išmokti lenkų 
kalbos bei pasisavinti jų kultūros formas. Įvedus 
bendrus teismus ir atsiradus daugiau bendrų rei
kalų su lenkais, ir vidurinioji bajorija turėjo progų 
išmokti šiųjų kalbos, manierų ir šiaip papročių. Tuo 
būdu Lietuvos didikai ir bajoriškoji visuomenė, pn 
derindami valstybinę ir socialinę Lietuvos santvar
ką prie Lenkijos santvarkos, pasuko keliu, vedan 
čiu ir į kultūrinių Lietuvos formų, o vėliau ir i 
interesų paaukojimą lenkų kultūros formoms ir 
interesams.

3. Bendros Hetuvių ir lenkų bajorų kovos dėl savo 
luominių teisių ir partinių interesų

Po Liublino unijos Lietuvos suartejuną su Len
kija. be ligšiolinių veiksnių, eme veikti nauji, bū 
tent: reikalas Lietuvos bajorijai bendromis jėgomis 
su Įlenki jos bajorija ginti savo luomines teises mm 
iškilusio valdovų absoliutizmo ir bendrus partinius 
interesus nuo ktfų partijų pasikėsinimų.

(Bus daugiau)
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SVEIKINIMAS, BET NE ATSISVEIKINIMAS

Dalis KASOS vadovybės Kultūros Židinyje. Sėdi iš k. Vytautas Vebeliūnas, pirmininkas 
dr. Rimas Vaičaitis, ždininkas Gintas Žemaitaitis, stovi — Algis Šilbajoris, Vida Jankau
skiene. sekretorius Romas Kezys, vicepirmininkas \ y tautas Alksninis. Nuotr. Z. Jurio

Po sėkmingo KASOS kredito 
unijos susirinkimo ir po to įvyku
sio direktorių posėdžio, gaunu 
daus telefoninių užklausimų, 
kodėl Vytas Vebeliūnas jau ne 
KASOS prezidentas/ Ar iš tikrų
jų kokios juodos jėgos jį nuvertė?

Iš tikrųjų. mane turėtų 
žmonės sveikinti tuo pačiu kar
tu. kai aš sveikinu naujų KASOS 
valdvbą. pats pasilikdamas di
rektorių tarpe, kurie kaipo Mo
netas vra atsakingi už KASOS 
veikimų.

Per daugelį metų dirbant ir 
veikiant ekonomijoje ir bizny je, 
vienas iš didžiausių pasitenkini
mų-vra. kai kas nors kitas savoj 
organizacijoj puikiai atlieka dar
bų. Tada aš saliu atsikvėpti, su 
žinia, kad organizacija stiprėja.

Taigi, dabar profesoriui Rimui 
Vaičaičiui sutinkant KASOS or
ganizacijai vdovauti bei Gintui 
Žemaitaičiui būti jos iždininku, 
rm • visi atsikvėpėm, kad visa ad- 
min st atinė našta nekrinta ant 
manęs. Tai vra tikrai konstrukty 
vus ir sveikintinas organizacijos 
augimas. Būdamas direktorių 
tarpe ir kas mėnesį daly vauda
mas jų posėdžiuose, salėsiu pil
nai dalyvauti patarimuose ir kar
tu žiūrėti, kad Šis finansinis lai
vas plauktų iš uosto į uostų

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. 3 colių bronzinis — 
30 doi., 3 colių pasidabruo
tas — 35 dol., 3 colių paauk
suotas — 40 dol., pusantro 
colio bronzinis — 15 dol., 
pusantro colio gryno sida
bro — 50 dol. Persiuntimui 
pridedama 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijo
je: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. 

sėkmingai ir būtų sutiktas dau
gelio keleivių.

Be to. sumažinus darbų pačia
me administraciniame veikime, 
man bus prosą plėsti ekonominę 
veiklų kituose, bet gimininguose 
baruose. Jaučiu tautinę bei vi
suomeninę pareigų ir atsako
mybę draugams, kad mūsų išei
vija stiprėtų ūkiškuose baruose 
ir sukurtuose \ ienetuose. augtų 
naujos jėgos ir kad kapitalo veik
la būtų pajungta moraliniams, 
tautiniams bei savo grupės 
gerbūvio tikslams.

Tas viskas prisidės prie mūsų 
pastovaus lietuvybės išlikimo ir 
savo gmpės tik-slų įgy vendinimo

SEPTYNERI METAI KASOJE
S m. kovo 15 Kultūros Židiny 

įvyko septintas metinis Kasos 
Kredito Unijos narių susirinki
mas. Kasoje šiuo metu y ra per 
4(X)() narių, bet jie yra išsisklaidę 
keletui vietovių: \evv Yorke. 
Cbicagoj. Cicero. Detroite. St. 
Petersburg Beacb ir \\ aterbury- 
je. Susirinkime buvo apie 120 
narių, bet. priskaitant paštu at
siųstus lapelius, balsav ime daly - 
vavo 742 nariai.

Susirinkimų atidarius, tėv. 
Leonardas Andriekus. OFM. 
sukalbėjo invokacijų. buvo pa
gerbti pernai mirę nariai ir 
buvo pakviestas susirinkimo 
prezidiumas Perskaičius ir 
priėmus pereitų metų protoko
lų. padary ti įvairūs pranešimai 
Pirmas kalbėjo naujai paskirtas 
Kasos v v r. reikalų vedėjas (bin
tas Žemaitaitis, trumpai su
pažindindamas su iždo padė
timi. Po to buvo paskolų ko
miteto pirmininko Martino Bra- 
ko. kontrolės komiteto pirminin
ko Zenono Jurio ir informacijos 
vedėjo Algirdo Silliajorio pra
nešimai. Kiek ilgiau kalbėjo Ka
sos prezidentas Vytautas Vebe
liūnas. nušviesdamas praėjusių 
metų faktus bei nuotaikas ir 
pabrėždamas tv irtų Kasos pozici
jų dabar ir ateitv. Vicepreziden
tas V y tautas Alksninis supažindi
no narius su kitų Kasos skyrių 
veikla ir su ateities planais. Be 
įvairių taupy mo sąskaitų ir pa
skolų Kasa beveik visuose sky 
riuose įvedė čekių rašymo su
skaitąs, o už kelių mėnesių 
pradės kredito kortelių patarna
vimų. kurį turi beveik visos di
desnės kredito unijos.

Pasibaigus pranešimam, buvo 
pristatyti iš anksto nominacijų 
komiteto parinkti kandidatai į di
rektorių tarybų Šiemet perrin
kimui kandidatavo R Kezys. S 
Klimas ir dr. 1 Remeikis. o G. 
Žemaitaitis buvo parinktas kaip 
naujas kandidatas. Neatsiradus 

pasaulinės rinkos plotinėje. 
Naujų jėgų įjungimas ir koordi
navimas su sena patirtimi ir pa
jungimas naujų talentų turėtų 
dar daugiau sukelti vienybės ir 
"spiri t de corp tarp mūsų narių.

J naujų valdybų įstojant direk
toriui Romui Keziui, kaip sekre
toriui. Algirdui Silbajoriui liks 
daugiau laiko mus informuoti 
per spaudų ir palaikyti glaudžius 
santykius tarp narių ir KASOS 
veiklos. Taigi, sveikinu nauji) 
valdybų, bet neatsisveikinu su 
KASA ir pasižadu kaip direkto
rius kartu dirbti jos narių gero
vei.

Vytautas Vebeliūnas

(.langiau pasiūlymų, sąrašas buvo 
uždary tas. Šia proga buvo paaiš
kinta apie kredito unijų rinkimų 
principus ir procedūra. Mūsų 
politinių ir visuomeninių organi
zacijų rinkimuose pasiūloma visa 
eilė kandidatų, kurie daugumoj 
išsibraukia. o kaikurie. kad ir ne
norėdami. tampa išrinkti į pozi
cijas. kuriose arba nenori, arba 
nesugeba dirbti. Kad išvengtų 
tokių nesklandumų. Kasos Kre
dito Unija naudojasi Amerikos fi
nansinių korporacijų rinkimų 
metodais, pristaty dama tiktai to
kius kandidatus, kurie yra kvali
fikuoti ir sutinka būti renkami. 
Nariai, žinoma, gali visų sųrašų 
atmesti, bet normaliai kandidatų 
kvalifikacijos y ra pakankamai au
kštos. ir dauguma balsuotojų su
tinka juos išrinkti.

Rinkiminei komisijai su
skaičiavus anksčiau atsiųstus ir 
susirinkime paduotus lapelius, 
buvo paskelbtos rinkimų pa
sekmės. Romas Kezys gavo 733. 
Stasvs Klimas (iš Detroito) 720. 
dr. Tomas Remeikis (iš Chica- 
gos' 719 ir Gintas Žemaitaitis 
711 balsų. Pirmieji trys buvo iš
rinkti 3-jų metų, o ketvirtasis 1- 
nų metų kadencijai. Džiugu pa
stebėti. kad į Kasos direktorių 
eiles atėjo nauja pajėgi asme
nybė — profesionalas buhalte
ris (.Intas Žemaitaitis. Jis yra 
dirbęs keletoj amerikiečių kom
panijų kaip finansų kontrolierius 
ir praeity jau yra buvęs vienos 
kredito unijos vadovylieje. Salia 
to. (ė Žemaitaitis yra labai veik
lus lietuvių Irendruomenėj. o 
nevvvorkiečiams labiausiai žino
ma. kaip Maironio lituanistinės 
mokyklos ilgametis tėvų komite
to pirmininkas ir šiuo metu vie
nas iš jos mokytojų.

