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NIJOLĖ SADŪNAITĖ VĖL RAŠO...
Penkti metai gerasis Dievas slopia mano nuo KGB obįoktyvo

Savaitės 
įvykiai

Religijų reikalų tarybos įga
liotiniui LTSR respublikai Pe
trui Anilioniui

Nuorašai: D. G. Lietuves 
vyskupams ir valdytojams

Kun. Gustano Gudana- 
vičiaus, Žagarės-Juodeikių
bažnyčių administratoriaus,

JAV ir Sov. S-gos pasitarimai 1 
dėl vidutinės tolinašos branduo- ' 
linių raketų iš Europos pašalini
mo įstrigo dėl Vakarų susirūpini
mo, kad Sov. S-ga raketas paša
linusi galės operuoti dideliu 
skaičium Europoj laikomų trum
pų nuotolių branduolinių rake
tų. Vakarai tuo tarpu tokių rake
tų neturi, o Sov. S-ga nesutinka, 
kad Vakarų Europoj turimų ra
ketų tolinaša būtų sumažinta ar 
kad būtų įvestos naujos trumpų 
nuotolių raketos.

Sov. S-ga suteikė politinio 
pabėgėlio teises iš JAV armijos 
Vakarų Vokietijoj prieš mėn. 
pabėgusiam eiliniui Wade Evan 
Roberts ir jo vokietei žmonai.

Valst. d-tas savo pranešime 
paskelbė, kad Izraelis, nepaisy
damas J.T. paskelbtų tarptauti
nių sankcijų, pardavinėja gink
lus Pietų Afrikai ir iš šio biznio 
padaro per 500 mil. dol. pelno.

Kinija leido savo teritorijoj 
įrengti JAV žemės drebėjimam 
sekti seismologinių įrengimų 
stotį, kuri tuo pačiu metu galės 
sekti ir Sov. S-goj vykdomus 
branduolinių užtaisų sprogdini
mus.

Portugalijos mažumos vyriau
sybė, vadovaujama min. pirmi
ninko Anibala Carvalo Silva. ne
sutardama dėl krašto ūkinės pro
gramos. atsistatydino.

Graikijos parlamentas 
priėmė įstatymą. įgalinantį vy
riausybę nusavinti bažnyčių val
domas žemes.

Vengrija apkaltino Rumuni
ją, kad ten gyvenančių vengrų 
teisės yra nuolat siaurinamos.

Gynybos sekr. Caspar \V. 
Weinberger įsakė karo laivynui 
sustiprinti savo pajėgas Persijos 
įlankoj, kad aliejaus tiekimas 
JAV sąjungininkam Europoj ir 
Japonijoj nebūtų nutrauktas.

Nikaragvoj nesenai susikūrė 
sąjūdis, reikalaująs, kad vyriau
sybė gerbtų politinių kalinių tei
ses. bet paskutiniu metu policija 
ėmėsi teroro priemonių politi
nių kalinių giminėm įbauginti, 
kad jos nutrauktų savo veiklą.

JAV , statydindamos savo am
basadai rūmus Maskvoj, sutiko, 
kad rūmų statybai galėtų būti pa
naudotos fabrikuose pagamintos 
rūmų dalys be jokio amerikiečių 
patikrinimo. Tačiau dabar susi
gaudyta, kad dėlto visos rūmų 
sienos gali būti prikaišiotos pa- 
siklausimo įrengimų, dėl kurių 
nebus įmanoma jokių paslapčių 
išsaugoti. Prezidentas Reagan 
paskyrė specialią komisiją ištirti, 
ką su tokiais rūmais dabar daryti.

Vakarų pramoninės valsty bės 
rengiasi imtis naujų žygių įsisko
linusių valstybių skolų grąžini
mo sąlygom palengvinti.

Šveicarijos gyventojai balsa
vimu pritarė vyriausybės siūly
tam planui suvaržyti pabėgėlių 
teises ir apsunkinti politinės glo
bos suteikimą.

Sov. S-gos kovo 31 į erdvę iš
mesta 11 t. Kvant laboratorija 
negalėjo prisijungti prie erdvėj 
nuo 1986 m. gruodžio skrieja
nčios Mir laboratorijos, kur šiuo 
metu dirba du kosmonautai.

Sov. S-gos spauda ir kitos su-

PAREIŠKIMAS
Gerbiamas įgaliotini, ryšium 

su mano pareiškimu 1985 rug
pjūčio 25 TSRS KP CK gene r. 
sekretoriui M. Gorbačiovui.ku
riame aš išreiškiau padėką už jo 
ryžtingą kovą “su visokiais mūsų 
gyvenime įsigalėjusiais negeru
mais, o ypač su besaikiu alkoho
linių gėrimų vartojimu —gir
tuoklyste”, ir paprašiau Lietuvos 
tikinčiųjų vardu “pašalinti iš gy
venimo dar vieną blogybę, 
būtent, plačiu mastu pas mus 
vykdomą tikinčiųjų diskrimina
ciją”. — jūs. atvykęs į Joniškį, 
dvi valandas man “plovėtesme
genis". norėdamas įrodyti, kad 
juoda yra įkalta, o balta — juoda, 
pavadinote mano pareiškimą 
šmeižikišku ir. pagaliau, jeinesi- 
liausiu toliau rašinėjęs, pagrasi- 
not man Baudžiamojo Kodekso 
tam tikrais straipsniais. Labiau
siai Jūs pykstate, kad tokie raštai 
patenka į užsienį, ir pasaulis 
sužino apie pas mus pasitaika
nčias negeroves.

Aš su užsieniu jokių ryšių ne
turiu: į užsienį nevažinėjuir su 
niekuo nesusirašinėju. Pa
stebėjęs gyvenime pasireiškiantį 
blogį ar triumfuojantį melų, ne
tekęs kantrybės, retkarčiais kai 
kam parašau. Rašau atvirai.pasi
naudodamas Konstitucijos ga
rantuota žodžio bei spaudos lai
sve. ir jei kokie korespondentai 
tą medžiagą panaudoja savo tik
slams, aš neatsakau.

J padarytus priekaištus 
atsakau raštu

Kadangi po Tamstos ilgos kal
bos skubėjau ir negalėjau jums 
atsakyti, todėl į Tamstos man pa
darytus priekaištus ryžausi atsa
kyti raštu. Noriu išryškinti kai 
kuriuos faktus, paliestus mano 
pareiškime ir mūsų pokalbyje.

1. Jūs. gerb. įgaliotini, tvirti
nate. kad pas mus jokios tiki
nčiųjų diskriminacijos nešę, kad 
visi tikintieji, nežiūrint užima
mos vietos, gali laisvai lankyti 
bažnyčią: tėvai turi teisę mokyti 
savo vaikus tikėjimo tiesų, kad 
pakankamai išleidžiama maldak
nygių. katekizmų bei kitokios li
teratūros.

O ką sako tuo klausimu TSRS 
Konstitucija? — “Visi TSRS pi
liečiai lygūs prieš įstatymu ne
priklausomai nuo kilmės, socia
linės padėties... išsilavinimo, 
kalbos, santykio su religija.. . — 
34 str.

"TSRS piliečiams garantuoja
ma žodžio, spaudos, susirinki
mų, mitingų, gatvės eitynių ir 
demonstracijų laisvės" —50 str.

"TSRS piliečiams ganant uoja- 
ipa sąžinės laisvė, tai yra teisė 
išpažinti bet kokią religiją arba 
neišpažinti jokios, praktikuoti 
religinius kultus arba vesti atei
stinę propagandą" — 52 str. 

sižinojimo priemonės jau kuris Bažnyčia atskirta nuo^alstybės 
laikas skleidžia žinias, kad smar
kiai plintančią AIDS ligą sukėlė 
JAV’ karinis Fort Derrick labora
torijos vykdyti biologinio karo 
bandymai JAV dėlto kelius kar
tus protestavo.

VALSTYBE GRUBIAI KISASIJ BAŽNYČIOS REIKALUS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 69

koje? Ką kalba faktai?
Visi tie ką tik Konstitucijoje 

minėti straipsniai, liečią tiki
nčiuosius, valstybės pareigūnų 
pažeidžiami. Už eitynes į Šiluvą 
ar į kapines Vėlinėse pasimelsti 
už mirusius, už viešai pasaky tą 
žodį, ginant tikinčiųjų teises, už 
grupinį vaikų mokymą tikėjimo 
tiesų, ruošiant prie Švč. Sakra
mentų kunigai ir pasauliečiai 
baudžiami piniginėmis baudo
mis arba kalėjimu.

Tikintieji tiesiog terorizuoja
mi sukeliant nepakantumo at
mosferą tikinčiųjų atžvilgiu. Ti
kinčiųjų tėvų vaikai bijo lankyti 
bažnyčią, kad nenukentėtų mok
sle. Daugelis net žemesnio ran
go tarnautojų bijo lankyti savo 
bažnyčią, kad nenukentėtų tar
nyboje. O ką bekalbėti apie mo
kytojus?! Jie atleidžiami iš dar
bo. Apie tai rašiau gen. sekr. M. 
Gorbačiovui.

Koks tai grubus 
tikinčiŲjy teisių 

pažeidimas
Pas mus ateistinei propagan

dai ir kovai prieš religiją savo di
spozicijoje ateistai turi spaudą, 
radiją, televiziją, sales, aikštes, 
gi tikintieji visu tuo pasinaudoti 
neturi teisės. Tikintieji turi teisę 
tik bažnyčioje, šventoriuje ir ka
pinėse atlikti kulto pareigas. Ku- nukelta į 2 psl.)

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir goriausios sėkmės.

Su Velykiniais sveikinimais 

mokykla nuo Bažnyčios. ”

Praktikoje religija 
persekiojama

Tokie yra įstatymai ir tų patį 
Jūs tvirtinate. O kaip yraprakti-

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų Provincijolas

DARBININKO Redakcija ir Administracija

nigas neturi teisės net bažnyčio
je, tėvų prašomas, pamoky ti vai
kus tikėjimo tiesų.

Štai Jums Konstitucijos garan
tuota visų piliečių lygybė prieš 
įstaty mus! Pagal Religinių susi
vienijimų nuostatus kunigai gali 
mokyti jaunimą tikėjimo tiesų 
tik nuo 18 metų. O kaip yra su 
ateizmo mokymu? Valdžios pa
reigūnai griežtai reikalauja iš 
mokytojų, kad vaikai visose mo
kyklose, pradedant darbinukais, 
būtų auklėjami ateistiškai.

Koks tai grubus tikinčiųjų 
tėvų teisių pažeidimas. Ar tikin
tieji tėvai, kaip lygiateisiai Val
stybės piliečiai, suteikė mokyto
jams tokią teisę žaloti savo vai
kus?

Seminarijoje galutinį 
žodį taria įgaliotinis

2. Konstitucijos 52 str. sako
ma, kad TSRS Bažnyčia atskirta 
nuo Valstybės. Jeigu atskirta, tai 
kodėl Valsty bės pareigūnai taip 
grubiai kišasi į Bažnyčios vidaus 
gyvenimą?

Imkime kunigų seminariją. 
Juk apie kandidato tinkamumą į 
Kunigų seminariją galutinį žodį 
taria ne Seminarijos vadovybė ar 
vyskupas, bet RRT įgaliotinis, 
šiuo momentu — Tamsta.

Trumpai prisiminsiu tuos me
tus, reikšdama didžią padėką 
Dievo gailestingumui. Kartu no
riu padėkoti mylimai sesei Mi- 
chael Bauman (Vakarų Vokieti
joje), vaikučiams, mokiniams ir 
visiems broliams, sesėms Kri-
stuje už maldas ir meilę Lietu- ]
vai, sąžinės kaliniams ir visiems ;
persekiojamiesiems dėl ištiki- <
mybės Dievui — Tiesai. Teatly- <
gina visiems Visagalis tėvas 
tūkstanteriopai.

Savo prisiminimus “Kaip pa
tekau į KGB objektyvą” baigiau 
faktu: 1982 lapkričio 23 prieš 
pietus aplankiau savo brolį Joną 
Sądūną, uždarytą kagėbistų psi- 
chekspertyzei į Naujos Vilnios 
psichiatrinę ligoninę. Psichek- 
spertyzės skyriaus vyr. gydytoja, 
KGB agentė Ražinskienė mane 
išvarė ir su atvykusiu jai į pagal
bą čekistu sufabrikavo man iš pi
ršto išlaužtą apkaltinimą, esą aš 
ją įžeidžiau...

Čekistų fantazija apkaltinti 
jiems nepatinkančius asmenis 
nebūtais nusikaltimais neišsen
kanti. Šiandieniniame sovieti
niame gyvenime plačiai tebe
praktikuojamas Stalino laikų 
dėsnis: “Duok žmogų, o byla 
bus!” Kitaip sakant: patys muša 
ir patys rėkia — vaizduoja nusk
riaustus...

Taip sufabrikavo bylas ir nu
teisė mūsų visų didžiai gerbia
mus kunigus: Alfonsą Svarinską, 
Sigitą Tamkevičių, Joną-Kastytį 
Matulionį, jaunuolį Romą 
Žemaitį ir daugelį kitų vien už 
tai, kad jie nenusilenkė prieš 
melą, o liko ištikimi tiesai.

Tai mūsų tautos švyturiai, 
šviečiantys sovietinio melo ir te
roro tamsoje, neapykantos šalty
je, egoizmo vienatvėje ir pavo
juose, savo paaukoto už muš ir 
tiesą didvyriško gyvenimo liep
sna. Testiprina jų jėgas Visagalis 
Tėvas!