19Sb metu* Kasa užbaigė su 
61 'milijonu dolerių aktyvu, lai 
v ra taupy tojų sunešti pinigai, in
vestavimų bei |)iiskolų uždar
biai. įsigytas turtas ir rezervai.

LIETUVIŠKAM
JAUNIMUI 
GALIMYBĖS
ROMOJE

Lietuvių Informacijos Centras 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos žinių agentūra, įsteigė naujų 
skyrių Romoje, kuriam vadovau
ja prel. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius. 
Šiam naujam skyriui yra ieško
mas vasaros internas, kurio pa
grindinė funkcija bus padėti sky
riaus vedėjui.

Darbo sųlygos:
1. Darini terminas yra nuo 

1987 gegužės 25 iki 29 New Yor- 
ke (treniruotai), ir nuo birželio 
1 iki rugpjūčio 28 Romoj. 
Stažuotojas New Yorke susi
pažins su numatytais vasaros 
darbais, o nuvykęs į Romų tuoj 
padės skyriaus vedėjui su 6(X) m. 
Krikčionybės jubiliejaus publici
stika.

2. Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa dengia stažuotojo kelionę 
iš namų į New Yorkų, j Romų ir 
atgal j namus.

3. Stažuotojas bus apgyven
dintas Šv. Kazimiero kolegijoj.
kur jam bus parūpintas valgis.

4. Vasaros darbo ir interno 
asmeninėms išlaidoms dengti 
skiriama 1000 dol. stipendija.

Norintieji kandidatuoti į LIC 
Romos biuro internus, pasiunčia 
Lietuvių Informacijos Centro 
vedėjai Gintei Damušytei savo 
reziumę iki balandžio 25 adresu: 
Lithuanian Information Center, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N Y 11207, tel. (718)647-2434.

(LIC)

Pernai išmokėjus 4 milijonus do
lerių dividendų, gryno uždarbio 
Kasoje liko daugiau negu 1 mili
jonas dolerių. Finansinės apy
skaitos detalės yra surašytos 
1986 metų apyskaitos sąsiuviny, 
kurį kiekvienas narys gali gauti 
Kasos skyrių įstaigose, arba pa
prašyti, kad apyskaita būtų atsių
sta į namus.

Peržiūrėję Kasos metines iš
laidas, gal pastebėsime didoką 
sumą, paskirtą “advertising” 
arba reklamos reikalams. Čia 
glūdi lietuviškos kredito Unijos 
parama savo visuomenės gyvybi
nei veiklai. Kasos apmokamos 
reklamos lietuvių spaudoje, ra
dijo programose, organizacijų 
leidiniuose ir tiesioginės aukos 
kultūrinėms institucijoms yra 
svarbus įnašas lietuvių kalbos ir 
kultūros išlaikymui išeivijoje.

Pernai Kasa parėmė perijo- 
dinę lietuvių spaudą 6.279 dol.. 
radijo programas 10.434dol.. or
ganizacijų renginius bei leidi
nius 2,279 dol. ir tiesioginėmis 
aukomis kultūrines institucijas 
7,878 dol. Stambiausios sumos 
buvo paaukotos lietuviškom mo
kyklom. spaudai, Kultūros Židi
niui. Jaunimo Centrui ir lietu
viškom organizacijom. Iš viso 
1986 metais lietuvyliės paramai 
Kasa išleido 27.462 dol., o per 
septynerius metus ši suma jau 
pasiekė 93.362 dolerius.

Ne tik Kasa, liet ir kitos lietu
vių kredito unijos Amerikoje liei 
Kanadoje kasmet lietuviškai 
veiklai paremti išleidžia tūksta
nčius dolerių, o per paskutinius 
trejetą dešimtmečių ši suma 
turbūt jau siekia daugiau negu 
vieną milijoną dolerių.

Kasos vadovybė didžiuojasi ir 
džiaugiasi, kad gali padėti ne tik 
savo nariam, liet ir narių lietu
viškai liendruomenei. Vie
nybėje yra mūsų stipry liė. o ši 
vienyliė reikalinga ir naudinga 
n»» tik visuomenei, liet ir finansi
nei gerovei.

Alg. Š.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovo/e dėl Lietuvos 
laisvės Paremk ia savo auka'
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14-toj i dailės parodoje LB apygardos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis (k.) įteikia premiją dail. Juozui Bagdonui. Nuotr.
L. Tamošaičio

PARODĄ PRISIMINUS
(atkelta iš 3 psl.) 

stolių nebuvo. Iždo reikalais 
rūpestingai rūpinosi LB apygar
dos iždininkas Vincas Padvarie- 
tis.

Pirmoji tokia paroda buvo su
rengta 1970 metais. Jos rengėjai 
beveik nepasikeitė. Didelė

KUN. DR. J. PRUNSKIS — PRELATAS
Už nuopelnus Bažnyčiai ir lie

tuvių tautai popiežius Jonas Pau
lius II 1987 kovo 23 žinomą žur- 
nal istą-redaktori ų, visuomen i - 
ninką ir mecenatą kunigą dr. 
Juozą Prunskį pakėlė į garbės 
prelatus (Right Reverend).

Naujasis prelatas gimė 1909 
gruodžio. 22 Žvilbučių km., 
Daugailių vlsč., Utenos apskr.

Baigęs Rokiškio gimnaziją ir 
Kauno kunigų seminarijoj VDU 
teologijos-filosofijos fakultetą. 
1932 įšventintas kunigu.

Atvykęs Amerikon VVashing- 
tono Katalikų universitete tęsė 
teologines studijas ir 1945 gavo 
bažnytinės teisės daktaro J.C. D. 
(Juris Canonici Doctor) laipsnį.

Lietuviam prel. Juozas Prun- 
skis geriausiai pažįstamas kaip 
spaudos žmogus, visuomeninin
kas ir mecenatas.

Lietuvoje ir Amerikoje buvo 
kelių laikraščių redaktorius: 
Mūsų Laikraščio, .XX Amžiaus. 
Draugo, The Marian ir Laivo. 
Yra eilės knygų religinėmis, 
mokslinėmis, politinėmis, žur
nalistinėmis ir visuomeninėmis 
temomis autorius.

Bendradarbiaudamas beveik 
visoje periodinėje lietuvių ir an
gliškų laikraščių spaudoje yra iš

JAV LIETUVIŲ

JAUNIMO SĄJUNGOS

VASAROS STOVYKLA
BIRŽELIO 7-14 d.

Dainavos stovyklavietėje, Michigan 
Kviečiamas visas Š. Amerikos 

jaunimas tarp 18-35 metų

Pilna ir įvairi programa: paskaitos, užsiėmimai Ir 
sportas, šokiai, laužai ir žaidimai

Stovykla baigsis su bendru

JAV LJS SUVAŽIAVIMU
birželio 13, šeštadienį.

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI!

Kreiptis:
JAV LJS VASAROS STOVYKLOS KOMITETAS

P.O. BOX 1071, NEW YORK, N.Y.. 10276

jiems padėka, kad ištęsėjo ir taip 
praturtino mūsų kultūrinį gyve- 
n imą. įprasmino Lietuvos ne
priklausomybės šventę.

Visi, kuriem rūpi lietuviškoji 
dailė ir jos plėtotė, prašo rengėjų 
— nenuleisti rankų ir jau dabar 
organizuoti 15-tąją dailės paro
dą. (p. j.) 

spausdinęs per 10 tūkstančių 
straipsnių.

Kaip visuomenininkas plačiai 
reiškiasi politinėje sferoje būda
mas Alto informacinio skyriaus 
direktorium ir dalyvauja visuo
meninio gyvenimo sūkuriuose 
ne tik Chicagoje, bet ir kitur ryš
kindamas dabartinę Lietuvos 
padėtį ir pavergtuosius bei per
sekiojamą Katalikų Bažnyčią So- 
vietijoje.

f
\ ėliausiu laiku pasižymi savo 

mecenatišku dosnumu lietuviš
kiems reikalams įvairiomis pro
gomis.

Naujajam prelatui linkėtina 
sveikatos ir ilgo amžiaus besidar
buojant mūsų tarpe.

HARTFORD, CONN.

LMK Federacijos Hartfordo 
klubo ruošiami tradiciniai Vely
kų pusryčiai įvyks balandžio 12. 
sekmadienį. 10 vai. ryto Švč. 
Trejybės bažnyčios salėje.

Po to solistė Diana Vytelį-Vai- 
telytė atliks atitinkamą muzikinę 
programą.

Klubas laukia kuo daugiau 
svečių iš visų apylinkių.
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NEWARKO LIETUVIU KATALIKAI
GAVO NAUJĄ

Paskutiniu metu New Yorke 
ir jo apylinkėse buvo paskirti lie
tuviškom parapijom net trys lie
tuviai kunigai. Vienas iš jų admi
nistratoriaus pareigom, o kiti du 
— asistentais. Susipažinkime su 
kun. dr. Petru Stravinsku, kuris 
neseniai buvo paskirtas admini
stratorių Svč. Trejybės lietuvių 
parapijoje, Newark, N.J.

Klausimas: Kun. Petrai, jau 
praėjo beveik 10 metų nuo jūsų 
įšventinimo 1977 m.. Per tuos 
metus jus darbavotės įvairioje 
katalikiškoje veikloje. Dabar, 
pradėdamas administratoriaus 
pareigas Svč. Trejybės parapijo
je, įsipareigojote pirmų kartų ne 
tik parapiškam darbui, bet taip 
pat lietuviškam. Kaip žinau, jūs 
esate lietuviškos kilmės. Gal šis 
paskyrimas jums bus lyg "etniš
kas namo sugrįžimas ?

Atsakymas: Turiu prisipažinti 
kad aš niekuomet negalvojau, 
kad būsiu čia paskirtas. Bet aš 
entuziastiškai priimu šias parei
gas dėl daugybės priežasčių. 
Viena iš jų yra.kad mano a.a. 
tėvelis Svč. Trejyubės parapijoje 
priėmė Sutvirtinimo Sakramen
tų. Galiu pasakyti kad tai yra taip 
pat ir "etniškas namo sugrįžt ma- 
s”. nes aš čia. netoli nuo Svč. 
Trejybės parapijos užaugau (S\ 
Rožės parapijoje. Orange gat
vėje).

K.: Kaip teko išgirsti apie si
tuacijų Svč. Trejybės parapijoje?

A. Pradėjus vis daugiau veikti 
su lietuviška visuomene, y pač su 
lietuvių kolegija Romoje, man 
reikėjo rasti lietuviškų bazę, iš 
kurios aš galėčiau veikti. Kai aš 
pasiteiravau Svč. Trejybės para
pijoje. man buvo pranešta, kad 
yra galimybė, kad ši parapija bus 
uždaryta, nes nevyksta surasti 
lietuvio kunigo, kuris perimtų

DVASIOS VADĄ

parapijai prel. J. Scharnaus, 
išeinančio į pensijų. Aš tada pa
sisiūliau iidministratoriaus pa
reigoms. N tvarko vyskupui 
Francissutikus ir lietuvių vysku
pui P Baltakiui pritariant, bu
vau pasiirtas administratorium.

K.:Arturite tiesioginių tikslų, 
kuriems norite duoti pirme
nybę?

A.: Mano parapiečiai jau žino 
ir vysk Francis patvirtino, kad

reikia daug remonto darbų. 
Prel. J. Schamus ir dosnių para- 
piečių dėka parapija neturi sko
lų. Todėl visus surinktus pinigus 
nukreipsime į parapijos pageri
nimo fondų. Artimoje ateityje 
pradėsiu lankyti parapiečius jų 
namuose, norėdamas geriau su 
jais susipažinti. Oficialia apžval
ga mėginsiu apklausinėti para
piečius, norėdamas sužinoti jų 
pažiūras į parapijos veiklų. 
Norėčiau išvystyti didesnį ben
dravimų tarp parapiečių ir kai
mynų.

K.: Kiekvienos parapijos 
ateitis vra jaunimas. Kaip veiksi-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Klebono laiškas ir kunigų 

sveikinimaiparapiečiam išsiųsti. 
Kun. Antanas Dranginis aprašo 
parapijos veikla iki birželio 
mėnesio.

Didžiosios Savaitės pamaldos 
Šv. .Alfonso bažnyčioje prasidės 
su verbų šventinimu ir procesi- 
ja. Kunigiu ragina dalyvauti viso
se pamaldose didžiųjų savaitę.

S v. Alfonso bažnyčios grindys 
atremontuotos, nes senosios per 
50 mėty knivo nudilusios. Naujos 
grindys pritaikytos prie 
bažnyčios vidaus spalvos. Klebo
nas padėkojo visiem, kurie pri
sidėjo savo aukomis prie to rei
kalingo darbo.

Pavasario koncertų balandžio 
25. šeštadienį, 76:30 vai. vak. 
Lietuvių Svetainės didžiojoj 
salėj rengia Dainos choras. Cho
rui vadovauja nauja dirigentė 
Rūta Pakštai tė Smith. Koncerte 
bus irnanjų dainų, kurios nieka
da neskambėjo lietuvių salėje. 
Po koncerto šokiams gros geras 
orkestras. Bus turtingas valgių ir 
gėrimybufetas. Bilietus bus ga- 
limaįsigy-ti prie įėjimo, o dabar 
— pas choristus.

Lietuvių radijo valandėlės va-

IŠIMTINA KELIONĖ PAMINĖTI 
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJŲ VILNIUJE

Birželio 9 - 19 d. 1987 m.
Bus lankoma Amsterdamas, Maskva, Vilnius, Kaunas 
ir Trakai.
Iškllmikngos pamaldos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Vilniuje, birželio 14 d.
Kaina $1599.00 įskaitant viešbučius, maistą, pristaty
mą į olandŲ oro liniją New Yorke Iš VVorcester, Mass 
ir atgal.

Dėl informacijų kreipkitės:

FOX TOURS
P. O. Box 1042 
VVorcester, MA 01613 
617 - 791-8106
In MA 1-800-832-8900

Arba lietuviškai
A. ZEMKUS
192Thompson Rd. 
VVebster, MA 01570 
Tel .61 7-949-0298

karas bus gegužės 2. šeštadienį. 
Lietuvių Namų puošnioj salėj. 
Dainuos solistė Nelė Paltinienė 
iš Vokietijos. Bilietus dabar gali
ma įsigyti pas valandėlės vedėjus 
A. Juškų ir K. Laskauskų. Šo
kiams gros populiarus Chanu 
City orkestras. Bufete bus gali
ma įsigyti skanių valgių ir bulvi
nių dešrų.

Rožančiaus žygis vyks 
gegužės 3. sekmadienį. 3 vai. 
popiet Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Maldininkai rinksis iš visos Bal- 
timorės. Šioj lietuvių bažnyčioj 
toks žygis įvyksta kasmet 
gegužės ir spalio mėnesiais. Bus 
sukalbėtos visos try s rožančiaus 
dalys. Tarp atskirų dalių bus gie
damos Marijos giesmės. Džiaug
smingosios dalies paslapty s bus 
kalbamos įvairiomis kalbomis. 
Ketvirtoji paslaptis bus kalbama 
lietuviškai.Klebonas ragina lie
tuvius gausiai daly vauti ir pasi
melsti už pavergtų tėvy nę ir ke
nčiančius brolius bei seses.

Jonas Obelinis

------------- -- į

STIPENDIJŲ FONDAS 
KVIEČIA

A a. dr. Kazio Martinkaus 
prisiminimui yra įsteigtas 1985 
m. jo tėvų, sesers ir jo artimųjų 
draugų stipendijos fondas, ku
riuo gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, stu
dijuojantis mokslinio tyrinėjimo 
ir lituanistikos srityse.

Dėl daugiau informacijų ir 
gauti prašymų formų, rašyti 
šiuo adresu: Kristina Martin- 
kus, Dr. Kazys Martinkus Me- 
morial Scholarship Fund. 7120 
S. Richmond, Chicago, Illinois 
60629. USA.

Prašymų formos turi būti 
gražintos iki gegužės 20. 1987.

te su jaunais parapiečiais?
A.: Sviesti jaunimų tikėjimo 

klausimais yra lalsai svarbu. 
Arkv. Jurgis Matulaitis įžvelgė 
katalikiškų mokyklų būtinumų 
lietuviškoje-amerikietiškoje vi
suomenėje, kaip būtinybę išlai
kyti tikėjimų ir lietuviškų 
kultūrų. Norėčiau įsteigti spec
ialų švietimui fondų, kad kiek
vienam mūsų parapijoje būtų 
užtikrintas katalikiškas mokslas, 
jei tėvai neturėtų lėšų tai įvykdy
ti. Taip pat norėčiau bent retka
rčiais įvesti teologiškas paskaitas 
suaugusiems ir jaunimui.

K.: Svč. Trejybės parapijoje 
veikia gausi ir veikli Lietuvos 
vyčių 29-ta kuopa. Ar esate susi
pažinęs su šia organizacija?

A.: Aš gerai pažįstu Lietuvos 
vyčius. Daug kartu esu skaitęs 
jiems paskaitas. Neseniai 
skaičiau paskaitų Manhattano 12 
kuopai per jų rengtų Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimų. 
Taip pat skaičiau paskaitų per jų 
metinį suvažiavimų Philadelphi- 
joje. Entuziastiškai remiu orga
nizacijas, kurios jungia tikėjimų 
ir kultūrų, nes jie vienas kitų pa
stiprina. Man bus malonu dirbti 
su Lietuvos vyčių 29 kuopa.