Gyd. Ražinskienės išvaryta 
tuoj pat išėjau. Su broliu supra
tome KGB kėslus. Greitai 
perėjau didelį ligoninės kiemą. 
Priėjus šalutinius vartus pa
mačiau pravažiuojant kelias mili
cijos mašinas, kurių viena susto
jo netoli vartų, už krūmų, tarsi 
užsimaskavo. O prie pat vartų 
stovėjo pravirom durelėm taksi 
mašina. Man labai pasisekė, nes 
čia taksi niekada nestovėdavo. 
Matyt, ką nors atvežė ir nespėjo 
nuvažiuoti.

Taksistas sutiko parvežti į Vil
nių, o man prašant išleido prie 
Aušros Vartų. Ką tik pasibaigė 
Švč. Gailestingumo Motinos 
atlaidai. Norėjau padėkoti Švč. 
Motinėlei už globą, Jai pavesti 
brolio reikalus.

KGB kankino brolį vien dėl 
to, kad nepavyko pavergti jo mo
raliai. Žinau, kad kagėbistams la
biausiai rūpi surasti ir likviduoti 
“LKB Kronikos redakciją. Jau 
1974, kai mane areštavo, KGB 
tardytojai gyrėsi, kad po mėne- 
sio-kito “LKB Kronikos” nebe
bus, nes jie viską žiną. Gavus 
tada 6 metus Gulago už bandy
mą padauginti mašinėle “LKB 
Kronikos” 11-tą numerį. Praėjo 
12-ka metų, o “LKB Kronika", 
Dievuliui laiminant, tebegyvuo
ja! Garbė ir padėka už tai Visaga
liui!

Padėkojau Aušros Vartų Gai
lestingumo Motinai, telefonu 
pasikalbėjau su brolio žmona 
Maryte. Jai trumpai papasakojau 
apie provokaciją, pasakiau, kad 
namo negrįšiu ir paprašiau nu
nešti kartu su broliu uždary
tiems vyrams duonos, kurios 
jiems trūkdavo. Po to nuėjau pas 
pažįstamą ir parašiau protesto 
pareiškimus. Sveikatos skyriaus 
ministrui ir LTSR prokurorui. 
Pareiškimus tuoj pat išsiunčiau, 
ojų tekstas buvo “LKB Kroniko
je"

Vėlai naktį grįžau į namus pa
siruošti kratai. Sužinojau, kad 
pati gydyt. Ražinskienė \kai Die-

vas baudžia — protą atima), tą 
pačią dieną pranešė broliui, jog 
man užvesta baudžiamoji byla ir 
apgailestavo, kad paspėjau pa
sprukti...

Vos man išėjus atvažiavo mili
cija ir kagėbistas. Brolis tuoj pat
parašė protesto pareiškimus, 
aprašydamas provokaciją. Tą 
dieną ligoninės kieme daug mili
cininkų laukė manęs vėl pas 
brolį ateinant ir nesulaukė...

Lapkričio 27 d., kun. Bro
niaus Laurinavičiaus nužudymo 
metinėse, anksti rytą apsirengu
si senute, kad manęs nepažintų, 
jei kas iš KGB agentų lauks kie
me, išėjau iš namų. Šaligatviu, 
prieš mūsų duris, vaikštinėjo 
vienas vyras, aiškiai kažko tai 
laukdamas. Susilenkus po “metų 
našta” ir kiek šlubuodama aš tuoj 
pasukau į kairę, kitų namų link, 
o ne į dešinę, ne į gatvę, kur 
eina norintys važiuoti į miesto 
centrą, kur ir aš turėjau eiti. La
zdynai — naujas mikrorajonas, 
Vilniaus pakraštyje.

Ėjau neskubėdama ir pro 
krūmus pastebėjau, kad tas vy
ras, net pritūpęs, lydėjo mane 
savo žvilgsniu. Nepažino, nes 
liko savo poste. Ačiū Dievui! Kai 
kiemas liko už kelių namų, pa
greitinau žingsnius ir nieko ne
besutikdama perėjau skersai La
zdynų.

Su troleibusu nuvažiavau į 
miesto centrą ir užėjau į Šv. 
Dvasios (buvusią domininkonų) 
bažnyčią pasimelsti. Šv. mišių 
aukos metu visiškai atsidaviau 
Dievo valiai, kartodama šv. Te
resėlės žodžius: "Nenoriu kitko 
tik ko Tu, o Dieve, nori ir kaip 
Tu! O vesk kaip nori ir žinai, nes 
Meilė tu esi tikrai!”

Širdyje ramybė. Pasimeldusi 
nuėjau pas savo geriausią draugę 
Bronę Kibickaitę, pas kurią 
dažnai užeidavau, turėjau jos 
buto raktus. Apie tai KGB žinojo 
ir kai kvietė įspėjimui, šauksmą 
atvykti siųsdavo dviem adresais: 
Architektų 27-2 ir Tiesos 11-38 
(Bronytės butas).

Draugė jau buvo išėjusi. Atsi
rakinusi duris įėjau į butą ir 
neužilgo atsiguliau pailsėti, nes 
per naktį beveik nemiegojau, 
ruošiausi kratai. Tuoj pat saldžiai 
užmigau ir miegojau kelias va
landas.

Staiga sapne matau du unifor
muotus milicininkus ir supran
tu, kad jie manęs ieško. Nubu
dau. Atsisėdau, visa savo būtimi 
jausdama, kad manęs tikrai ieš
ko. Tuoj pat pasigirdo durų 
skambutis, ilgas, kaip sakome, 
piktas... Jei ne tas sapnas, duris 
būčiau atidariusi. Dabar gi, ty
liai priėjau ir užlipus ant paaukš
tinimo, esančio šalia durų, labai 
atsargiai pasižiūrėjau pro viršuje 
durų esanti langelį... Anapus 
durų pamačiau dvi milicininkų 
kepures.. .Tyliai nulipau ir 
nuėjau į kambarį, pasiryžusi 
durų neatidaryti.

Pro galinį kambario langą, įei
nantį į kiemą (butas antrame au
kšte), pamačiau prie įėjimo į 
namą laiptelių stovinčią baltą 
milicijos mašiną “Nova” ir joje 
už vairo sėdintį uniformuotą mi
licininką. KGB nutarė su mani
mi susidoroti milicijos rankomis.

Ką gi. žiūrėsiu kas bus toliau. 
Širdis smarkiai plakė, o durų 
skambutis vis piktai čirškė. Pa
galiau jis nutilo. Neužilgo pa
mačiau laipteliais į kiemą nuli
pant du milicininkus. Vienas iš 
jų, pasispaudęs po pažastimi, 
nešėsi rudos spalvos papkę, kur 
tikriausiai buvo mane areštuoti 
orderis. Trumpai pasikalbėję su 
vairuotoju, visi išvažiavo.

Aš tuoj pat iš Bronytės buto 
išėjau

Rus daugiau
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Lietuvos rašytojų sąjungo

je įvyko jaunųjų rusų rašytojų-li- 
teratų iš įvairių Lietuvos miestų 
steigiamasis sekcijos susirinki
mas. Sekcija planuoja kolektyvi
nio rinkinio parengimą, lietuvių 
rašytojų kūrinių vertimus į rusų 
kalbą, dalyvavimą literatūros va
karuose ir susitikimuose ir darbą 
su sekcijos narių rankraščiais. 
Jaunimas, rašantis rusiškai, nori 
glaudaus bendradarbiavimo su 
lietuvių jaunųjų rašytojų sekcijo
mis. Paramą pažadėjo Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos sek
retorius V. Sventickas. Susirin
kime kalbėjo rašytojai G. Kano
vičius ir J. Kobrinas. Sekcijos 
valdybos pirmininku išrinktas 
poetas V. Ciubarovas.

Rumšiškėse buvo įspūdingai 
švęstos Užgavėnės. Šventės or
ganizatoriais buvo Lietuvos liau
dies buities muziejaus dir. A. 
Stankūnas, dailininkas-architek- 
tas K. Aleknavičius ir Lietkoop
sąjungos prekybininkai iš šešių 
rajonų. Meninę programą pildė

“Ratilio” ansamblis, vadovauja
mas Zitos Kelmickaitės ir apie 
30 folklorinių ansamblių iš Vil
niaus, Kauno, Kaišedorių.

— Valstybinis nusipelnęs Lie
tuvos kvartetas už nuopelnus 
muzikos kultūrai apdovanotas 
Lietuvos aukščiausios tarybos 
prezidiumo garbės raštu. Tokiais 
pačiais garbės raštais apdovanoti 
nusipelnę meno veikėjai Algir
das Steponavičius ir Mečislovas 
Ostrauskas.

— Vilniaus jaunųjų rašytojų 
sekcija ir almanacho “Veidai" 
redkolegija skelbia Adomo Mic
kevičiaus “Krymo sonetų verti
mo konkursą. Konkurso tikslas 
— aktyvinti jaunųjų vertėjų dar
bą ir skatinti interprecines klasi
kos vertimų galimybes.

— Kauno Valstybinio dramos 
teatro aktorius, nusipelnęs arti
stas Antanas Mackevičius nese
niai šventė S5 amžiaus ir 60 metų 
sceninio darbo jubiliejų. Jis yra 
vyresniosios kartos aktorius, dar 
ir dabar tebevaidinantis keliuose 
spektakliuose. Yra sukūręs dau-

patarimą. Psichoneurologinio 
dispenserio budintieji psicholo
gai padės išnagrinėti susiklosčiu
sias situacijas ir konfliktus darl>e. 
šeimoje ir patars, kaip įveikti 
nuovargį, atgauti pasitikėjimą 
savo jėgomis. Dispenserio polik
linikoje du kartus per savaitę bus 
priimami žmonės, norintieji 
asmeniškai susitikti su psicholo
gu, nurodys gydymo įstaigas, 
kur galima bus gauti medicininę 
pagelbą.

— Lietuvos valstybinės kon
servatorijos lietuvių liaudies in
strumentų ansambliui "Sutar
tinė suteiktas nusipelniusio ko
lektyvo garbės \ ardas. Ansam
bliui vadovauja Lietuvos nusi
pelnęs artistas Pranas Tamošai
tis. Per veiklos trisdešimtmetį 
surengta 1600 koncertų, įrašyta 
daugiau kaip 150 kūrinių į plokš
teles, koncertuota Lietuvoj, So
vietų Sąjungoj, Bulgarijoj, Len
kijoj, Čekoslovakijoj. Belgijoj. 
Norvegijoj, Suomijoj, Anglijoj. 
Greikijoj. Indijoj ir Kanadoj.

— “Vyturio” leidykla išleido 
pirmąjį sporto publicistikos lei
dinį —albumą “Žalgirio vy rai . 
Išprususieins Lietuvos krepšinio

mėgėjams buvo pateikta Ro
mualdo Požerskio ir Romualdo 
Rakausko foto albumas, kurį su
darė ir tekstą parašė Vytautas 
Žemaitis. Išleista šimto tūksta
nčių egzempliorių tiražu ir vos 
tik leidiniui pasirodžius, kaip 
mat dingo nuo prekystalių. Kny
goje perteikta svarbesnieji spor
to mėgėjams įsimintini 1985 ir 
1986 metų įvykiai ir kiekvieno 
žaidėjo — sportininko vidinis 
pasaulis tarsi kokia vizitinė kor
telė.

— Lietuvos akademiniame 
operos ir baleto teatre pastatyta 
L. Herold komiškas bale
tas'Tuščias atsargumas ”, Jį pa
statė Leningrado S. Kirovo var
do valstybinio operos ir baleto 
teatro vyriausias baletmeisteris, 
liaudies artistas O. Vinogrado- 
vas. Scenografiją ir kostiumus 
sukūrė leningradiečiai dailinin
kai S. Pastuchas ir G. Solovjovą, 
dirigentas A. Sulčys. Balete šoka 
Lietuvos liaudies artistas V. 
Kudžma, nusipelnę artistai L. 
Bartusevičiūtė, S. Masaniova, 
\ . Chlebinskas, J. Katakinas, A. 
Semionovas ir kiti.

S. L. K

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 LarkfieM Road, tęst 
NorthportK, N.Y 11731. Tai. 51I6S-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2171. 9i«w York© ofisas Lito patalpose* 
M - 01 114th StRichmond Hllt, N.Y. 11416. Tat 716 441 - 2611.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ,341 Hlghtand Blv<L, galima jalgytl 
I ietuvlškų Ir angliškų knygų apie Litiavą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baltlnukų, juostų, Įvairu tuvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine, 14 • 02 Jamaica Avė. (prie Foresl 
P’way St), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose mltsto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Ttlreira, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk Office: 426 Lafayette St. (U Wll»on Avė.), tolef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laldotuvėa Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301Cor*y Avė., St Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W0ODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.613 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S- St. Petersburg, Fla. 33707.813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estat«,namų pardavimas, visų rūšių apdpgr 
dlmal, Income Tax pildymas. Įitilga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentala.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪkO^UONAS, Wintor Garden Tavom. 
1883 Madison St., Ridgewood,NY. 11227. TMCf.MSI - 6440. Salė veetu- 
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlėl-pietus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Japonijos komunistų delega
cija JAV kongreso bibliotekoj 
atrado 1977 m. deklasifikuotą 
telegramą, įrodančią, kad JAV 
karo laivai turi teisę įplaukti į Ja
ponijos uostus su turimais bran
duoliniais ginklais, bet negali jų 
palikti Japonijos sandėliuose ar 
juos iš Japonijos teritorijos iššau
ti.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Čilėj, nuolat ragi
no atstatyti demokratiją ir rūpin
tis vargšų gerbūviu.

Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog, atvy kęs į Vakarų Vokie
tijoj buvusią nacių Bergen Bel- 
sen koncentracijos stovyklą, pa
reiškė neatnešęs nei atleidimo 
nei koncentracijos stovyklų aukų 
užmiršimo, nes tie. kurie galėjo 
atleisti, yra mirę, o gyvieji neturi 
teisės jų užmiršti.