K.: Kun. Petrai, Nevvarke yra 
daug katalikiškų parapijų. Mūsų 
žmonės gali lankyti vienų iš jų ar 
kitas lietuviškas parapijas New 
Jersey. Bet, atrodo, jiems svar
bu išlaikyti gyvų Svč. Trejybės 
parapijų. Šioje vietoje jie garbina 
Dievų pagal savo katalikiškų 
tikėjimų ir lietuviškus papročius. 
Kaip jūs manotes apsaugoti ir 
skatinti lietuvių katalikų tradici
nes apeigas0

Kun. dr. Petras Stravinskas 
kalba Aušros Vartų parapi
jos salėje, kur vyčių 12 kuo
pa buvo surengusi Lietuvos 
nepriklausomybės 
minėjimų. Nuotr. D. Bul- 
vičiūtės

A.: Labai norėčiau sugrąžinti 
gražias gegužines pamaldas. 
Taip pat žinau, kad be lietuviškų 
pašaukimų mirs lietuviškos para
pijos. Norėčiau, kad kiekvienas 
parapietis pažadėtų paaukoti 
vienų rožančių kas savaitę, 
meldžiant Kristų laiminti apašta- 
liškumų, ypač mūsų parapijoje. 
Pagaliau, aš jau pradėjau moky
tis lietuviškai. Aš noriu lietuvių 
kalbų gerai suprasti ir gerai susi
kalbėti su parapiečiais. Prašau 
visų pagalbos ir kantrybės. 
Mėgstu mokytis kalbų ir tas man 
gerai sekasi. Aš visuomet būsiu 
atviras naujoms idėjoms kaip ge
riau tarnauti Kristui, tarnaujant 
parapiečiams.

Kun. Danielius Stanišlds

EKSKURSIJA Į LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

ROMON
8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

į ŠIĄ KELIONĖ ĮSKAITOMA:

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS

□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37tomai. $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas 
  35.00
□ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai . 150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, Stomai ....... 35.00
□ Signataro Petro Klimo “IŠMANO ATSIMINIMŲ”
........................................................  13.00
□ Prez. A. Smetonos raštai PASAKYTA PARAŠY
TA”...............................................  11.00

Ši skelbimą iškirpti ir pageidaujamas knygas 
pažymėti.

Kaina JAV doleriais.

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO BOSTON, MA 02127 
TELEF. (617) 282- 2759

Vardas, Pavardė

Adresai

PA TIKSLINIMAS

Neseniai paleistas kaliny s Vy
tautas Skuodis patikslino ank
sčiau paskelbtų žinių apie sųžinės 
kalinių kun. SigitoTamkevičiaus 
ir Viktoro Petkaus atgabenimų į 
Vilnių, praneša Lietuvių Infor
macijos Centras.
Nors kun. Sigitas Tamkevičius 

buvo atgabentas iš lagerio į Vil
nių. kur jis teliesėdi KGB 
kalėjime, Skuodis patvirtino, 
kad Viktoras Petkus nebuvo su
grąžintas. o dar tebelaikomas 
Permės lageryje.

Lietuvos Helsinkio grupės 
steigėjas Petkus atlieka 15 metų 
bausmę, kuri baigiasi 1992 m., 
Permės ypatingojo režimo 36-1 
lageryje. Kol kas. Gorbačiovo 
amnestijos dekretai nepalietė 
nei vieno politinio kalinio, sėdi
nčio ypatingojo režimo lageryje. 
Ypatingojo režimo lageriai yra 
skirti "ypač pavojingiems recidi- 
vistams". Salia Petkaus, Permės 
.36-1 lageryje yra ir 35 metus iš
kalėjęs sovietų gulage Balys Ga
jauskas.

(LIC)

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Residence Palace viešbutyje
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (Continental)

— Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo iškilmingos mišios ir arklv. Jurgio 

Matulaičio beatifikacija
— Arklv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų 

bazilikoje
— Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą
— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castel St. Angelo pilies rūmuose
— Galimos kelionės J Florenciją, Asyžių, Veneciją 

ir kitas Įdomias vietas.
— Ekskursiją lydės Baltlc Tours savininkai Birutė 

ir Algis Mitkai

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali
mai anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vietą, užpildžius žemiau prideda
mą atkarpą su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

I BALT1C TOURS
293 Aubum St.

j Newton, MA 02166 Tel.: (617)-965-8080

Prašau rezervuoti vietą'as.....Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ ...........................................................................

ADDRESAS ........................................................................

MIESTAS ............................................................................

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininkų!

TELEFONAS: Namų.............Darbo...............

Vykstu Boston...............New York..............

Sakei ja: Rūkantiems........ Nerūkantiems..........

— “Krikščionybė Lietuvoje”, 
istorinis kolektyvinis veikalas 
nuo priešmindauginių ligi šių 
laikų, redaguojamas prof. Vytau
to Vardžio, apie 670 p., renka
mas “Draugo” spaustuvėje Chi- 
cagoje ir iš spaudos išeis š.m. 
gegužės pabaigoj ar birželio pir
momis dienomis.

— Stanley Balzekas, Jr., Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus steigėjas, buvo išrinktas ir 
pagerbtas kaipo Metų pilietis 
(Citizen of the Year).The South- 
west Community Congress 
įteikė jam žymenį su įrašu, at
sidėkojant jam už “veiklų vado
vavimą prekyboje ir kaip įvairių 
meno šakų globėją bei mecena
tą, taip pat humanistą”. Pagerbi
mo kalboje buvo pabrėžta, kad 
S. Balzekas, jr., daug pasidarba
vo bendruomenės gerovei, pri
sidėdamas savo kultūriniu, etni
niu ir visuomeniniu įnašu.

— Lietuvių Operos 31-mojo 
sezono Smetanos operos “Par
duotoji nuotaka” spektakliai nu
matyti balandžio 25 ir 26 dieno
mis Morton High School teatre, 
Cicero, IL.

— Darius Lapinskas, režisie
rius ir kompozitorius, režisuoja 
du vienaveiksnius scenos veika- 

| lūs (A. Gustaičio ir K. Ostrausko) 
■ kuriuos stato Chicagos “Vaidi

lutės” teatras. Jų premjeros bus 
gegužės 3 Chicagos Jaunimo 
Centre. Lapinskas šį kartą pava
duoja ligšiolinę “Vaidilutės” tea
tro režisierę Marijų Smilgaitę, 
kuri yra užsiėmusi kitais darbais.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Centro Valdyba prašo pa
skelbti žurnalistų žiniai, kad šiais 

• metais baigiasi centro valdybos 
kadencija. Jei kurioje vietovėje 
susidarytų bent 5 asmenų grupė, 
sutinkanti kandidatuoti naujuo
se rinkimuose, prašome susi
siekti su pirm. R. K. Vidžiūnie- 
ne, 23500 Via Galera, Valencia, 
CA 91355. Kviečiame kolegas 
žurnalistus imtis iniciatyvos.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiama studijų ir poilsio sa
vaitė šia vasarą bus Dainavos sto
vyklavietėje rugpjūčio 9 - 16. 
Apie dalyvavimą kartu su regi
stracijos mokesčių 10dol. šeimai 
pranešti LFB Centro valdybos 
iždininkui Jonui Vasariui, 979 
Proehl Dr., Barberton, Ohio 
44203. Tel. 216 644 -7411.

— LB Baltimorės apylinkė, 
įvertindama Darbininko darbų 
lietuviškuose baruose, per val
dybos iždininką Albiną Prascų 
atsiuntė laikraščio stiprinimui 50 
,dol. Nuoširdus ačiū.

— Hartfordo skautai ir 
skautės, dėkodami Darbininkui 
už jų -rengtos Kaziuko mugės 
garsinimą, paaukojo 20 dol. laik
raščiui paremti. Nuoširdus ačiū

! — Nemokamą kelionę į
i Romą, dviem asmenims, 2000 
i dol. vertės, dar galima laimėti 
} — laimėjimų šaknelių grąžinimo 

terminas, skelbtas kovo 15. 
pratęsiamas, nes traukimas bus 

‘ balandžio 11. Šakneles prašome 
i grąžinti prieš balandžio 11 adre- 
I su: Lietuvos krikščionybės jubi- 
į liejus, 361 Highland Blvd.

Brooklyn, N.Y. 11207.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Čirpulis, Houston, TX. 
D. Svenčiūnas, Elizabeth, N.J 
Užsakė kitiems: A. Jonynas, Me- 

i riden, Conn. — D VVhitehe.Kl 
| Richmond VI. Sveikiname nau- 
i jus skaitytojus ir dėkojame 

užsakytojams. Naujiems skaitv 
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol at
naujinant — visiems 20 dol mr 
tams.
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J Palangę Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir j Druskininkus.