Egipto parlamento rinkimus 
laimėjo prezidento Hosni Muba- 
rak vadovaujama tautinė demok
ratų partija, surinkdama net iki 
S0 proc. balsų.

Iranas pradėjo naują ofenzy
vą prieš Iraką Basra miesto srity .

Sirijos kariai palaužė šiitų mi
licijos pasipriešinimą ir įžengė į 
pietinio Beiruto palestiniečių 
gyvenamą Shatila rajoną.

Jordano min. pirmininkas 
Zaid al-Rifai paragino valst. sek
retorių Shultz paremti Jordano 
karaliaus Hussein pastangas 
sušaukti tarptautinę konferenci
ją Art. Rytų taikai įgyvendinti. 
JAV yra nelinkusios tai daryti, 
nes tokioj konferencijoj turėtų 
dalyvauti ir Sov. S-ga.

giau kaip 200 vaidmenų.

— Klaipėdoje įvesta psicholo
ginio patarnavimo pagelba. Mie
sto ryšių abonentų sąraše paduo
tas naujas telefono numeris: 57- 
265. Juo paskambinę 
klaipėdiečiai galės tuoj pat gauti 
kvalifikuoto gy dytojo psichologo

Sov. S-gos bent penki mo
dernūs pov. laivai vykdė karo 
pratimus vakariniam Atlante 
prie Bermudos. Šiuos pov. lai
vus jau kelios savaitės seka JAV 
karinės pajėgos.

Izraelio okupuotos rytinės Je
ruzalės gyventojai, paremdami 
3000 palestiniečių kalinių kovo 
25 pradėtą bado streiką dėl leng
vesnių įkalinimo sąlygų ir kanki
nimų panaikinimo, demonstravo 
miesto gatvėse.

Amerikos žydų organizacijų 
vadai buvo paskelbę, kad Izrae
lis ir Sov. S-ga susitarė pasikeisti 
konsularinio tipo misijom, ku
rios galėtų patikrinti abiejose 
valstybėse jų esančius nekilnoja
mus turtus ir ten gyvenančius 
savo piliečius. Sov. S-ga tai pa
neigė. bet patvirtino, kad sovie
tų misija atvyks į Izraelį ten esa
nčio Sov. S-gos nekilnojamo tur
to (stačiatikių valdomos 
bažnyčios ir savo piliečių būklės 
patikrinti.

Sov. S-goj plinta pogrindy pa
gamintas filmas apie gen. sekre
toriaus Gorbačiovo žmonos Rai
šos liuksusinius pamėgins jai lan
kantis Vakarų Europoj.

JAV ambasados Maskvoj su
sižinojimo priemonės dėl ją sau
gojusių JAV karių nedrausmin
gumo ir menkos priežiūros buvo 
tiek pažeistos, kad abejojama, ar 
iš viso ten yra galima užtikrinti 
bet kurias paslaptis.

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

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 69
atkelta iš 1 psl.

Aš į tą nenormaly bę savo pa
reiškime atkreipiau ir gerb. gen. 
sekr. M. Gorbačiovo dėmesį. 
Jūs to fakto nepaneigėte, tik tei- 
sinotės, kad Jūsų nubraukiami 
kandidatai esą “reakcingų kuni
gų sužaloti politikieriai. gi 
Bažnyčiai politikierių kunigų ne
reikia.

Taip Jūs sprendžiate, ar iš to
kio kandidato išeis geras kunigas 
ar blogas. Kas Jums suteikė tą 
teisę ir yisą žinojimą? Reiktų ma- u 
nyti. kad seminarijos vadovybė 
per 5 studijų ir auklėjimo metus 
geriau galės ištirtixar iš tokio 
kandidato išeis geca^ kunigas ar 
politikierius.

Jūs asmenis vertinate ateisti
nio materializmo pasaulėžiūros 
mastu, dėl to ir pačius geriausius 
kunigus pravardžiuojate reak- 1 
cingais politikieriais ir 1.1. Keletą 
pavardžių man paminėjote. Bet 
tai geriausi kunigai, gal jau
nystėje ir padarę kokią klaidą, 
bet jie su kaupu užtai atkentėję.

Bet ar ne didesni politikieriai 
yra tie valstybinio saugumo dar
buotojų užverbuoti kunigai, ir 
klierikai, kurie, norėdami įstoti 
į Kunigų seminariją, pasiduoda 
spaudimui ir sutinka bendradar
biauti. šnipinėdami savo vado
vybę ir draugus?

Gal sakysite. kad tai šmeižtas? 
Tas faktas seniai visiems žino
mas, tik į viešumą neseniai 
iškėlė kun. Rokas Puzona.s. kad 
tai ne šmeižtas, o tiesa, esu ir 
asmeniškai paty ręs. Bet apie tai 
truputį žemiau.

Lietuviški Velykų margučiai. Nuotr. R. Kisieliaus

Valdžia skirsto kunigus 
po parapijas

Jeigu Bažnyčia atskirta nuo
V alstybės, tai kodėl Jūs skirstote 
kunigus po parapijas?

Baigus pokalbį, aš Tamstos 
paklausiau, kodėl Jūs trukdote 
vyskupui iškelti mane iš 
Žagarės? Jūs atsakėte, kad tai y ra 
vyskupo reikalas. J.E. Vyskupas 
sako: “Įgaliotinis P. Anilionis ne
sutinka .
“ iškelti mane iš Žagarės J. E. 
Vyskupą prašau jau nuo 1978 m. 
dėl pastoracinių motyvų. Bet 
kada 1983 m. rudenį špitolė, kur 
aš gy venu, buvo kažkokių pikta
darį ų padegta. Ir tik per stebuklą 
išlikau gy vas vėl prašiau Vysku
pą perkelti mane į kitą parapiją.

Rezultatas tas pats — “Įgalio
tinis nesutinka . Tad kas skirsto 
kunigams parapijas? Kodėl Jūs 
kišatės į Bažny čios vidaus reika
lus? Juk Bažnyčia atskirta nuo
V alstybės. Tą tikinčiųjų diskri
minaciją valdžios pareigūnai 
vykdo jau seniai. Tai paty riau ant 
savo kailio 1961 metais.

Kodėl iškėlė iš 
Kulautuvos?

Administruodamas Kulautu
vos parapiją ir kartu gydy dama
sis nuo tuberkuliozės, per vargą 
pastačiau parapijai kleboniją. 
Pats dirbau prie statybos. įve- 
stavau visas savo asmenines san
taupas ir. vos įėjęs į naują, dar 
nevisai baigtą butą, džiaugiausi 
galėsiąs nors truputį pailsėti, 
baigti gydyti plaučių tuberku
liozę Kulautuvos pušyne, bet 
kur tau?...

Tuoj prisistatė Valstybės sau
gumo darbuotojas ir pasiūlė 
“padėti auklėti kunigus . Ka
dangi nesijaučiau esąs pasi
ruošęs būti tokiu “pedagogu ir 
griežtai atsisakiau, tai už poros 
mėnesių iš Kulautuvos buvau iš
keltas. Pasikvietė mane tuometi
nis arkivy skupijos v akly tojas a. a. 
kan. J Stankev ičiusir pasakė: 
“Rugienis (tuometinis RR1 įga
liotinis) reikalauja tamstą iš Ku
lautuvos ir iš Kauno rajono iškel
ti. o mes tamstai siūlome j Palie
pius (Raseinių raj.) ’.

Nuo tada ir prasidėjo mano 
kry žiaus keliai Ar tai nėra gru
bus kišimasis į Bažnyčios vidaus 
reikalus, tikinčiųjų diskriminaci
ja^

Ar ne dėl tokio grubaus 
valdžios pareigūnų kišimosi į 
Bažnyčios vidaus reikalus Vil
niaus vyskupas Julijonas Stejx)- 
navičius be jokio teismo ištrem
tas į Žagarę ir jau 25 metus gy v e- 
na atskirtas nuo sav o ganomųjų?

(Bus daugiau)

ROMAS PETRAUSKAS, akcijiį brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State SI. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, opttons, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadienlals nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis StAubum, MA 0150 Tel. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 ikiival. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 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., Bay.slde, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134

MEM0RIALS
KVECAS

JONAS 
r 9 33 + i 97 6 

66 - 86 80 ST MTDDLE VILLAGE ŲLJEENS, \.Y. 11379
PHONES <718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE 1

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMU VISAS KAPINESO YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUTMLSTIJO- 
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. DonatasAleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL. SERVICE, P C.

109 - 22Myrtle Avenue
RichmondH iii, 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

VYTIS
KELIONiy IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMT R A K)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOM IS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILN AI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪR A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNA PP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.J1B 7S9- 3300
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Kristaus ir mūsų prisikėlimas

Kristaus Prisikėlimo šventė, 
Velykos, šiame krašte nesulau
kia tiek dėmesio, kaip Kristaus 
Gimimas. Tiktai Katalikų 
Bažnyčios liturgija čia išsiskiria. 
Kristaus Prisikėlimas stovi pa
garbioje vietoje.

Bažnytiniai metai veda į pri
sikėlimą, tą džiaugsmingąjį Ale- 
liują, kaip Taboro kalną, kur Kri
stus persikeitė apaštalų akivai
zdoje. “Jo veidas sužibo, kaip 
saulė, o jo drabužiai pasidarė 
balti kaip sniegas”. Apaštalams 
valandėlei buvo parodytas Pri
sikėlimo spindėjimas.

Toks pats dangiškas spindėji
mas buvo ir ženklas Kristaus iš 
numirusių prisikėlimo. Prie 
kapo moterys rado nuristą ak
menį ir Viešpaties angelą. “Jo 
pavidalas buvo kaip žaibas, ir jo 
drabužiai kaip sniegas”. Mirties 
nugalėjimas apsireiškia dangišku 
skaistumu. Dėl to ir Kristaus 
Prisikėlimo šventė yra šviesi Ka
talikų Bažnyčios liturgijoje. 
Kodėl ji mažiau šviečia kasdie
niškam pasauliui, negu Kalėdos?

Kristaus Gimimo šventę, 
Kalėdas, galima apvilkti žaviu 
puošnumu vaikams ir suaugu
siems pasakojant arba apie Die
višką Kūdikį arba apie kalėdinius 
senius. Apie antruosius gali 
kalbėti bet kas. net ir netikintis 
žmogus, kuris taip pat įsijungia 
į bendras šventiškas nuotaikas.

Nieko panašaus negalima pa
daryti su Kristaus Prisikėlimu. 
Jisai neišvengiamai reikalauja 
tikėjimo į žmogaus prisikėlimą 
iš numirusių. Tai centrinė 
tikėjimo tiesa, kurią paneigus 
visa kita sugriūtų, ir tikėjimas į 
Dievą. Nes jei žmogus po mir
ties nesikeltų kitam gyvenimui, 
jis tebūtų puvenos — nieko dau
giau. Tokia išvada supurto, ir 
todėl netikintieji į pomirtinį gy
venimą nedaro logiškos išvados 
iš savo galvojimo.

Kristaus Prisikėlimas reika
lauja rimto susim^styumo ir išva
dų. Prisikėlimu paliudijimą tie
sa, giliai įsiskverbusi į žmogaus 
nuojautą, kad žmogus vis dėlto 
nėra marus ir neišnyksta su 
kapu. Bet pripažinimas tokios 
tiesos, kuri įpareigoja jau kitaip 
gyventi, kaip tik užslopina Vely
kas. Gimusio Kristaus galima dar 
nepripažinti ir manyti, kad Jis 
buvo tik žmogus. Prisikėlusio 
Kristaus jau negalima laikyti kuo 
kitu, kaip Dievas.

Dievo buvimas labiausiai pa- 
jaučiamas tada, kai žmogus at
siduria ant gyvybės ir mirties 
slenksčio. Lūpos susiklosto mal
dai — tai vieninteliai likusiai pa
guodai ir atramai...“Tur būt 
žmonės niekur taip karštai nesi
meldžia kaip nelaisvėje, — rašo 
vienas belaisvis, išgyvenęs šalto
sios Kolynos nelaisvę ir mirties 
grėsmę. — Jei žmonės laisvėj, 
normaliame gyvenime, būtų 
taip arti Dievo, tikriausiai gyve
nimas būtų žymiai gražesnis. 
Gaila, kad vis tai supranta tik
rai patekę į vargą. ”

Velykos tremty ir varge taip 
pat išgyvenamos giliau, negu 
laisvėj ir sočiame gyvenime. Tas 
pats belaisvis toliau rašo: “Ne
girdėjome džiugių varpų... bet 
mūsų širdyse buvo pavasaris. 
Mūsų išbalę veidai atrodė švie
sesni, linksmesni. Sveikinom 
vienas kitą, linkėdami sulaukti 
prisikėlimo naujam gyveni
mui. .. Pasivaikščiojimo metu 
visi lietuviai susirinkom į vieną 
baraką, trumpai pasi- 
meldėmėm, sugiedojom “Per 
Tavo šventą prisikėlimą, tradi
cinę Marija, Marija’ ir visas iš
kilmes baigėm Lietuvos him
nu... Tai buvo mūsų Velykos. O 
kiek tokių vargo brolių, kaip 
mes, praleido panašiai Velykas 
Karagandos, Uchtos, Marylsko. 
Vorkutos, Archangelsko srity-

M etinis Lietuvių Fondo 24- 
asis suvažiavimas įvyko kovo 28 
Chicagoje, Jaunimo Centre. Jį 
atidarydamas LF tarybos pirmi
ninkas Povilas Kilius pabrėžė, 
kad šįmet sukanka 25-ri metai 
nuo LF įkūrimo. Per 25-rius me
tus Lietuvių Fondas atliko daug 
lietuvių kultūrai palaikyti. Jis pa
sidarė pagrindinė finansinė in
stitucija, sukaupusi 3.6 milijono 
pagrindinio kapitalo ir su 1987 
metų paskirstymu bus išdalyta 
daugiau, negu 2 milijonai dole
rių lietuvybei palaiky ti ir stiprin
ti.

LF nariai, išsisklaidę po visą 
pasaulį, sudaro 5,799 skaičių. 
Jeigu narių skaičius pasiektų 
10,000, tai Lietuvių Fondas pra
lenktų 6 milijonus dolerių.

LF ypatingai remia jaunimą, 
studijuojantį universitetuose ar 
lietuvių Vasario 16 gimnazijoje. 
P. Kilius užtikrino, kad LF ir to
liau rems tuos, kurie ugdo lietu
višką kultūrą, rems lituanistinį 
švietimą ir jaunimą.

Jis pakvietė kun. dr. Juozą 
Prunskį sukalbėti maldą, prašant 

se?”
Ar visa tai be prasmės? Ar visa 

tai tik tam, kad žmogus kape 
dingtų? Žmonija trokšta atsaky 
mo! Velykos jį duoda Kristaus 
Prisikėlime!

Lietuvių Fondo 1987 m. valdyba. Sėdi iš k.: Rūta Juškienė,Pov. Kilius, Marija Remienė, 
dr. Antanas Razma, Antanas Juodvalkis. Stovi iš k.: Kostas Dočkus, Evelina Oželienė, 
Stasys Baras, Alė Steponavičienė. Trūksta dr. A. G. Razmos, Ofelijos Baršketytės. 
Nuotr. Jono Tamulaičio

nes jai tenka per metus išsiųsti 
tris laiškų siuntas LF nariams,

(nukelta j 5 psl )

KAI SVAJONĖ TAMPA TIKROVE
Dievą laiminti Lietuvių Fondo 
darbus.

95-kių LF narių, mirusių per 
praėjusius metus, sąrašą per
skaitė Rūta Juškienė, o vyriau
sias amžiumi suvažiavimo daly
vis Kazys Bartašius uždegė 2 
žvakes prieš mirusiųjų specialų 
albumą; visi sustoję tylos minute 
pagerbė tuos, kurie jau iškeliavo 
į amžinybę.

į prezidiumą pirmininkais 
buvo pakviesti dr. Tomas Re- 
ineikis, Mykolas Drunga ir dr. 
Kazys Ambrozaitis, o sekretore 
adv. Daina Kojelytė.

Pirmininkaujantis paprašė 
priimti pasiūlytą darbotvarkę, 
kuri vieningai buvo priimta.

Suvažiavimą sveikino PLB 
valdybos vardu pirm. Vytautas 
Kamantas, pasidžiaugė Lietuvių 
Fondo atliktais darbais ir dėkojo 
už Lietuvių Bendruomenės dar
bams vykdyti teikiamą finansinę 
paramą. Raštu sveikino LB 
kultūros tarybos pirmininkė In- 

-grida Bublienė. Po to dienos pir
mininkas dr. T. Remeikis su
pažindino su suvažiavimo 
svečiais: generaliniu garbės kon
sulu Vaclovu Kleiza ir Alto pirm, 
dr. Jonu Valaičiu.

Praėjusių metų LF suvažiavi
mo protokolą perskaitė adv. Dai

na Kojelytė.
Pirmininkaujantis dr. T. Re

meikis suvažiavimui paskelbė 
įvairių komisijų sudarymą. Man- 
datų-registracijos komisiją su
darė Rūta Juškienė, Evelina 
Oželienė, dr. Antanas G. Raz
ma, Kostas Dočkus, dr. Petras 
V. Kisielius, Alė Steponavičienė 
ir Ramona Steponavičiūtė. No
minacijų komisijon įėjo Milda 
Lenkauskienė ir dr. Jonas Valai
tis, Balsų skaičiavimo — Kostas 
Dočkus, dr. Ferdinandas Kaunas 
ir dr. Antanas G. Razma, Nuta
rimų — Antanas Juodvalkis, Vy
tautas Kamantas ir Vytautas Kut- 
kus. Spaudos komisiją sudarė 
Ant. Juodvalkis, Juozas Šlajus, 
kun. dr. Juozas Prunskis, Juozas 
Žygas, Juozas Žemaitis, Bronius 
Juodelis ir Apolinaras P. Bagdo
nas, taipgi radijo programų va
dovai — Margučio Petras Petru- 
tis ir Lietuvos Aidų — Balys 
Brazdžionis. Organizacinėn ko
misijon įėjo Kostas Dočkus ir 
Marija Remienė.

Kaip ir kiekvienais metais LF 
tarybos pirmininkas, šįmet Povi
las Kilius, padarė metinį pra
nešimą pabrėždamas, kad šie 
metai L. Fondui yra jubiliejiniai 
— sukanka 25 metai, kai Lietu
vių Fondas buvo įkurtas. 
Linkėjo, kad ateinančiais metais

būtų užbaigtas ketvirtasis mili
jonas. Šie metai buvo tretieji ge
riausi metai L. Fondui, nes buvo 
suaukota net 316,724 dol. Naujų 
narių įstojo 115. Taipgi pa
sidžiaugė, kad iš gauto dividen
do galėjo paskirti rekordinę 
sumą, būtent, 255,000 dolerių. 
Tad ir svajonė — paskirti lietu
viškiems reikalams ketvirtį mili
jono per metus — išsipildė. LF 
tarybą sudarė šie asmenys: Ka
zys Ambrozaitis, Gediminas Ba
tukas, Stasys Baras, Kostas Doč
kus, Mykolas Drunga, Antanas 
Juodvalkis, Vytautas Kamantas, 
Ferdinandas Kaunas, Povilas Ki
lius, Daina Kojelytė, Vytautas 
Kutkus, Milda Lenkauskienė, 
Jonas Račkauskas, Antanas Ra
zma, Tomas Remeikis, Marija 
Remienė, Jonas Valaitis, ir Jonas 
Vaznelis. Kontrolės komisiją su
darė: Adolfas Markelis, Juozas 
Rimkevičius ir Juozas Žygas. 
Ypatingą padėką jis išreiškė bu
vusiam valdybos pirmininkui, L. 
Fondo iniciatoriui-steigėjui dr. 
Antanui Razmai už jo darbą per 
šiuos pastaruosius trejus metus, 
einant valdybos pirmininko pa
reigas. Taigi dėkojo ir kruopščiai 
raštinės vedėjai sekretorei Alei 
Steponavičienei už jos puikų 
Fondo raštinės tvarkymą. Baig
damas pranešimą išreiškė 
pažadą tuoj paaukoti Fondui
1,000 dol.

Buvusios valdybos vardu pra
nešimą padarė jos pirm. dr. An
tanas Razma. Pirmiausia pa
sidžiaugė buvusiais derlingais 
praėjusiais metais ir išreiškė 
viltį, kad 1987 metais bus sutelk
ta trūkstamoji 370,000 dol. suma 
ir bus pasiekti keturi milijonai. 
Jis savo pranešime nurodė tris 
LF pasisekimo priežastis, 
būtent:

Pirmoji — Lietuvių Fondo ka
pitalas neliečiamas.

Antroji — Lietuvių Fondą 
tvarko patys aukotojai,

Trečioji — Lietuvių Fondo 
pelnas skirstomas būtiniesiems 
lietuvybės darbams. Dėkojo vi
siems LF valdybos ir tarybos na
riams už parodytą pasiaukojimą 
ir darbą, neįmant jokio atlygini
mo.

Ypatingą padėką išreiškė sek
retorei A. Steponavičienei už 
pavyzdingą knygvedybos darbą,

Tautine sąmonė lietuviškoje bajorijoje ypatingai 
ėmė gesti Zigmanto Vazos valdymo laikai* (1587- 
1632), kada šis (Vaza) per ilgą savo viešpatavimo 
metą siekė absoliutizmo ir bajorų teisių varžymo 
Šie, gindami savo laisves, nudavė giną karaliau* 
spaudžiamą ..tautą". Kadangi visos laisvės, kurio
mis naudojosi Lietuvos bajorija, atsirado Lenkijoje 
ir tik iš jos atėjo į Lietuvą, tai jos buvo vadinamos 
lenkiškomis teisėmis, arba lenkų tautos laisvėmis. 
Tuo būdu ir Lietuvos bajorija, kalbėdama 
apie save kaip visuomenę, kovojančią su karalium 
dėl savo teisių, laikė save „lenkų tautos" žmonėmis 
Taigi dėl luominių interesų Lietuvos bajorai emc 
vadintis lenkais, nors šiaipjau visais kitais atžvil
giais jie dar laikė save lietuviais’.

Artino Lietuvos ir Lenkijos bajorus ir karalių 
Saksų laikais ėjusios didžiosios varžytynes dėl val
džios Tada besivaržydami didikai būrėsi j parti-

jas. nepaisydami, kad nepriklauso tai pačiai vals
tybei. Buvo svarbu tik gauti daugiau sąjungininkų 
ir nugalėti savo konkurentus.

Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatausko lai
kais ponų varžytynės, tiesa, nebejgaudavo tokių 
griežtų formų, kaip Saksų laikais, tačiau dabar 
juos emc jungti kiti motyvai, būtent: reikalas ben
drai kovoti prieš karalių, kuris, mažai paisydamas 
bajorijos, varė savo politiką.

Baro konfederacijos metu (1768) vėl abiejų 
valstybių bajorija bendrai kovojo su rusų priespau 
da. Visa tai, žinoma, ją dar labiau artino.

Taigi abiem valstybėm vienodos problemos ir 
vienodi pavojai abiejų kraštų bajorijai ėmė atrodyti 
vienas bendras pavojus. Visa tai, be abejo, nive
liavo mūsų bajorijoje ne tik tautinio, bet ir valsty
binio skirtumo sąmonę taip, kad ji pamažu ėmė 
neskirti net valstybinių Lietuvos reikalų nuo Len
kijos valstybės reikalų. Tai, be abejo, tik dar la
biau patarnavo lenkų kultūros Įtakai plisti Lietu
voje. Lenkijos valstybinė kalba vis labiau ir labiau 
ėmė įsigalėti ir valstybinėse Lietuvos institucijose 
Iki XVII amžiaus pabaigos ji beveik jau visai pa
keitė lig šiol oficialia Lietuvos valstybės kalba bu
vusią gudų kalbą: tik teismų dokumentai vis dar 
tebebuvo rašomi šia pastarąja. 1697 m. coaeųuatio 
iurium įstatymu, kaip žinoma, buvo panaikinta ir 
ši išimtis taip, kad nuo to laiko visi oficialūs Lie 
tuvos raštai rašyta tik lenkų kalba. Pasidariusi 
oficialių raštų kalba, ji veikiai tapo ir šiaipjau Lie 
tuvos raštų — literatūros kalba. Su tuo buvo ati
darytos durys ir lenkų literatūros infliacijai Lietu 
voje.

’ ris
’e* psl

A Ijetuva ir Lenkija. Kaunas

4. Bendros lietuvių ir lenkų kovos prieš rusų 
agresiją ir pavergimą

Po pirmojo (1772) ir kitų Lenkijos Lietuvos 
padalinimų pakitusios politinio gyvenimo sąlygos 
ne tik nesustabdė lietuvių bajorijos artėjimo su len

kais proceso, bet dar jį pagyvino. Bendro priešo 
(rusų) pavojus ir reikalas šį pavojų pašalinti abiejų 
kraštų bajorijas skatinte skatino į dar glaudesni 
politinį ir kultūrinę bendradarbiavimą.

Kai po pirmojo padalinimo Rusija, norėdama 
sustiprinti savo įtaką Lenkijos Lietuvos valstybėje, 
ją perorganizavo taip, kad centro valdžia buvo pa 
vesta vadinamajai Nuolatinei Tarybai iš 36 asmenų 
kurių buvo lenkai ir ’ lietuviai, tai, be lig šiol 
veikusių lenkų lietuvių artėjimo veiksnių, atsirado 
dar vienas. Per keturiolika šios tarybos veikimo 
metų lietuviai, sėdėdami šalia lenkų, turėjo gražaus 
laiko ir progos dar labiau pasiduoti šių pastarųjų 
ne tik politinei įtakai, bet ir kultūrinėms sugesti
joms. Būdami mažuma ir šiaip mažai beatsparūs, 
jie ėjo nuolaidų ir prisitaikymo prie lenkų keliu. 
Nors šitas lietinių atstovų laikymasis Nuolatinėje 
Taryboje nebejneše nieko naujo į platesnės lietuvių 
visuomenės santykius su lenkais, tačiau tai galėjo 
turėti didelės reikšmės tolimesniam šių santykių 
vvstymuisi.

Ketūnų (1788—1792) metų seimas, sušauktas 
pasinaudojus Rusijos karu su Turkija ir Švedija, 
padaręs galą Nuolatinei Tarybai ir ryžęsis taip per
organizuoti Lenkijos Lietuvos valstybę, kad būtų 
galima visai nusikratyti Rusijos globos, sieke 
taip pat suardyti ir savarankišką Lietuvos valstybės 
organizaciją, kitaip sakant, Lietuvą galutinai su 
lungti su Lenkija į vieną valstybę. Tuo būdu, pa
gal šio seimo planą. Lietuva, be bendro su lenkais 
karaliam bendro seimo, bendrų pinigų, dar turėjo 
turėti bendrą centro valdžią — ministerius ir ko
misijas — ir bendrą iždą. Nors šie seimo projektai 
negalėjo būh realizuoti, nes Rusija, baigusi karus 
ir atsiuntusi čia savo kanuomenę. vėl ėmė savaip 
viską tvarkyti, tačiau pats šitų projektų nubalsa- 
vimas ir lietuvių nusileidimas rodo, kad priešini
mosi lenkų įtakai dvasia mūsiškiuose vis kaskart 
*ilpnejo.