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

1987 M KELIONES Į LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ UETUVOJE

13 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Leningrade 2
13 dienų — Lietuva

Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 
Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

NAUDINGOS
Darbininko administracijoj, 

341 Highland Blvd., dar gauna
mos šios knygos, visos įrištos į 
kietus viršelius:

P. Čepėno, Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija, I tomas 16 dol., 
Ilt. 25dol.; J. Puzino, Rinktiniai 
raštai, I ir II tomai už 35 dol.; 
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 18 
dol.; P. Jurgėlos, Lietuviškoji 
skautija, 12dol.; A. Kučo, Ame
rikos lietuvių istorija, 10 dol.; A. 
Škėmos, Raštai, III t. 10 dol.; J. 
Brazaičio, Raštai, I, II, III ir IV 
tomai po 15 dol., V ir VI tomai 
po 16 dol.; P. Klimo, Iš mano

KNYGOS
atsiminimų, 14 dol.; B. Kviklio, 
Telšių vyskupija, Panevėžio vy
skupija, Kauno Vyskupija, Vilka
viškio vyskupija, Vilniaus vysku
pija I ir II tomai — visi po 23 
dol.. '

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

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

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11 - 25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2,
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

NR. 8701

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Čestochovoje 1

Gegužės 8—gegužės 23 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 nak* kj?^voje, 
10 naktų LIETUVOJE ' JįJ? *2 Stockholme

$1,895.00
$1,995.00

NR. 8702

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockhohne 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10 - 19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

Liepos 3 d.
Iš New York’o / Bostono
Iš Chicago’s
Iš Cleveland’o
Iš Detroit’o
IšTampa’os
Iš Los Angeles / Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE,1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $170.00

$1,795.00
$1,895.00
$1,869.00
$1,889.00
$1,949.00
$1,995.00

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal- 
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049 
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos. Varšuvoje 3

NR. 8705
$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1,915.00
$1,969.00
$2,025.00

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka į Florenciją

Rugplūčlo14d.
Iš Nevv York’o / Bostono 
IšChicago’s 
Iš Cleveland’o 
Iš Detroit’o 
IšTampa’os 
Iš Los Angeles /Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm’e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21 - 30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

$1,695.00
$1,795.00
$1,769.00
$1,789.00
$1,839.00
$1,895.00

Rugsėjo 18 d. 
Iš New York’o / Boston o 
IšChicago’s 
Iš Cleveland’o 
Iš Detroit’o 
IšTampa’os 
Iš Los Angeles / Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $140.00

KITOS KELIONĖS

N R. 8703

Neringa'
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

NR. 8704

BOK 134 C. WEST VUrTLEBORO.XX 05301

VASAROS STOVYKLOS NERINGOJ - 1987 M.

LIETUVIŲ KALBA — vaikams 7-16 metų, ber
niukams — birželio 28 - liepos 11; mergaitėms — liepos 12
- 26.

ANGLŲ KALBA — vaikams 7-16 metų, rugpjūčio 2
- 15.

ŠEIMOMS (kūdikiai/vai kai iki 12 metų) liepos 26 - 
rugp. 1.

J AUNUOLIAMS/STUDENTAMS (jaunimas
priimamas nuo 17 metų) rugpjūčio 16 - 29 stovyklauti viena 
ar dvi savaites.

Kreiptis: Neringa, ICC — Rt 21, Putnam, CT 06260

Pirmaujanti dešrų prekyba nėw yorke
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

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

Norį įsirašyti kreipkitės i SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), Wilkes Barre. Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės i organizatorių Susiv. direktorių BRONIU 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane. VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

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,

DEXTERPARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

NR. 8707

Liepos 11-24 d. — LATVIJA
Iš New York’o
Maršrutas; 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga

Rugpjūčio 1 -16 d. — MENO IŠVYKA
Iš New York’o
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki's, 2 naktys 
Silja Line laive

Lapkričio 6 — lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

$1,695.00

$2,165.00

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) .Įskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, .įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: (312)430-7272

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

aukSCiausios kokybės produktai
Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterburyje

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir, TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir Įriti produktai 

Užeikite.- įsitikinsite t

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y„ Nanuet MaN Shopplng Cent. 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmlngton, Conn: Mana and FrMz Dali 

270 Farmlngton Ava. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet 296 Maln St — 

TaU 203 7444657
Nerwood, Maaa.: Mest and Wurathaus —101 Central St

Aktyvas: 57 milijonai * dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sodai Securtty indėliai, išduodami Mo* 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupęs Ir certlfikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus Ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

AS 4-3210 KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Hl 5-2582

200 NamMon Ava. - Tai: 014-240-0220 ToL: 201 7*5-0542

KASOS Įstaiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai; 
vakaro. Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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Proklamacijos
Vasario 16-sios proga

Vasario 12 Brocktono miesto 
burmistras Carl D. Pitaro, daly
vaujant Brocktono Lietuvių Ta
rybos atstovams, pasirašė prok
lamaciją skelbiančią Vasario 16 
Lietuvos nepriklausomybės die
na. Tą proklamaciją Laisvės Var
po vedėjas Petras Viščinis įrašė 
i magnetinę juostą ir įpiršo vie
tos radijo stočiai WBET, kuri iš
traukas iš jos kelis kartus per
davė dienos žiniose. Pasirašytoji 
proklamacija buvo įjungta taip 
pat į specialią Laisvės Varpo ra
dijo programą anglų kalba, per
duotą vasario 13 iš radijo stoties 
WBET.

Vasario 13 Massachusetts gu
bernatorius Michael Dukakis 
priėmė Amerikos Lietuvių Tary
bos delegaciją ir pasirašė prokla
maciją, skelbiančią Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Delega
cijoje pas gubernatorių buvo lie
tuvių organizacijų atstovai: iš 
Bostono — Bronius Paliulis, 
Brutenis Veitas, Algis Budrec- 
kis. Rėdą Veitaitė ir Gintaras kabo lietuviškas užrašas “labas”,

PETRUI MINKŪNUI

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

žmoną Eugeniją, dukras Dalią ir Laimą su šeimomis.

Čepas; iš Brocktono — adv. 
VVilliam Pribušauskas, Frank 
Wallen, Romualdas Bielkevičius 
ir Stasys Eiva; iš Cape Codo — 
Genė Treinienė, Irena Janso- 
nienė ir Vladas Židžiūnas; iš 
Lavvrence — Jonas Stundžia, 
Jr., o taip pat ir Bill Glodis, val
stijos seimelio atstovas iš Worce- 
sterio. Delegacijos vardu guber
natoriui padėkojo Bronius Paliu
lis. Ištrauką iš proklamacijos gu
bernatoriaus balsu iš juostos per
davė Laisvės Varpas vasario 15 
d. programoje.

Priėmimas pas Frank Wallen
Jau eilė metų, kai Brocktono 

miesto kanalizacijos skyriaus vi
ršininkas Frank Wallen, trečios 
kartos lietuvis, surengia miesto 
administracijos aukštiems pa
reigūnams ir kitiems svečiams 
Vasario 16-osios proga 
priėmimą. Šiemet toks priėmi
mas įvyko vasario 20. Jame daly
vavo miesto burmistras Carl D. 
Pitaro, miesto tarybos nariai ir 
kiti svečiai, o taip pat daug lietu
vių. Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, vaišintas! lietuviš
kais valgiais, dalinantis įvairio
mis mintimis,

Frank VVallen yra įdomus 
žmogus. Ant jo kabineto durų

Petras ir Loreta Vainiai
Jonas Vainius

Eugenija Vainienė 

o kabinete šalia Amerikos vėlia
vos stovi Lietuvos vėliava. Jo ini
ciatyva ir lėšomis nupirktos dvi 
Lietuvos vėliavos, kurių viena 
laikoma miesto patalpose šalia 
kitų kraštų vėliavų, o kita iškelia
ma Vasario 16-sios proga Legion 
Parkway, kuri taip pat jo inicia
tyva ir pastangomis pavadinta 
Mindaugo aikšte.

Taupos susirinkimas
Kovo 21 So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos patalpose įvyko lie
tuvių federalinės kredito unijos 
Taupos narių metinis susirinki
mas. Jame peržvelgta ligšiolinė 
Taupos veikla, išklausytas kon
trolės komisijos pranešimas, pat
virtinta finansinė apyskaita, per
rinkti ar darinkti valdybos ir ko
misijų nariai, kurių kadencijos 
pasibaigė, o taip pat išklausytas 
Lietuvių Fondo pelno skirstymo 
komisijos pirmininko Stasio 
Baro iš Chicagos pranešimas 
apie Lietuvių Fondą ir finansi
nes institucijas. Po susirinkimo 
vyko užkandžiai, kuriuos pa
ruošė Jonas Stankus, So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos užkan
dinės vedėjas.

Šiuo metu didžiausias Taupos 
rūpestis — tai nuolatinio pilnam 
laikui tarnautojo gavimas. Kaip 
pirmininkas Romualdas Veitas 
nurodė, dabar, visiems lietu
viams Bostone ir apylinkėse tu
rint gerai apmokamus darbus, 
tokį tarnautoją surasti sunku. 
Pernai Taupa turėjo 59,355 dole
rius pelno, laikomo rezerve, ku
riame dabar yra 97,797 doleriai. 
Narių indėliai sudaro 3,727,506 
dolerius, taigi, jau artinasi prie 
ketvirto milijono dolerių užrau
kime. Išduotų paskolų suma — 
3,059,422 doleriai. Paskolos 
duodamos labai apdairiai, tad iki 
šiol visos paskolos grąžinamos 
nustatyta tvarka ir laiku, kas re
tai pasitaiko kitose finansinėse 
institucijose. Kaip-Stasys Baras 
pastebėjo, Taupa sumaniai tvar
koma, atliekamos operacijos iš
laikomos reikalingame propor
cingume. Visi Taupos valdybos 
ir komisijų nariai dirba be jokio 
atlyginimo. Alga mokama tik 
techniško darbo atlikėjams, tar
nautojams. Sausio 1 Taupa 
turėjo 415 narių. Jos skyriai vei
kia Brocktone ir VVorcesteryje.

A. A.

VACLOVUI RAMANAUSKUI

mirus, jo žmonai Stefanijai, dukrai Aušrai ir kitoms 

giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ramonų šeima

Bostonišldai N. Vilties 
redakcijoje

į Naujosios Vilties politikos ir 
kultūros žurnalo redakcinę kole
giją pakviesti du bostoniškiai: 
rašytojas Stasys Santvaras ir Al
girdas Budreckis. Vyriausiu to 
žurnalo redaktoriumi yra Vytau
tas Abraitis iš Floridos. Žurnalą 
leidžia Tautinė Sąjunga ir korpo
racija Neo-Lithuania.

Akt. V. Žukausko 
pasirodymas

Kovo 22 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose įvyko 
Stepono Minkaus vedamos lie
tuvių radijo programos rengi
nys. Jis nesusilaukė tiek dalyvių, 
kiek jo organizatoriai tikėjosi ir 
laukė. Kalbėjo Elena Vasy- 
liūnienė, meninę programą atli
ko akt. Vitalis Žukauskas ir sol. 
Astra Butkutė, abu iš New Yor- 
ko, o vaišėmis rūpinosi Monika 
Plevokienė su talkininkėmis. 
Dalyvių susidomėjimo centre 
buvo kalbėtoja Elena Vasy
liūnienė ir akt. Vitalis Žukau
skas, kuris šiltai prisiminė ve
lionę Valentiną Minkienę, pa
skaitė rašytojos Nelės Mazalaitės 
kūrinėlį ir krėtė juokus aktualio
mis temomis. Tai jau kelintas 
akt. Vitalio Žukausko pasirody
mas M inkų radijo programos 
renginyje.

Laukiami Paltinai
Sol. Nelė ir muz. Arvydas Pal

tinai su dideliu pasisekimu yra 
koncertavę daugelyje šio krašto 
lietuvių kolonijų, bet Bostono ir 
apylinkės lietuviams jie dar nėra 
girdėti. Todėl jų pasirodymo 

— Susipažinimo ir pagerbimo 
vakaras, skiriamas Dirvos re
daktoriui Vytautui Gedgaudui, 
įvyks gegužės 2, šeštadienį, 7 
val^.yak, So.. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto salėje. 
Programoje dalyvauja Vytautas 
Gedgaudas, Antanas Gustaitis ir 
Stasys Santvaras. Koncertinę 
programą atliks solistė Audronė 
Simonaitytė—Gaižiūnienė ir 
pianistas dr. Saulius Cibas.

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

Laisvės Varpo balandžio 26 d. 
koncerto laukiama su dideliu su
sidomėjimu. Jų koncertų skirtin
ga programa ir skirtingas jo» atli
kimo būdas sudaro naujovių, 
kuri retai pasitaiko mūsų rengi
niuose. Tuo koncertu L?*s*'ės 
Varpas minės savo veiklos 3v» _ x 
metų sukaktį. Koncertas įvyks 
balandžio 26, 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadvvay, So. Boston, MA.

Atsisveikinimas su 
A. Matioška

Bostono ir apylinkės lietuviai 
kovo 1 buvo gausiai susirinkę 
Caspero laidotuvių namuose at
sisveikinti su Antanu Matioška, 
mirusiu vasario 27. Klebonui 
kun. Feliksui Kontautui prave
dus maldas, atsisveikinimui va
dovavo Moterų Federacijos Bo
stone klubo pirmininkė Elena 
Vasyliūnienė.

Pagrindinę kalbą apie velionį 
pasakė Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis, mirusiojo jau
nystės kovų draugas Lenkijos 
okupuotoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje.

Dar kalbėjo Balfo Bostono 
skyr. pirm. kun. Antanas Bal- 
trašiūnas, LB Bostono apylinkės 
pirm. Brutenis Veitas, Tautinės 
Sąjungos Bostono apylinkės 
pirm. Juozas Kapočius, Ameri
kos Lietuvių Taryl>os Bostono 
skyr. pirm. Bronius Paliulis ir 
Elena Vasyliūnienė.

Visi kalbėtojai pabrėžė velio
nio idealizmą, darbštumą ir atsi
davimą lietuviškiems reikalams.

Kapinėse atsisveikinimas 
baigtas giesme "Marija, Marija" 
ir Lietuvos himnu.

Vietoje gėlių Antano Matioš- 
kos giminės, bičiuliai ir bendra
darbiai suaukojo jo atminimui 
įamžinti Lietuvių fonde 830 
dol., o Tautos Fonde 425 dol.

RENGIMAI
Rafandžin 12, verbų sekma

dienį, 3 v. popiet Lietuvių pi
liečių draugijos II ankšto salėje 
kultūrinė popietė. Rengia Tau
todailės Instituto skyrius.*

Balandžio 15 d., 8 v. v. Jeroni
mo Kačinsko kūrinių koncertas 
Berklee muzikos kolegijoje, 136 
Mass. Avė., Bostone.

.Balandžio 18 d., Verbų sek
madienį, 3 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių d-jos antro aukšto salėje 
kultūrinė popietė. Rengia Tau
todailės Instituto skyrius.

Balandžio 26 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos trečio aukšto salėje So. Bo
stone pavasarinis Laisvės Varpo 
koncertas, kuriame programą 
atliks sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai iš Vakarų Vokietijos.

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet sol. 
Lilijos Šukytės koncertas, ren
giamas Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komiteto Bostone.

Spalio 4 d. 2 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus katedroje mišios, auko
jamos kardinolo Bemard Law 
minint Lietuvos krikšto sukaktį. 
4 vai. popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

Spalio 11 d. 3 vai. popiet First 
& Second Church auditorijoje 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
— MINKŲ RADIJO PROGRAMA 
girdima per radijo stotį WLYN 
1360 AM banga sekmadieniais 
nuo 8 iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Mass. 02127. 
TeL 268 - 2515. Pas Minkus gau
namas “Darbininkas”.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,

MEMoen

‘Arpber Hdidays’’
1987 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Gegužės 4 — $1429.00
Gegužės 12 — 1915.00
Birželio 3 — 1558.00
Liepos? — 1956.00

Liepos 20 — 1399.00
Rugsėjo 16 — 1429.00
Spalio 6 — 1725.00
Gruodžio 26 — 1514.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji 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, MA 02127

įstaigai vadovauja: Albina Rudžiūnas.

Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.

PADĖKA

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A. A. PETRAS POCKEVIČIUS

iškeliavo 1987 vasario 25 j amžinosios Tėvynės na
mus. Liūdesio valandomis susilaukėme iš daugelio 
paguodžiančios užuojautos ir globos.

Mūsų nuoširdi padėka klebonui kun. Alfonsui A. 
Volungių! už maldas Ir aukotas mišias, kun. Albinui 
Jankauskui už tartus atsisveikinimo žodžius koplyčio
je. Ačiū abiems kunigams už palydėjimą velionio j ka
pines. Dėkingi esame dr. Daniai B. Guibert, MD Medi- 
cal Center Aubum, Mase., ir Provldence Nursing 
Home vadovybei ir tarnautojams.

Padėka vargonininkei Anna Peterson Ir visiems už 
užprašytas mišias, atsiųstas gėles, pareikštas užuo
jautas žodžiu ar laiškais, Lietuvių klubo vdėjul ir po
nioms už rūpestingai paruoštus polaidotuvlnius pie
tus Ir dalyvavusiems laidotuvėse.

.. Liūdinti Pockevičių šeima
Worcestar, Mass.

A. A. 
ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mirus, žmoną Jadvygą, dukras Aušrą, Rasą ir Giedrą 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Prima ir Aleksas Vaškeliai
Florida

A. A.

ADOLFUI KREGŽDŽIŲ!

mirus, žmoną mielą Jadvygą Ir dukras Aušrą, Rasą Ir 

Giedrą su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Petras ir Loreta Vainiai 
Jonas Vainius 
Eugenija Vainienė

BnnRBvmniL 
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Apreiškimo parapijos metinis 
koncertas, turėjęs įvykti Verbų 
sekmadienį, dėl techniškų 
priežasčių nukeliamas į Atve
lykį, balandžio 26.

Metinės rekolekcijos Apreiš
kimo parapijoje vyksta šį ketvir
tadienį, penktadienį ir šešta
dienį. Pamokslus 7:30 vai. vak. 
sako kun. Jonas Kidykas, jėzui
tas iš Chicagos. Rekolekcijų pa
baiga Verbų sekmadienį 11 vai.

Romas Kezys, agentūros “Vy
tis”, Brooklyn, N.Y., savininkas, 
vadovaus grupei, kuri vyksta į 
Europą ir Romą paminėti Lietu
vos krikščionybės 600 m. su
kaktį. Grupė keliaus 16 dienų 
per Vokietiją, Šveicariją ir Itali
ją. Išvykstama birželio 17, 
grįžtama liepos 2. Bus trys auto
busai. Vienos savaitės kelionei 
yra užsirašę keleivių dviem auto
busam . Daugiausia per agentūrą 
"Vytis yra užsirašiusių iš Nevv 
Yorko, toliau eina Clevelandas, 
Detroitas, Chicaga. Los Ange
les. Iš kitur — mažiau.

Sutvirtinimo sakramentą 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
vysk. Paulius Baltakis suteiks ba
landžio 26, sekmadienį, per 11 
vai. mišias. Vaikus registruoti 
pas šeštadieninės mokyklos ka
pelioną tėv, Antaną Prakapą, 
OFM, arba pas parapijos kuni
gus.