Įpratę eiti nuolaidų keliu politikoje, lietuviai 
juo ėjo ir kultūros srityje. 1/73 m. įkūrus bendrą 

lietuvių lenkų Edukacinę Komisiją panaikinto jė
zuitų ordino mokykloms aprūpinti ir apskritai švie
timo reikalams tvarkyti, lietuviai šiai Komisijai 
leido įvesti į Lietuvos mokyklas lenkų kalbą iš pra
džių kaip antrinę, o vėliau (1816 m.) ir kaip pa 
grindinę. Lenkų kalba, kaip dėstomoji, buvo įvesta 
ir į Vilniaus universitetą, esantį tos pačios Ed. Ko 
misijos žinioje. Vėliau, universiteto rektoriaus ir 
profesorių vietas užėmus lenkams, Vilniaus univer
sitetas pasidarė reikšmingu lenkų kultūros sklei
dėju Lietuvoje. Nors po 20 metų bendroji Ed. Ko
misija buvo padalyta į dvi — Lietuvos ir Lenkijos 
skyrium, tačiau Lietuvai skirtoji komisija jau nebe- 
siėmė keisti anksčiau įvestos tvarkos. Tuo būdu 
Ed. Komisijos tvarkomos Lietuvos mokyklos baigė 
lenkinti Lietuvos bajoriją.

Kai rusų valdžia Lenkijoj ir Lietuvoj galutina, 
įsistiprino, abiejų kraštų bajorija dar vis nenustojo 
vilčių bendromis jėgomis išsivaduoti iš pavergėjų 
Dėl to buvo ruošiami ir 1831 bei 1863 metu bendri 
lenkų lietuvių sukilimai prieš rusus. Bendras šiem* 
sukilimams pasiruošimas, bendras jų pravedimas ir 
bendros sukilimų pasėkoje ištikusios nelaimes abie 
jų kraštų bajoriją tik dar labiau suartino taip, kad 
Lietuvos bajorija ėmė jaustis su Lenkija esanti su 
nšta net tautybės, kai tuo tarpu su Lietuva tik 
kilmės ryšiais (gente lituani. natione poloni)

Taigi lenkų kultūros Įsigalėjimas Lietuvoje vy
ko pagrečiui su vis glaudesnių politinių socialinių 
rvšių užmezgimu tarp Lietuvos ir Lenkijos. Jeigu 
Jogailos Vytauto laikais sudarytosios palankios po
litinio ir socialinio Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo 
sąlveos dar nebuvo išnaudojamos kultūrinei lenkų 
įtakai plėsti Lietuvoje. |ai tik dėl to, kad tais laikai* 
tautinis elementas kulfūnneje srityje iš viso dar 
nebuvo pabrėžiamas. Tačiau vėliau, kai tautinis 
at*palvi* vis labiau ir labiau eme ryškėti kultūnneie 
lenkų veikloje, kiekvienas naujas politinio ir sočia 
linio lietuvių suartėjimo su lenkais etapas buvo kar 
tu ir kultūrinės lenkų įtakos Liėtuvote dtdėumo 
etapas Bus daugiau
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki

Kun JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas

Kun. DANIELIUS STANIŠKIS

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem parapiečiam linki

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

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

Linkiu mieliems parapiečiams 

linksmų Šv. Velykų Švenčių!

Kun. ALBERTAS KARALIS

ST. C AŠIM IR S CHURCH, NEW HAVEN, CONN.

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu visus Šv. Jurgio 
buvusius mano parapiečius.

Kun. BRUNO KRUZAS 
Brookhjn, N.Y.

Kristaus Prisikėlimo šventėje |
nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius

' Sv. Kaziniero parapijos kunigai—
I Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
| Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
[ Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus
Į Los Angeles, Calif. |

Šventose Velykose
ramybė ir taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. PETRAS STRAVINSKAS, klebonas

SV. TREJYBES PARAPIJA 
Newark, N. J.

[• Sveikiname visus lietuvius Velykų frenčių proga

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, klebonas

Šv. Jurgio parapija 
Rochester, N.Y.

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

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

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun WILLIAM L WOLKOWICH, klebonas

JURGIO PARAPIJA. Noruood. Mass.

Malonių Velykų švenčių
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L., klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČ1US, klebonas emeritas 
Šv. JURGIO P ARAPIJA. Philadelphia. Pa.

Linksmų Velykų švenčių
Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lovvell, Massachusetts

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prictcliams linki

mums prašvito • ,
1 JHIeliu/a.

Kristaus prisikėlimo šventės proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų vienuolyno geradarius, penktadienio ir 
ketvirtadienio parengimų bendradarbius, Lietuvių Kultūros 
Fondo valdybą ir visus Kultūros Židinio rėmėjus.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų Švenčių
Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas

klebonas

Brooklyno pranciškonai

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

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams Sv. Velykų 
šventėj.

Kun. PETRAS A. SHAKALIS. klebonas
Šv. Kazimiero parapija. Brockton. Mass.

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybis ir taikos buvusiems 
Švč. Trejybės mano parapiečiams—

Prel. JONAS J. SCHARNUS 
Rutherford. N J.

Kun. PETRAS ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. ANTANAS SAMALONIS 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS 
Elizabeth, N.J.

Kristaus Prisikėlimo ramybės ir taikos 
buvusiem parapiečiam ir bičiuliam linki

Kun. VIKTORAS DABUŠIS
SEMINOLE, FLA

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventės proga

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS, Klebonas 
Kun . Jurgis D. Degutis. klebonas emeritus

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Kun. ANTANAS 3ERTAŠIUS. klebonas

Kun. JUOZAS J. MATUTIS
SVC. Trejybės parapijos klebonas
Hartford, Conn.

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Philadelphia, Pa. Paterson. N.J.

Kun. ALBERTAS CONTONS. klebonas
Kun JONAS KLIMAS

Maloniai sveikinu

Skaidraus Šv. Velykų džiaugsmo 
visiem linki

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

Šv. Petro parapija 
Boston. Mass. Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ

SV. KAZIMIERO PARAPIJA. PROVIDENCE. R.I.

PUTNAM, CONN.

Nuoširdūs sveikinimai visiem Šventose Velykose!
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas
Kun. EUGENIJUS SAVICKIS
Aušros Vartų parapija, New York, N Y

t® Sv. Velykų proga
® linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
® klebonas

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britam, Conn.

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

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

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

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

kun. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrcnce, Mass.

Sr< Miname mielus parapicčius St. Velykų proga
Sveikiname visus parapiečius Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Kun. ANTANAS MICIŪNAS. MIC
VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Sv. Kazimiero parapija 
Worcester, Mass.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA 
IR LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS

St. luozapo parapija. \\ aterbury. eonu.
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KAI SVAJONĖ TAMPA TIKROVE
(atkelta iš 3 psl.)

kurių skaičius sukasi apie 6,000. 
Pirmoji siunta skirta LF meti
niam suvažiavimui, antroji — po 
vasaros atostogų ir trečioji — 
prieš Kalėdas. Visuomenės atsi
liepimas j tuos laiškus yra labai 
geras, aukų įplaukos padidėja.

Taipgi yra organizuojami aukų 
telkimo vajai Chicagoje ir kituo
se miestuose, aukos ateina iš 
visų kontinentų, net iš okupuo
tos Lietuvos.

Naujosios valdybos pirminin
ke išrinkta Marija Reinienė. Kiti 
valdybos nariai yra šie: Alė Ste
ponavičienė, Stasys Baras, Anta
nas Juodvalkis, Kostas Dočkus, 
Rūta Juškienė, Ofelija Ba
rškė tytė, dr. Antanas G. Ra
zma, Evelina Oželienė ir adv. 
Algirdas Ostis. Tuomet pirmi
ninkaujantis paskelbė, kad šio 
suvažiavimo proga L. Fondui 
paaukojo St. Baras 1.000 dol. ir 
Kleopas A. Girvilas 3.000 dol.

Naujosios valdybos pirmi
ninkė M. Reinienė savo praneši
me ypatingai iškėlė buvusio val
dybos pirmininko dr. Antano 
Razmos nuopelnus L. Fondui ir 
valdybos bei tarybos vardu 
įteikė dr. A. Razmai dovanų — 
metalinę liepsnų — L. Fondo 
simbolį, publikai nepaprastai 
smarkiai plojant.

Bronius Juodelis dėkojo L. 
Fondui už didelę pagelbą, nes 
jo dėka L. B-nė galėjo atlikti tiek 
daug darbų.

Dr. Antanas Razma priima dovanų. Jį sveikina Povilas Kilius.
Nuotr. Jono Tamulaičio

Iš Lietuvių Fondo suvažiavimo kovo 28. Pirmoj eilėj sėdi iš k.: V. Kutkus, dr. K. 
Ambrozaitis, gen. konsulas V. Kleiza, V’. Kamantas, M. Remienė. Antroj eilėj: K. A. 
Girvilas, kun. K. Kuzminskas ir kt. Nuotr. Jono Tamulaičio

Pirmininkavimų perėmus M. 
Drungai, susirinkimo buvo nu
balsuota registracijų pratęsti iki 
11 vai.

Investavimo komisijos pirmi
ninkas Jonas Vaznelis pateikė 
savo pranešimų, iškeldamas fak
tų, kad, nuošimčiams krentant, 
nelengva yra ieškoti būdų, kaip 
turimų kapitalų perinvestuoti, 
kad jis neštų kuo didžiausių pel
nų.

Pagal 1987 vasario 28 d. duo
menis visas L. F. kapitalas pa
skirstomas šitaip: Gryni pinigai 
ir lakštai — 2,037,690.06 dol. 
arba 64%, Valdžios lakštai — 
144,329.00 dol. arba 4.55%, 
Korporacijų bonai — 326,855.15 
dol. arba 10.20%, Įvairių korpo
racijų šėrai — 666,338.00 dol. 
arba 20.99%.

Investuojamo kapitalo rinkos 
vertė yra 3,536.144.06. Išreiškė 
padėkų visiems tarybos nariams 
už sklandų bendradarbiavimų.

Apie pelno paskirstymų 
kalbėjo tos komisijos pirm. Sta
sys Baras pranešdamas, kad 1986 
m. paskirstyta su likučiu iš praei
tų metų 265.200 dol. Stipendi
joms išdalyta 45,400 dol., litua
nistiniam švietimui — 79,150 
dol. kultūriniams reikalams — 
77.000 dol. ir visuomeniniams 
reikalams — 63.650 dol. Pelno 
skirstymo komisijų sudarė 3 LB 
krašto valdybos atstovai: Petras 
Kisielius — sekret., Robertas 
Vitas, Vytautas Volertas, Bro

nius Juodelis pavaduotojas, 3 
Lietuvių Fondo atstovai: Stasys 
Baras pirm., dr. Gediminas Ba- 
lukas, Marija Reinienė ir Myko
las Drunga pavaduotojas. Komi
sija turėjo tris skirstymo 
posėdžius ir 1 posėdį stipendijų 
reikalui. Išreiškė viltį, kad su
kaupus 5 milijonų kapitalų, bus 
galima išdalyti bent pusę milijo
no dol.

Palikimų komisijos pirmi
ninkė Daina Kojelytė pranešė, 
kad palikimais buvo gauta per 
1986 metus 98,031 dol., o per 
25-rius metus buvo gauta 
952,000 dol.

Įstatų komisijos pirm. Vytau
tas Kamantas pastebėjo, kad pa
skutinis LF įstatų keitimas buvo 
atliktas 1984 metais L. Fondo 
suvažiavime.

Antanas Juodvalkis, Informa
cijos komisijos pirm., pranešė 
apie savo suorganizuotų komisi
jos sudėtį, kuri jau buvo au
kščiau paminėta.

Kontrolės komisijos pirminin
kas Adolfas Markelis perskaitė 
tikrinimo duomenis, ypač iškel
damas labai tvarkingai vedamas 
sekret. Alės Steponavičienės 
knygas, visi pateisiamieji doku
mentai.

Registracijos komisijos pirm. 
K. Dočkus pranešė registracijos 
duomenis, būtent, suvažiavime 
dalyvauja 144nariai su 8.726 bal
sais.

Trečdaliui Tary bos narių pasi
traukus, Nominacijų komisijos 
pirm. M. Lenkauskienė pateikė 
į L. Fondo tarybų renkamų kan
didatų sąrašą, kurio pirmieji šeši 
buvo išrinkti į Tarybų, o trys pa
skutiniai liko kandidatai. Išrinkti 
buvo šie asmenys: dr. Kazys Ain- 
brozaitis, gavęs 8,498 balsus. 
Marija Reinienė, gavusi 8.157 
balsus, Mykolas Drunga. gavęs 
6.867 balsus. Povilas Kilius, 
gavęs 7.449 balsus. Jonas Vazne
lis, gavęs 7.018 balsus. Rūta Juš
kienė. gavusi 6,135 balsus.

Kandidatais liko kun. Jonas 
Borevičius, Romualdas Nemic- 
kas ir dr. Tomas Remeikis.

Į Kontrolės komisijų buvo 
pasiūlyti ir išrinkti šie asmenys: 
Adolfas Markelis. Juozas Rimke
vičius ir Juozas Zygas.

Pirmininkavimų perėmęs dr. 
Kazys Ambrazaitis paskelbė, 
kad Ida Bartašienė L. Fondui 
paaukojo 1.000 dol. Tada pra
sidėjo diskusijos, liečiančios pra
nešimus. Į jas įsijungė Jonas 
Tijūnas, Jonas Soliūnas, Birutė 
Kemėžaitė, Juozas Masilionis, 
Vytautas Zalatorius irkt. Į iškel
tus klausimus paaiškino St. Ba
ras, A. Juodvalkis.

Apie L. F. veiklų iš kitų vieto
vių pranešė pirmiausia Vytautas 
Kutkus iš Detroito, kad 1986 m.
aukų L. Fondui surinkta 37.(XX) 
dol. ir į L. F įstojo 10 naujų na

rių.
Milda Lenkauskienė pranešė 

apie Clevelandą, Marija Re
inienė apie Chicagos, Floridos 
ir Los Angeles vajų duomenis.

Ant. Makaras, atvykęs iš Hot 
Springs, Ark., pranešė, kad ten 
esama 100 L. F. narių ir jie per 
25 metus sudėjo 54,784 dol. Jis 
stipriai pasisakė dėl L. Fondo 
įstatų, kad būtų išmestas žodis 
"Likviduojamas”. Jis negali būti 
likviduotas, nes tie pinigai yra 
skirti nepriklausomai Lietuvai 
kaip dovana. Jo pageidavimas 
buvo pavestas Nutarimų komisi
jai. Dar Vyt. Kamantas pranešė 
apie Grand Rapids L. F. veiklų, 
įgaliotinio Treškos vardu.

Nutarimus, susidedančius iš 4 
punktų, perskaitė tos komisijos 
pirm. Vyt. Kamantas, ir jie buvo 
vieningai priimti.

Suvažiavimų užbaigė pirmi
ninkaujantis dr. K. Ambrozaitis, 
reikšdamas padėkų visiems daly
vavusiems, ir tada buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas. Po to visi 
buvo vaišinami kavinėje. Su
važiavimo nuotaika draugiškai 
pakili. Svarbus darbas dirbamas 
grupės pasišventėlių, ir todėl 
neša tokius gerus rezultatus. 
Lietuviškajai kultūrai ugdyti de
damas stiprus finansinis pagrin
das ir tas teikia gražių vilčių 
ateičiai.

A. P. B.

Santrumpos atm. jn — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto
jas jm — įmokėjo, atst - atstovauja, asm — asm->o. suma po pavardės
- įnašu iš viso. uhihi » č

1987 m. sausio mėn.

1 x $20 Stankus Kostas, $275.
2 x $25 Ra-Ja Neringa, $200: Urbonas Viacta, ir Ona, $445
I x $30 Kutriene Antanina atm jn. Lopatauskas J. V., $30.
4 x $100 Gudoms Edvardas atm. in.: Budzmauskienė Antanina, $100; 

Katarskis kun. Vaclovas (pagerbti Ryto Babicko atminima) $1,400; Lietuvių 
Padėkos Paminklo Fondui, Vismanto Ernesto atm. jm. Jakubauskas Jonas 
ir Albina, $4,825; Tamkutonis Gerald C., $1,100.

1 x $135 Babickas Rytas atm.: Bielskus Algirdas $50, Bandukes Ar
vydas ir Daiva $25 ir 4 kiti asm., $635.

2 x $200 Černius Kazys ir Filomena, $2,400; Vizgirda Rimtautas ir 
Birutė, $300.

1 x $215 Braziuliene Veronka atm. jn.: Avižienis dr. Algi* ir dr. Jūratė 
$50, Viskanta Zigmas ir Birutė $50. Baipšys Vaidotas ir Rimvydą $25, 
Predkelis Romas ir Laima $25. Žitkus Marcelinas ir Aurelija $25 ir 3 kiti 
asm., $315.

1 x $320 Maskoliūnas Aleksas atm.: Kazlauskų šeima $100, Vilūnas 
S. ir K. $100, Avižienis A ir J $50. Predkelis R. ir L. $25, Sekas A. ir I. 
$25 ir 1 kt. asm., $1,645

1 x $500 Andnšiūnas Jonas atm jn.: Šuopienė Agota, $500.
2 x $1,000 Naikelis Juozas, $4,000; Sapetka Kazimiera*, $2,200.
Iš viso $4,070 00

1987 m. vasario mėn.

1 x $10 Petrauskas Juozas atm jn., $10.
4 x $25 Adomaitis Alfonsas atm jn : Baltimorės Vyrų Choras „Daina”, 

$25; Merkelis Stepas atm. jn.: Baltimorės Vyrų Chorą* „Daina”, $25; Špūra* 
Jonas atm. jn.; Baltimorės Vyrų Choras „Daina”, $25; Žygaa Juozas, $200.

4 x $50 Butkys Povilas atm Banelis Vytautas, $1,235; Maskoliūnas 
Aleksas atm. Venckus Jonas ir Brone, $1,695; Pesys Algirdas atm. jn.: Peey* 
Antanas. $365; Skuodas Justin, $300

8 x $100 Bartašius Kazys ir ida, $1,500; Bartoševičių* Eugenijus atm. 
jn : Bartoševičius Eugenija, $1,600; Grigaitis Joeeph ir Zinaida, $300; 
Kalkauskas Juozas ir Julija atm. in : Brazaitienė Alicųa, $100; Karazija 
Juozas, $200, Šalčiūnas Vincas ir Ona. $100; Sarauskas Alphonse J., $100; 
Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi) $3,500

1 x $115 Paltarokas prof Jonas atm. jn.: Jankauskaitė A. $40, Markeli* 
Adolfas ir Aldona $30. Juzėnai $25 ir 1 kt. asm., $240.

1 x $150 Vaičaitis Jonas atm jn.: American Lithuanian Club of Florida 
$25. Kačinskas Leonas ir Elena $25 ir 10 kt. asm., $750.

1 x $200 Druseikis Algimantas. $800.
1 x $210 Šaulys prel. Kazimieras atm. jn.: Šaulys, A., $1,437.10.
2 x $280 Deveikis Stasys atm Pascoe Dana $50, Činga Jonas ir Aldona 

$25, Dženkaitis J. ir b $25. Gilys Vladas $25, Gurcina* Igną* ir Vikt. $25, 
Mikalajūnas C ir A $25. Radvenis Gregorius ir Janina $25. Simonelis A. 
S2Š ir 4 kt asm $1.280; Pakštys Mykolas atm. Židžiūna* Vlada* ir Mari
ja $30. Jančauskas V. >r D $25. Jansonas E ir I $25, LB Cape Cod Apylinkė 
$25. Lendraitis V J $25. Mineika E. S. $25 ir 10 kt. asm.. $380.

1 x $400 K ainene Liucija atm in : Sugintas M. ir J. $150, Irena Kairytė 
Illinois U nto bendradarbiai $145. Vedegys L ir R $40, Paliulionis B. ir 

E $25 ir 2 kt asm . $1.300.
1 x $500 Dymša Konstantinas ir Romualdas Jonas atm. jn.. Dymša Mari

ja. $2.000
Iš viso $3.245 00
Lietuvių Fondo pagridmis kapitalas 1987.11 28 pasiekė 3,638,135 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė men*. lietuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1.792.586 dol

Palikimai sudaro svarbi j Lietuviu Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
952.799 dol

Sudarykime testamentus ir bent dali turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime ši tikslu pavadinama

..LITHUANIAN FOUNDATION. INC . A NOT FOR PROFTT TAX 
EKEMPT ILLINOIS CORPORATION. Chicago, IL"

Visi remkime Lietuviu Fondą, nes gautomis palūkanomis remiama* 
lietuvybės išlaikymas

SUĖMĖ NIJOLĘ SADŪNAITĘ
Sacharovo žmona Yelena Bon- 

ner iš Maskvos perdavė žinią Va
karų žinių agentūrom, kad ba
landžio 2 suareštavo Nijolę 
Sadūnaitę. Praneša Lietuvių In
formacijos Centras iš New Yor- 
ko. anot pranešimo, Sadūnaitę 
buvo suimta prie namų Vilniuje. 
Sadūnaitę buvo paleista po dvie
jų valandų.

Buvusiai kalinei Sadūnaitei 
buvo išduoti nauji registracijos 
dokumentai, bet ją įspėjo, kad ji 
bus traukiama baudžiamojon at
sakomybėn už tuos metus, ku
riais nesiregistravo, patvirtina 
Lietuvių Informacijos Centras.

Pagal Sovietų įstatymus buvu
sieji kaliniai turi užregistruoti 
savo namų adresą ir darbovietę 
milicijoje. Tiems, kurie to nea
tlieka. gręsia kriminalinis 
“vėltėdžiavimo” apkaltinimas ar 
administracinės pabaudos.

Saugumas Sadūnaitę pirmą 
kartą suėmė 1974 m. už LKB 
Kronikos 11 nr. perrašinėjimą. 
Jų nuteisė trim metam lagerio ir 
trim metam tremties už “antiso- 
vietinę agitaciją ir propagandą”. 
Atlikus bausmę, ji 1980 m. 
sugrįžo į Lietuvą.

Jau penkerius metus, nuo 
1982 m., ji slapstėsi išvengti 
naujo arešto už savo įsitikini

-------------- ----- 1

2422 WEST MAROUETTE RČAD 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897
U. S.A. 

IIHIIH HIMS Z^IMIIINI Hmm

mus. Pirmoji dalis jos prisimini
mų pasiekė Vakarus 1983 m. ir 
jau buvo atspausdinta įvairiomis 
kalbomis. Antroji dalis jos me
muarų pasiekė Vakarus šiais me
tais (Juos pradedame spausdinti 
šiame Darbininko numeryje, 
pirmame puslapyje. — Red.)

LIC

KONGRESMANAS
MIULERIS
PROTESTUOJA 
NIJOLĖS 
SADŪNAITĖS 
SULAIKYMĄ

Kongresmenas John Miller iš 
Wasbingtono valstijos, sužinojęs 
apie Nijolės Sadūnaitės sulaiky
mą Vilniuje iš Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos, tuoj užprote
stavo šį žygį su sovietų ambasa- 
doriumn JAV-bėms Yuriu Du- 
byninu. Balandžio 9 d. datuota
me laiške Dubyninui jis rašė:

“Teko man sužinoti, kad ba
landžio 2 d. sovietinė valdžia 
dviem valandom Vilniuje Lietu
voje sulaikė katalikę veikėją Ni
jolę Sadūnaitę. Mano žinimis 
Sadūnaitę buvo paleista su grasi
nimu, kad jį vis dėl to bus trau
kiama baudžiamojon atsako
mybėn dėl slapstymosi nuo tary
binės valdžios, kuri, jos įsitikini
mu, žadėjo ją suimti už jos reli- 

! ginę bei politinę veiklą.
“Būčiau dėkingas gavęs paaiš

kinimą Sadūnaitės klausimu. 
Jeigu mano žinios yra tikslios, 
tada klausimas kyla, kokiu būdu 
valdžios žygis derinasi su Gene
ralinio sekretoriaus Gorbačiovo 

-gjasnMė pataiką?-A ■ 
xv -“Tikėkime, • kad paaiškės, jog 

Sadūnaitės suėmimas buvo ap
gailėtina išimtis ir kad kriminali
nio nuteisimo grėsmė bus kaip 
galima skubiau panaikinta.

“Labai lauksiu Jūsų atsaky
mo”, baigia kongresmenas savo 
laišką.

(LIC)

SKUODĮ 
IŠLEIDŽIA
AMERIKON

Š. m. kovo 6 d. gautas telefonu 
pranešimas iš A. Klimaičio, VLI- 
Ko atstovo Ziuriche, kuris tą die
ną telefonu kalbėjo su Vytautu 
Skuodžiu, Vilniuje. Skuodis 
gavo iš Sovietų vyriausybės lei
dimą išvykti į Ameriką. Leidi
mas išvykti yra jam, jo žmonai 
ir dukrai Daivai. Užvakar 
Skuodžiui skambino JAV konsu
las Leningrade, pranešė jam, 
kad jo išvykimui Amerikon 
kliūčių nėra.

Skuodis dėkoja visiems lietu
viams ir kitataučiams, kurie jam 
materialiai ir moraliai padėjo.

Skuėdis toliau pranešė, kad 
dr. Algirdas Statkevičius yra 
Vilniuje, ir su juo kalbėjo.

Skuodis parašė pareiškimą 
Vyriausiam Sovietų Teismui kad 
paleistų Gintautą Iešmantą ir 
Povilą Pečeliūną, kurie kartu su 
juo buvo nuteisti. Rašė, kad jam 
atrodo paradoksiška, kad jis lai
svas, o jie ne.

Skuodis toliau pranešė, kad 
Algirdo Patacko byla nutraukta, 
jis dabar laisvas. Kun. Alfonsas 
Svarinskas randasi Vilniaus 
KGB kalėjime, matyt tardomas. 
Spėjama, kad jam buvo pasiūlyta 
pasirašyti pareiškimą — kokia 
formule, nežinoma.

' (Elta''

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovo/e dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ia savo aukai
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PRIĖMIMAS KONGRESO DARBUOTOJAMS 
VASARIO 16-OSIOS PROGA WASHINGTONE

Vasario 16-oji — tautinio pri
sikėlimo ir laimėjimo prieš oku
pantą diena. Tai džiaugsmo 
šventė, nors jos prisiminimą ir 
aptemdo po 22 nepriklauso
mybės metų įvykusi ir tebe
sitęsianti sovietinė okupacija. 
Šią sukaktį gražiu priėmimu kas 
metai pamini Lietuvos atstovybė 
Washingtone. Prieš dešimtį ar 
kiek daugiau metų priėmimus 
JAV Kongreso nariams ir ypač jų 
štabo pareigūnams ėmėsi ruošti 
JAV7 LB Visuomeninių reikalų 
taryba, o kiek vėliau VVashingto- 
no LB apylinkė.