Lietuvių sporto žaidynių or
ganizavimo darbai jau eina spa
rčiai į priekį. Džiugu pažymėti, 
kad į jaunimo prašymą paaukoti 
žaidynių ruošimui atsiliepi eilė 
geraširdžių rėmėjų. Čia auktojų 
sąrašas, sudarytas kovo 28: Ana
tolijus ir Aušra Garbanauskai, 
Eugenija Kezienė, Algirdas ir 
Danutė Šilbajoriai, Rimas ir 
Jonė Vaičaičiai po 50 dol., Anta
nas Bagdžiūnas. Mečys ir Rūta 
Jauniškiai. Živilė Jurienė, Jonas 
Rauba po 25 dol., Julius Boty- 
rius, Gintarė Ivaškienė ir duktė 
Irena, Eugenija Minkūnienė, 
dr. Saulius Skeivys, Apolinaras 
ir Jadvyga Vebeliūnai po 20 dol.. 
Vytautas ir Danutė Anoniai, 
Henry Andruška po 15 dol.. Vik
torija Galinienė. Vladas ir Irena 
Kiliai, C. Masaitis, Kazys 
Motuzas, Gediminas Rajeckas, 
Donatas Ūzas, J. Žalys po 10 dol. 
Sporto žaidynių organizatoriai 
nuoširdžiai dėkoja aukojusiem ir 
tikisi, kad jų pavyzdžiu paseks ir 
daugiau lietuvių jaunimo bei 
sporto bičiulių. Aukas siųsti 
adresu: Lithuanian Athletic 
Club, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Peter Juška, persikeldamas 
pastoviai gyventi į Clearvvater, 
Fla., atsiuntė 20 dol. auką spau
dai paremti. Dėkojame ir kartu 
linkime gražių bei saulėtų dienų 
Floridoje.

LB NVoodhaveno apy- 
linkėsmetinis susirinkimas įvyks 
balandžio 10, šį penktadienį, 
7.30 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Visi maloniai kviečiami dalyvau
ti.

Lietuviškų tautinių drabužių 
yra gavusi Darbininko admini
stracija. Drabužiai vidutinio 
dydžio, tai aukštaitiški, žemaitiš
ki, dzūkiški kostiumai. Kreiptis 
į Darbininko administraciją: 827 
- 1351

Lietuvaitė, kuri per vasaros 
atostogas norėtų dirbti lietuvių 
senelių ir ligonių namuose, gali 
kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
CT. 06260.

K. LINNO DEPORTACIJA 
SULAIKYTA

Kaip praneša The Nevv York 
Times balandžio 7 dienos laido
je, K. Linnas deportacija į Sovie
tų Sąjungą sulaikyta. Deportaci- 
jos klausimas bus sprendžiamas 
Aukščiausiojo Teismo sesijoje, 
kuri pramaty ta balandžio 17.

Rasa Bobelytė Brittain atliko 
solo lietuviškų dainų programą 
balandžio 5 Estų namuose Man- 
hattane, kai ten buvo minima 
Pabaltiečių moterų Tarybos 40 
metų veiklos sukaktis. Solistei 
akomponavo ir pianinu skambi
no Aldona Kepalaitė. Balandžio 
13 Rasa atliks keletą solo partijų 
su Apreiškimo parapijos choru 
metiniame Verbų koncerte, o 
balandžio 25 dalyvaus Tėviškės 
Žiburių savaitraščio metiniame 
koncerte Toronte su Clevelando 
vvrų ansambliu "Uždainuoki
me". Birželio gale solistė daly
vaus viena ir su Clevelando vyrų 
ansambliu Romoje, minint Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktį.

Juozas Matiukas, gyvenąs 
NVoodhavene. N. Y.. balandžio 4 
šventė savo 81 gimtadienį. Ta 
proga jis gavo sveikinimą iš 
Amerikos prezidento Ronald 
Reagan ir jo žmonos Nancy. Tokį 
sveikinimą jis gavo ir praeitais 
metais, kai šventė 80 metų su
kaktį.

Rimas Jakas iš Norristovvn, 
Penn., šių metų prenumeratai ir 
spaudai paremti atsiuntė 40 dol. 
Širdingas ačiū'.

PAMINĖTAS
LIETUVOS KRIKŠTAS

Kovo 29, sekmadienį, 3:30 vai. 
Apareiškimo parapijos bažnyčio
je buvo gražios pamaldos, kurias 
pravedė vysk. Paulius Baltakis, 
OfM, paminėti Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejų. Įvadas į šį 
minėjimą buvo per 11 vai. sumą. 
Mišias aukojo kun. K. Puge- 
vičius. Šia proga jis savo pamok
sle labai puikiai aptarė krikšto 
minėjimų reikšmę lietuvių tau
tai.

Popietinėse pamaldose daly
vavo ir kaimyninių lietuvių para
pijų parapiečiai. Proginius pa
mokslus pasakė kun. Danielius 
Staniškis ir Šv. Mykolo rusų ka
talikų kapelionas kun. R. V. Rus- 
so. Specialias giesmes giedojo 
parapijos choras.

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo vaišės ir jaukus pabendra
vimas su artimų parapijų para- 
piečiais.

VELYKŲ PAMALDOS

Apreiškimo parapijoj
Didįjį Trečiadienį išpažinčių 

klausoma 4:30 - 5 vai. ir 6 - 6:30 
vai. vak.

Didįjį Ketvirtadienį mišios 9 
vai. ryto. Paskutinės Vakarienės 
mišios 7:30 vai. vak.

Didįjį Penktadienį Kryžiaus 
pagarbinimas 3 vai. popiet.

Didįjį Šeštadienį išpažinčių 
klausoma 4-5 vai. popiet. 
Ugnies ir vandens šventinimas 
ir mišios 6:30 vai, vak.

Velykų Prisikėlimo mišios 6 
vai. ryto. Kitos mišios kaip sek
madieniais: 8, 9:30 ir 11 vai.

Atsimainymo parapijoj
Didįjį Ketvirtadienį mišios ir 

komunija 8 vai. ryto. Paskutinės 
Vakarienės mišios ir procesija 7 
vai. vak.

Didįjį Penktadienį Kryžiaus 
keliai ir Šv. Kryžiaus pagarbini
mas 3 vai. popiet. Kristaus ka
nčios pamaldos ir komunija 7 
vai. vak.

Gegužės 16 - 17 sporto žai
dynėse Nevv Yorke žada daly
vauti Baltimorės, Cicero, Chica
gos, Clevelando, Detroito, Lon
dono, Nevv Yorko, Toronto lietu
vių sporto klubai. Dar laukiama 
atsakymo, iš Bostono, Hamilto
no, Los Angeles ir NVashingtono. 
Tikimasi, kad žaidynėm 
suvažiuos apie 300 - 400 sporti
ninkų.

Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos 
bažnyčioje balandžio 11, šešta
dienį, 5:30 vai, popiet mišias 
koncelebruos klebonas kun. Pe
tras Zemeikis ir kun. Juozas Pra- 
gulbickas. Po mišių vyks Šv. 
N ardo draugijos metinė vaka
rienė parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys ir skaidres rodys apie 
meilės sakramentą Veronica 
Kryzymalski. amžinosios adora
cijos apaštalavimo narė. įėjimo 
auka 7 dol., vaikams 3 dol. Šv. 
N ardo draugijai pirmininkauja J. 
Degutis.

A.A. ANTANO MACEINOS 
PRISIMINIMUI ĮSIGYKITE 
ŠIAS JO PARAŠYTAS 
KNYGAS
Jos gaunamos Darbininko 
administracijoje.

Išlaisvinimo teologija — 5 dol. 
Dievo Avinėlis — 4 dol. 
Didžioji Padėjėja — 4 dol. 
Didysis Inkvizitorius — 4 dol. 
Saulės Giesmė, įrišta. — 8 

dol., minkštais viršeliais — 4 
dol.

Didieji dabarties klausimai, 
įrišta — 6 dol.

Antano Jasmanto — Gruodas, 
eilėraščiai, — 3 dol.

Persiuntimo išlaidom prašom 
pridėti 1 dol.

Darbininko administracija

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

New Yorko Atletų Klubo šachmatininkai U. S. Amateur Team 
turnyre,Somerset, N.J., vasario 14 - 16. Iš dešinės sėdi E. 
Staknys ir L. Kudžma, stovi A. Simonaitis ir P. Dičpinigaitis.

Didįjį Šeštadienį Velykų vigi
lijos pamaldos ir mišios 8:30 vai. 
vak.

Velykų Prisikėlimo mišios ir 
procesija 7 va], ryto. Kitos mišios 
kaip sekmadieniais: 8:30, 10, 11 
ir 12:15 vai.

Išpažinčių klausoma Didžiąją 
Savaitę: pirm., antr.,treč. —po 
7:30 vai,, mišių. Ketvirtad. 8vai. 
ryto ir 7 vai. vak., penkt. 3 vai. 
popiet ir 7 vai. vak., šeštad. 4-5 
vai. popiet ir 8:30 vai. vak.

Aušros Vartų parapijoj

Didįjį Ketvirtadienį, 7 vai. 
mišios, kojų plovimo apeigos, 
procesija.

Didįji Penktadienį — 3 v. 
p.p.. Kryžiaus keliai. 7 vai. vak. 
Kančios skaitymas. Kryžiaus pa
garbinimas, Komunija.

Didįjį Šeštadienį —7 vai. vak. 
mišios, vandens ir šviesos litur
gija-

Velykų Prisikėlimo mišios — 
9 vai. ryto. Po mišių pusryčiai 
parapijos salėje.

Išpažintys pagal susitarimą.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 11, šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet Nevv Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Richard 
NVagner opera “Parsifal”. Pa
grindiniai solistai: Tatiana 
Troyanos, Timothy Jenkins, Si- 
mon Estes. Diriguoja James Le
vine.

Tautos Fondo garbės nariui 
a.a. Petrui Minkūnui pagerbti 
T. F. Laisvės Iždui aukojo:

75 dol. — dr. L. ir J. Gie
draičiai, po 50 dol. — G. ir V. 
Lileikai, J. Valaitis, S. ir A. 
Škėriai, A. ir V. Katinai, 40 dol. 
dr. P. ir J. Bagdai, po 30 dol.J. 
ir E. Pažemėnai, I. Biskytė ir 
šeima, po 25 dol. dr. B. ir M. 
Jankauskai, A. Vakselis, V. ir I. 
Alksniniai, G. ir J. Stankūnai, A. 
ir M. Marijošiai, V. ir A. Peni- 
kai, A. ir E. Stakniai, K. ir I. 
Norvilai, A. ir D. Šilbajoriai, M. 
Samatienė, po 20 dol. G. ir V. 
Kulpai, A. ir V. Jankauskai, 15 
dol. dr. A. Svalbonienė, po 10 
dol. O. B. Mačiūnienė, K. Milu
kas, K. Bačauskas, V. Butkys, 
S. Narkeliūnaitė. Tautos Fondas 
jo šeimai reiškia gilią užuojautą 
ir visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

Viktoras Zabita, Brooklyn, 
N. Y., neseniai apmokėdamas 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Pakartotinai vėl 
atsiuntė 25 dol. Tikisi, kad Dar
bininkas jį pasieks greičiau. Pa
skutiniu laiku daugelis skaitytojų 
nusiskundžia, kad Darbininkas 
gaunamas labai vėlai. Laikraštis 
iš administracijos išvežamas į 
paštą trečiadieniais2 vai. popiet. 
Tolimesnė siunta priklauso nuo 
JAV pašto sugebėjimo.

Virginija ir Petras Sirusai, 
Nevv York, N.Y., atnaujindami 
metinę Darbininko prenumera
tą, prie įprastinio 20 dol. moke
sčio dar pridėjo 100 dol. auką. 
Dosniems geradariams nuoširdi 
padėka.

NAUJI LEIDINIAI

Br. Kviklio, Vilniaus arkivy
skupija II tomas, 23 dol.

J. Brazaičio raštai 6-tas to
mas, 16 dol.

J. Audėno, Lietuvos val
stiečiai liaudininkai, 19 dol.

J. Vizbaro, Kur bėga Šešupė, 
romanas, 10 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol.
PERKŪNIEČIŲ DĖMESIUI
Po ilgesnės pertraukos vyrų 

choras Perkūnas vėl pradeda re
peticijas. Visi choristai prašomi 
dalyvauti ir nauji dainininkai 
kviečiami įsijungti j chorą.

Pirmoji repeticija bus ba
landžio 14 Kultūros Židinyje 
7:30 vai. vakare.

Choro valdyba

Šv. Petro ir Povilo parapijos kunigai Elizabethe iš k. Petras 
Zemeikis, atšventęs 30 metų kunigystės sukaktį, dešinėje kun. 
Juozas Pragulbickas, atšventęs 55 metų kunigystės sukaktį. 
Tarp jų Helen Karalis, parapijos tarybos pirmininkė. Šią 
nuotrauką įsidėjo The Daily Journal, sausio 19.

ADOMO GALDIKO VARDO 
MENO GALERIJA

Adomo Galdiko meno galeri
jai, esančiai prie Kultūros Židi
nio, tarpininkaujant Algimantui 
Keziui, dail. Aleksandras Ma
rčiulionis padovanojo įdomią 
savo skulptūrą “Trys veidai”. 
Taip pat gražiai įrėmintą audinį 
“Trys gracijos” galerijai padova
nojo dail. Janina Marks. Jiems 
abiems priklauso nuoširdi 
padėka. Be to, galerija įsigijo ir 
Prano Domšaičio aliejinį paveik
slą.

Šiuo metu Adomo Galdiko ga

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Branduolio suruošta vakaronė 
vasario 14 dr. Mykolo Arvysto 
studijoje praėjo su gražiu pasise
kimu. Padengus išlaidas, Aušros 
Vartų parapijai įteikta 2632 dol. 
Jau trečią kartą dr. Arvystas 
užleidžia savo erdvias patalpas

Lietuvių Kredito Unija KASA 
su skyriais šešiose vietovėse ir 
su 60 milijonų dolerių kapitalu 
yra tapusi labai svarbi lietuvių 
ekonominė institucija. KASA ne 
tik padeda savo nariams taupyti 
bei skolintis, bet taip pat remia 
ir padeda išsilaikyti lietuviškai 
spaudai, radijo valandėlėms ir 
kultūrinėms organizacijoms. Per 
septynerius gyvavimo metus 
KASA lietuvių veiklos paramai 
jau yra išleidusi daugiau negu 93 
tūkstančius dolerių. Šiemet 

’ KASA apsiėmė sūdanti sąlygas 
keliem jaunuoliam vasaros 
metu užsidirbti dalį kelionės iš
laidų į Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą Australijoje. Kiek
vienam iš tų jaunuolių, kurie 
vyks kaip kongreso delegatai, 
KASA taip pat paaukos po 1.000 
dol.

Maspetho Lietuvos vyčių 110 
kuopa gegužės 31 rengia piligri
minę išvyką į Our Lady of the 
Island šventovę, Long Islande. 
Išvyką globos Riverhead vyčių 
kuopa. Bus paminėtas 600 metų 
krikščionybės jubiliejus. 1:30 
popiet mišias aukos lietuvis ku
nigas NVilliam Scrill. giedant 
Apreiškimo parapijos chorui, 
kuriam vadovauja muzikas V. 
Ralys. Bus vykstama dviem au
tobusais 8 vai. ry to nuo Viešpa
ties Atsimainymo bažnyčios Ma- 
spethe ir M. Shalins laidojimo 
įstaigos. Rezervacijoms skam
binti Helen Matulionis 718 326
- 3398 ir Lucy Masaitis 718 296
- 7916. Kaina 12 dol.
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K Mūsų Gerbiamų
f JUOZĄ MATIUKĄ, |

mūsų apylinkės valdybos bendradarbį, žvaliai peržengusį w 
jg 81 metų sukaktį, širdingai sveikiname, linkime ir toliau 
Jįj* sėkmingai darbuotis lietuviškuose dirvonuose.M s

LB Queens apylinkės W
valdyba ir nariai

lerija yra pertvarkyta, papildyta 
naujais eksponatais ir visaip pa
gražinta. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama ją lankyti ir pažiūrėti, 
ką lietuviai dailininkai bei skulp
toriai yra sukūrę, taip pat prii
mamos ir aukos galerijai išlaikyti 
ir naujiems eksponatams įsigyti. 
Galdiko Galeriją tvarko bei 
prižiūri T. Leonardas Andrie- 
kus. Dabar, kai jau beveik visų 
išeivijos žymesnių dailininkų 
kūriniai sutelkti, ruošiamas 
apžvalginis galerijos leidinys.

tokiam pobūviui, kad sutelktų 
lėšų šiai vieninteliai lietuviškai 
parapijai Manhattane.

Gerimanto Peniko vaizdajuo
sčių popietė buvo kovo 15 ir 
praėjo sėkmingai. Rengė Bran
duolys. Svečių buvo per 70. G. 
Penikas atsivežė didelį ekraną, 
tad kiekvienas, ir prie staliuko 
sėdėdamas, gerai matė. Buvo ro
domi vaizdai iš Lietuvos. Pro
grama prasidėjo truputį po pir
mos, dar ir 6 vai. vakaro daug 
kas svečiavosi. Jaunimas sudarė 
daugiau kaip pusę svečių. į 
pobūvį atsilankė ir parapijos ku
nigai: klebonas kun. Vytautas 
Palubinskas ir vikaras kun. Eu
genijus Savickis.

Branduolio graži veikla tikrai 
verta visų paramos.

Dalia Bulvičiūtė

Elena Kepalaitė, skulptorė ir 
išraiškos šokio menininkė, yra 
paminėta knygoje "Looking 
Back i n NVonder”, kurią parašė 
NValter Sorell, poetas, dailinin
kas. baleto ir išraiškos šokio 
apžvalgininkas, šia tema parašęs 
bent kelias knygas. Toje knygoje 
rašo apie žymų išraiškos šokio 
menininką ir mokytoją Louis 
Horst, kuris mirė 1964 sausio 23. 
Jo portretą — biustą sukūrė Ele
na Kepalaitė. Buvo padaryta 
nuotrauka, kur šalia biusto stovi 
pats Louis Horst. Šią nutrauką 
ir įsidėjo knygos "Looking Back 
in NVonder autorius ir 
pažymėjo, kas tą biustą sukūrė.

Išnuomojamas šviesus 3 kam
barių butas Richmond H iii rajo
ne. Geras susisiekimas. arti 
krautuvės. Pageidaujamas vie
nas dirbantis asmuo. Skambinti 
nuo penktadienio iki sekmadie
nio visą dieną, kitom dienom tik 
vakare, telefonas 718441 - 5846.