Po kelių metų pertraukos, 
šiais metais vėl buvo ry žtasi at
gaivinti Vasario 16-osios proga 
JAV Kongrese ruošos tradi
ciją 
sinį
JAV LB Visuom. reikalų tary bai, 
Washingtono LB apylinkės val
dybai ir. Washingtono Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos skyriui talki
nant, vasario 25 Kongreso rūmų 
aukso salėje įvyko dvi valandas 
trukęs priėmimas. Gražus būry s 
lietuvių ir per 40 kitataučių 
svečių (jų tarpe astuoni kongre- 
smanai) gražiai pabendravo, at
naujino senas ar užmezgė naujas 
pažintis, pasiaiškino įvairius po
litinius klausimus.

Nuotaiką skaidrino iš Cleve- 
lando atvykusios kanklininkės 
Rama Bublytė ir Lilė Gelažiūtė, 
lietuviškomis melodijomis 
sužavėjusios atsilankiusius
svečius. VVashingtono tautinių 
šokių grupė “Gabija”, vadovau
jama Astos Banionytės-Connor, 
nuotaikingai pašoko kelis tauti
nius šokius.
j Priėmimo metu lietuvius pa
drąsinančiu žodžiu sveikino ad 
hoc komiteto Pabaltijo val
stybėms ir Ukrainai Kongrese 
pirmininkas kongr. Dennis M. 
Hartell ir kongr. Benjamin A. 
Gilman, neperseniausiai Kon
grese pravedęs apklausinėjimus 
dėl sovietų vykdomo siuntinių ir 
laiškų pristatymo varžymų. JAV 
LB Krašto valdybos pirm. inž. 
Alg. Gečys kongr. Hertel at
sidėkojo įteikdamas Lietuvos 
600 metų krikščionybės jubilie
jaus medalį, o kongr. Gilman — 
Vilniaus universiteto medalį. 
Vasario 26 esant Balio Gajausko 
gimtadieniui, buvo prisimintas

Skatinant ir finan- 
užnugarį sudarius

šis didysis rezistentas prieš oku
pantą. Šio kalinio portretas buvo 
išstatytas salėje, o jo 60 metų su
kaktis buvo simboliškai prisi
minta atnešus 60 žvakučių nu
sagstytą tortą. Lietuvos diplo
matijos šefas dr. St. Bačkis, 
kongr. Hertel ir kongr. Gilman 
buvo pakviesti žvakutes užpūsti.

Iš lietuvių tarpo trumpą svei
kinimo žodį tarė Krašto valdybos 
pirm. A. Gečys ir Amerikoks 
Lietuvių Tarybos vicepirm. dr. 
Vyt. Dargis, tą dieną ALTui at
stovavęs Atstovų Rūmuose vy
kusio Lietuvos nepriklauso
mybės sukakties minėjimo 
metu. Tenka pasidžiaugti vis 
didėjančiu ALTo ir JAV LB 
Krašto valdybų bendradarbiavi
mu. Paaiškėjus, kad priėmimas 
sutaps su Atstovų Rūmuose 
įvyksiančiu minėjimu, A. Gečys 
per ALTos pirm. T. Blinstrubą 
pakvietė ALTos delegaciją daly
vauti priėmime.

Savo ruožtu, ALTos pirminin
kas pakvietė JAV LB Krašto val
dybos narius prisijungti vykstant 
pasimatyti su Atstovų Rūmų pir
mininku kongr. Jim Wright. 
Kvietimas buvo priimtas ir Kraš
to valdybos nariai Ingrida Bu
blienė. dr. Viktoras Stankus ir 
A. Gečys su žmona Terese prisi
jungė prie ALTo delegacijos.

Šalia paminėtų, priėmime da
lyvavo Atstovų Rūmuose maldą 
tą dieną sukalbėjęs kun. J. Pakal
niškis, VLIKo pirm. pav. dr. D. 
Krivickas, JAV prezidento štabo 
narys L. Kojelis, Liet, vyčių dar
buotojas J. Simams, visuomeni
ninkas J. Laučka, tėv. dr. T. 
Žiūraitis, “Bridges” bendradar
bis gen. konsulas A. Čižauskas 
ir kt.

Priėmimo ruošai vadovavo Vi- 
suom. reikalų tarybos narė Asta 
Banionytė-Connor, o jai talkino 
Washingtono LB apylinkės 
narės ir Jaunimo skyriaus valdy
ba, kuriai pirmininkauja Algis 
Šilas. Priėmimo eigą rekordavo 
Amerikos Balso ir Laisvos Euro
pos įstaigų atstovai. Menininkų 
atvykimą įgalino Lietuvių Fondo 
suteikta parama.
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JAV LB priėmime, suruoštame Kongreso patalpose Washing- 
tone, lietuviams rūpimais klausimais tartasi su kongresmanu 
Mike Lowry iš Seattle, WA. Iš k.: Rimantas Stirbys, Asta 
Banionytė-Connor, kongr. Lowry, Philadelphijos LB apy
linkės pirm. Teresė Gečienė.

D. MICKUTĖ-MITKIENĖ

TRYS MARIJOS

Trys Marijos 
Ankstų rytą 
Susirūpinę skubėjo: 
Kas tą sunkų 
Akmenį atris, 
Ar sargai įleis, atidarys?

Bet nėra sargų, 
Anei akmens, 
Tiktai šveisus jaunikaitis 
Prie angos — 
Ieškot Jėzaus— 
Jo nėra —
Ir anga, štai atvira.
Pasakykite visiems: 
Jisai kėlės 
Gyvas ir džiugus.

Trys Marijos
Jų viena — Magdalena, 
Namo grįždama liūdna, 
Susitinka Daržininką: 
"Ko liūdi, 
Mokytojo nerandi?”— 
O gal tu Jį 
Kur paslėpęs? 
Sutiktasis atsiliepia: 
Marija!
—Raboni!
Ir jau siekia sveikint....

Ją sulaiko— 
Dar ne laikas....

LIETUVIŲ ŠALPA
1986 METAIS

BALFo New Yorko skyrius 
1986 metų aukų lietuvių šalpai 
rinkimo vajų sėkmingai užbaigė 
šių metų pradžioje. Visa surink
toji suma — S5.810.00 pasiųsta 
BALFo centro valdybai Chica- 
gon. Per BALFo NewYorko sky
rių savo sesių ir brolių šalpai au
kojusiems skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Skyriaus iždininkas Z. Dičpi- 
nigaitis dalį geraširdžių paskelbė 
1986 m. lapkričio 7 d. Darbinin
ke. Dabar, galutinai užbaigus 
1986 m. vajų, skelbiami kiti:

125 dol. J. Valaitis.
Po 100 dol.: V. Milukas, dr. 

D. Bajorūnas, dr. A. Trojanas, 
M. Jatulis.

Po 50 dol. J. Bortkevičius, V. 
Kisielienė, N.M. Gabienė, J. A. 
Norton. V. Dudėnas, P. D. Šil
bajoris, dr. N. Bražėnas.

45 dol. — A. Finch
40 dol. J. Galminienė
35 dol. Mackevičius
Po 30 dol. dr. A. Goeldne- 

rienė, E. V. Ąžuolas, R. K. Gie
draitis, E. D. Laukys, J. Juodis, 
Lietuvių 
Kultūros
Mažeika, dr. A. Janačienė, J. 
Ostrogorsky, J. Petniūnas, A. Si
mutis, W. D. Adams, A. L. Li- 
leika, J. B. Nemickas, L. Simo- 
navičius, R. A. Vaičaitis.

Po 25 dol.: M. Arvystas, A. 
Bartys, VI. Biknevičius, J. Boty- 
rius, dr. R. Ciurlienė, A. Greg, 
R. A. Gudaitis, A. Garbauskas, 
J. Janiūnas, R. M. Jauniškis, A. 
V. Jankauskas, V. Klosis, S. Kar
mazinas, J. Katkus, G. Leonas, 
N. Michura, R. Markevičius, A. 
Miknis, Moterų Vienybė, S. Nu- 
tautas, Pranciškonų Spaustuvė, 
dr. B. Preikštas, B. Paproc- 
kienė, J. P. Pažemėnas, kun. J. 
Pakalniškis, P. M. Palys, E. Ra
stenienė, A. Rysavy, Šaulių 
Kuopa, N.Y., M. Šalinskienė, S. 
Šližienė, G. Valaitis, K. Vainius, 
A. I. Vakselis, J. Vazbys, J. 
Vilpišauskas.

Po 20 dol. E. Adomaitis, 
Baranauskas, A. Butas,

Katalikių Moterų 
Draug., Alf. A.

B. K.

Pabaltijo valstybėms ir Ukrainai ad hoc komiteto Kongrese kopirmininkas kongr. Den- 
nis Hertel kalba Kongreso patalpose JAV LB V asario 16-osios proga suruošto priėmimo 
metu. Salia jo (pirmoje eilėje) Kristina Nakienė, Gražina Krivickienė ir Asta Banionytė- 
Connors. Nuotr. R. Stirbio

JAV LB Krašto valdybos pirm. inž. Alg. Gečys įteikia kongresmanui Benjamin A. 
Gilman Vilniaus universiteto medalį už jo pastangas Kongrese iškeliant Sovietų sauva
liavimą muitų, siuntiniu ir pašto pristatymo reikale. Nuotr. R. Stirbio

L’zas, E. Vainienė, P.V. Vygan
tas, S. Vitenas, A. Žukienė.

Kiti po mažiau.
Skyriaus valdyba

E. 
G.

Erčius, M. Jasėnas, A. F. Ignai- 
tis, V. Kalytis, J. Kiznis, A. Li- 
leika, P. Minkūnas, M.A. Mari- 
jošius, K. Norvilą, V. Padvarie- 
tis, P. Petraitis, A.R. Pūras, A. 
Rimydis, B. Spudienė, M. Tom
kus. VI. Vasikauskas, E. P. Vai-

nius, L. Žitkus.
Po 15dol.: V. Butkys, V. Biru

tis, J. Boley, K. Garbauskas, J.
K. Jonynas, Ig. Kazlauskas, J. 
Matulaitienė, V. Maželis, A. Os
tapas, A. Ruzgas, E. S. Skobei- 
ka, E. Vilčinskienė.

Po 10dol.: J. Alyta, O. Barau
skienė, R. Budrienė, V. B lažai- 
tis, K. Bačauskas, S. Balsys. A. 
Bagdžiūnas, J. L. Cemauskas. 
0. Danisevičiūtė, E. Daidynas,
L. Gudelienė, H. Gagienė, J. 
Grigienė, J. V. Gruodis, K. 
Graudienė, B. Jacikevičienė, M. 
Krinickas, E. Karpiutė, B. Ku
lys, W. Kumet, A. Lingis, S. 
Liogys, R. Labutis, A. Merkelis, 
0. B. Maciūnas, K. Mitinąs, C. 
Matuzas, Z. Prielaida, T. Peni- 
kienė, EIRamančionienė, G. 
Rajackas. L. Špokas, M. Slavin
skienė, K. Šventoraitienė. D. I. ir V. Alksniniai 25 dol., G.

AUKOS 
KULTŪROS ŽIDINIUI

Rajeckas 25 dol., A. Ralienė 20 
dol., A. Švalbonienė 15dol., D. 
L’zas 10 dol.

A. a. Petro Minkūno atmini
mui Kultūros Židiniui V. 
Maželis aukojo 25 dol.

Už aukas Kultūros Židinio val
dyba dėkoja.

NUO BIRUTĖS KALNO. 
Maironis. Iš lenkų kalbos vertė 
Faustas Kirša. Iliustravo Ada 
Korsakaitė-Sutkuvieiė. Redga- 
vo ir spaudai parengė Bernardas 
Brazdžionis. Maironio 50 metų 
mirties sukaktį minint, išleido 
“Lietuvių Dienos” Los Angeles, 
CA. Kaina nepažymėta..

Iki dabar skaitančioji visuo
menė neturėjo šios Maironio 
poemos lietuvių kalboje. Tą 
spragą papildė poetai Faustas 
Kirša išversdamas, o B. 
Brazdžionis pasirūpindamas jos 
išleidimu sutelkus buri mecena
tų.

Besidomintiems Maironio 
poezija ir lietuvių literatūros 
mėgėjams vertinga ir Teikalinga 
knyga.

Trijų dalių poemoje, charak
teringai Maironiui, gražiai 
aprašoma gamta, Baltijos jūra, 
žmonės su jų sielvartais ir 
džiaugsmais, Palangos grafo 
rūmai ir gyvenimas juose.

Poemos gale primenama lie
tuvių kalbos ir garbingos praei
ties reikšmė. Priminimas tinka 
ir mūsų dienoms.

‘TĖVYNĖS SARGAS”. Tai 
paskutinis, dvigubas 1986 m. 
numeris, 160 psl.

Sis numeris gausus vertingais 
straipsniais ir apžvalgine 
medžiaga. Vedamuoju žurnalas 
prisimena savo 90 metų leidimo 
sukaktį. Po to apie renesanso 
idėjų poveikį Lietuvos visuome
niniam gyvenimui XV a. rašo 
kun. dr. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC. Pernai vidurvasarį miręs 
prof. dr. Pr. Jucaitis pateikia 
Teilhardo de Chardim mokslo ir 
jo kosmovizijos analizę, kuri bus 
tęsiama ir ateinančiuose nume
riuose. Pats redaktorius toliau 
rašo apie politinės asmenybės 
formavimą ir pateikia keliolika 
jam rašytų prel. Mykolo Krupa
vičiaus laiškų.

Vincas Staugaitis toliau tęsia 
savo straipsnį apie italų krikščio
niškąją demokratijų, o vysk. V. 
Brizgys rašo apie lietuvius kri
kščionis demokratus. Numeryje 
taip pat telpa plati pasaulio kri
kščionių demokratų veiklos 
apžvalga. Juozas Laučka prisi
mena Leonardo Simučio šviesią 
asmenybę, paminimi amžiaus 
sukaktuvininkai ir mirusieji 
vienminčiai.

Siame numeryje recenzuoja
ma J. Sako knyga apie kun. Vai
lokaitį ir dr. K. Šidlauskas pana
grinėja J. Švobos naująjį veikalą 
apie Nepriklausomąją Lietuvą.

Šio numerio kaina $6.00. Ad
ministracijos adresas: 4050 So. 

“ Campbell, Chicago, III. 60632.
(kdi)

A. a. Adolfo Kregždžio atmi
nimui Kultūros Židiniui aukojo*. 
V. ir A. Jankauskai 20 dol., A. 
ir D. Šilbajoriai 15 dol., B. Pa- 
procldenė 25 dol., A. ir Z. Dič- 
pinigaičiai 25 dol., H. Andruška 
20 dol., V. Maželis 25 dol., Lie
tuvių Tautodailės Instituto narės 
30dol., A. ir E. Stakniai 25dol., 
A. ir F. Ignaičiai 20 dol., G. ir 
V. Bučmiai (Cleveland) 25 dol.

A. a. Jono Aukštikalnio atmi
nimui Kultūros Židiniui aukojo:

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Fire and Night — Five Baltic 
Plays, by A. Straumaniš, 20dol.

When the Soviets Come. .. A 
Factual Report by R. Raid. II 
part, 12 dol.

Faces of two Worlds, by A. 
Kezys (Distinguished Personali- 
ties), 12 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol).

“KONTAKT”, lenkų kalba. 
Paryžiuje leidžiamas politiniai - 
kultūrinis žurnalas, nuo rugsėjo 
mėnesio pakeitė mtvo formatą. 
Buvo leidžiamas 11 V4 X 8 forma
tu, o dabar jau iseiraa “Reader’s 
Digest” populiariu formatu.

Lapkričio numeryje telpa 
prof. Aleksandro Štormo aktua
liai jdomus straipsnis "Baltijos 
tautos 1940-1980 ^iame straip
snyje, remiantis įvairiais duome
nimis, nagrinėjama Baltijos tau
tų pasidalinimo pasakos tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos.

švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827-1351.
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PMT sukaktuviniame minėjime balandžio 5 Estų namuose iš k.: Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, G. Jankauskaitė, N. Stankūnaitė, J. Simutienė, solistė R. Bobelytė-Brittain, 
pianistė A. Kepalaitė, pirm. A. Pintsch. Nuotr L. Tamošaičio

40 METŲ VIENINGOS VEIKLOS
Š. m. balandžio 5 Estų namuo

se, New Yorke, Pabaltijo Mote
rų Taryba atšventė savo 40 sutar
tinės veiklos sukaktį. Pabaltieėių 
moterų bendravimas prasidėjo 
dar Lietuvos, Latvijos, Estijos 
nepriklausomybės laikais So
vietai, okupavę Pabaltijį, sunai
kino visas institucijas, organiza
cijas. Turėjo nutrūkti ir pabaltie- 
čių moterų kultūriniai ryšiai Tik 
po Antrojo pasaulinio karo šie 
ryšiai buvo atnaujinti 1947 kovo 
8 -9 Vakarų Vokietijos Esslingen 
mieste, įsteigus Pabaltijo Mote
rų Tarybų.

40 metų sukaktį suorganizavo 
lietuvių moterų atstovybė prie 
,Pabaltijo Moterų Tarybos, šios 
atstovybės pirmininke yra Aldo
na Pintsch. kuri yra taipgi ir Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos

Linas Kojelis, pagrindinis 
kalbėtojas PMT sukaktuvi
niame minėjime, Nuotr L 
Tamošaičio 

JSiGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS

O LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai . $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas 
  35.00
□ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai . 150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ....... 35.00
□ Signataro Petro Klimo “IŠ MANO ATSIMINIMŲ“
............................................................................... 13.00
□ Prez. A. Smetonos raštai “PASAKYTA PARAŠY
TA“...................................................................... 1100

Ši skelbimu iškirpti ir pageidaujamas knygas 
pažymėti. 

Kaina JAV doleriais.

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

Vardas, Pavardė

Adresas ——

pirmininke. Ji ir vadovavo su
kaktuviniam minėjimui. Sugie
dojus Amerikos himnų, pirm. A. 
Pintsch trumpai peržvelgė PMT 
įkūrimo istorijų. Atsistojimu pa
prašė pagerbti amžinybėn iške
liavusias PMT steigėjas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Estijos gen. konsulas Ernst Jaak- 
son, Latvijos atstovybės narys 
\ oldemaras Kreisbergs, Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Jis dar perdavė sveikini
mų Lietuvos atstovo \Vashingto- 
ne dr. St. Bačkio. Po kiekvieno 
konsulo sveikinimo buvo sugie
doti jų tautos himnai.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Amerikos prezidento specialus 
pareigūnas Linas Kojelis. Savo 
kalboje jis pabrėžė, kad prezi
dentas Reagan yra su pabal- 
tiečiais. bet ar pabaltiečiai su 
juo? Sovietai bando išplėsti savo 
įtakų vidurio Amerikoje. Jei so
vietai galutinai įsigalės Nicarag- 
voj, teks pamiršti apie Pabaltijo 
išlaisvinimų L. Kojelio kalba 
buvo santūri, kaip ir pridera Bal
tųjų Rūmų pareigūnui.

Toliau sekė muzikinė dalis. 
Mūsų iškilioji pianiste Aldona 
Kepalaitė pradžiai pianinu pa
skambino Chopino baladę. Po 
jos. garsėjanti solistė Rasa Bobe- 
ly te* - Brittain padainavo 4 dainas 
lietuviškai Pabaigai A Kepa
laitė paskambino Liszto tarantel- 
la. Abi elegantiškos programos 
atlikėjos užvaldė dalyvių širdis 
ir susilaukė gausių katučių. Joms 
po raudonų rožių puokštę jteike 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios jaunos lietuvaitės Nida 
Stankūnate ir Gina Jankau

skaitė.
Sveikinimus raštu atsiuntė 

Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos garbės pirmininkė Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė, LMKF 
garbės pirmininkės M. Norei- 
kienė ir M. Samatienė, Mr. F. 
Gadamski Assembly of Capative 
Nations vardu.

Kiekvienais metais PMT pir
mininkės keičiasi pirmininkavi
mo pareigomis. PMT pirminin
kavimų kitai kadencijai pirm. 
Aldona Pintsch perdavė latvei 
Helgai Ozolins. Trys pabal- 
tietės. kurios kasmet keičiasi pir
mininkavimo pareigomis, buvo 
apdovanotos gėlių puokštėmis.

Kavute su užkandžiukais ir 
pyragaičiais svečius vaišino 
LMKF Nevv Yorko klubo narės. 
Nevv Yorko klubui pirmininkau
ja darbščioji dr. Marija Žukau
skienė Ji su kitomis klubo 
narėmis paruošė vaišes, skonin
gai dekoravo stalus raudonais 
gvazdikais ir tulpėmis. Vaizdas 
buvo spalvingas, pavasariškas. 
Dideles tulpių puokštes atnešė 
Eglė Žilionytė-Dudėnienė, savo 
motinos mirties metinių atmini-

ST. PETERSBURG, FLA.

Pasiruošimai Lietuvos 
krikščionybės jubiliejui

Lietuvių Šv. Kazimiero misi
jos komitetas, vadovaujamas 
energingo pirmininko Antano 
Gudonio, vasario 17 sukvietė čia 
veikiančių įvairių organizacijų 
atstovus pasitarti, kaip būtų gali
ma įspūdingiau paminėti Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį

Išklausius įvairius susirinku
sių pasiūlymus, nutarta išrinkti 
keleto asmenų komitetų šiam ju
biliejui paminėti savųjų lietuvių 
bei amerikiečių tarpe Komite
tui sutiko pirmininkauti Misijos 
dvasios vadovas kun. Vytautas 
Zakaras. OFM. jam talkins kun. 
\ Dabušis, A. Gudonis, A. Kar- 
nienė A. Kraujalis, K Urbšai- 
tis, A Valienė, M D Kun Eug. 
(ierulis dėl ligos susirinkime ne
galėjo dalyvauti, bet patirta, kad 
jis mielai komitetui talkins.

Netrukus komitetas susi
rinkęs nustatys tikslių Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo programų. Centri
niam iškilmingam paminėjimui 
su iškilesniu programa bus gali
ma pasiruošti tik po vasaros ato
stogų. maždaug apie spalio 
mėnesį

KVD

— Kun. Timotiejus Barkau
skas iš ])oy lestovvn, Pa., pra
neša, kad v y skupas pas juos lan
kysis birželio 13. o ne birželio 
12 kaip anksčiau buvo pranešta.

mui. Jos motina Galia Žilionienė Liet. Kun. Birutės Dr-jos pirm, 
buvo ilgametė PMT pirmininkė M. Klivečkienė su vyru, Skauti- 
ir General Federation of Wome- jos atstovė G. Stankūnienė, Lie-
n s Clubs aukšta pareigūnė.

Pirm. A. Pintsch išreiškė giliųA 
padėkų klubo pirmininkei dr. M. 
Žukauskienei ir jos padėjėjoms 
už didelę talkų ruošiant šį 
minėjimų. Ji išsireiškė, kad jei 
nebūtų LMF New Yorko klubo, 
nebūtų ir tokio iškilaus PMT 
minėjimo. Pasididžiavimas vi
soms lietuvėms. Reikia priminti, 
kad ir dr. Klaus Pintsch, pirm. 
Aldonos Pintsch vyras, gražiai 
talkino, kad šis minėjimas būtų 
sėkmingas. Jis yra geras lietuvių 
draugas ir mes visos už tai esame 
jam dėkingos.

Šio minėjimo auditorijų su
darė per 120 dalyvių. Lietuvių 
buvo dauguma. Pirm. Aldona 
Pintsch nuoširdžiai dėkojo vi
siem, taip gausiai atsilankiusiem 
lietuviam į šių istorinę Pabaltijo 
moterų sukaktį. Malonu, kad at
silankė Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis su ponia Janina Simu
tiene — LMKF garbės nare, LB 
Nevv Yorko apygardos pirm. 
Aleksandras Vakselis su ponia, 
didžiųjų Nevv Yorke veikiančių 
moterų organizacijų pirmi
ninkės su savo vyrais, būtent: 
Moterų Vienybės pirm. E. An- 
driušienė su vyru, Lietuvių Mo
terų Kultūros Dr-jos atstovė P. 
^žuolienė su vyru, LMKF 
garbės pirm. R. Budrienė, Dir
vos korespondentė E. Čekienė, 
Pasaulio Lietuvių Moterų Kata
likių Organizacijų Sąjungos 
pirm. dr. A. Janačienė su vyru, 

EKSKURSIJA / LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ

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

Į ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— 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 arkiv. Jurgio

Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. 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:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.
Newton, MA 02166 Tel.: (617)-965-8080

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

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

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

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

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

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

Sekcija: Rūkantiems.........Nerūkantiems.........

tu vos vyčių atstovė H. Kulber, 
S LA atstovė G. Meiliūnienė, 
LMKF New Haven, Ct., Klubo 
vicepirm. S. Valiukienė ir eilė 
visuomenininkų — moterų ir 
vyrų. Lietuvių gausus atsilanky
mas patvirtina, kad esame soli
darūs, pritariame vienų kitų 
veiklai. Juk mus visus jungia 
bendras tikslas—Lietuvos šviesi 
ateitis, jos gerovė.

Neskaitant kitataučių gen. 
konsulų, tenka paminėti dar 
šiuos svečius: Mrs. M. Detar — 
prezidentė pavergtų Europos 
tautų moterų exiliuje, dr. A. 
Butners latvių moterų reprezen- 
tantė Dauguvas įteikusi puokštę 
puikių gėlių, Mrs. J. Kurman — 
Esčių moterų Federacijos pirm, 
su gėlėmis, Mrs. M. Buks — 
New Yorko latvių organizacijos 
atstovė su gėlių puokšte, ir dau
gelis kitų.

Paminėtina įdomi parodėlė: 
1947 kovo 8 PMT steigimo pro
tokolo nuorašas, iš kurio galima 
susidaryti vaizdą apie PMT stei
gimą, keli svarbių PMT-bos 
rašytų raštų nuorašai įvairiem 
aukštiem pareigūnam ir organi
zacijom prašant pagerinti maistą 
DP stovyklų gyventojams, 
prašant pagreitinti emigraciją iš 
Vokietijos ir 1.1. Parodėlę pa
ruošė latvė M. Buss su dailinin
ke B. Vidins.

Fotografavo profesionalas fo
tografas Liudas Tamošaitis.

L Banaitienė

— Kun. dr. Juozas Pninslds 
Lietuvių Skautų Sąjungos buvo 
apdovanotas ordinu “Už nuopel
nus” su rėm. kaspinu. Garbės 
žymenį prisegė pirmininkas v. s. 
fil. Petras Molis kovo 29 Chica- 
gos Jaunimo Centre įvykusioje 
skautininkų-kių sueigoje. Lau
reatas yra mecenatas, įnešęs 
10,000 dol. į Lietuvių Fondą, 
kuris išmokėjo už premijas To
mui Dundzilai ir Linai Mocku
tei, laimėjusiems konkursą.

— Pianistė Julija Rajaus- 
kaitė - Petrauskienė lankysis 
Floridoje ir Velykų sekmadienį 
koncertuos Miami, Fla., Lietu
vių Klubo salėje.

— JAV LB Vakarinio pak
raščio, kurį sudaro Ohio, Michi- 
gano, Vidurio Vakarų ir Vakarų 
apygardos ir jose veikiančios 
apylinkės, LB darbuotojų, val
dybų pirmininkų bei valdybų at
stovų suvažiavimas vyks ba
landžio 26, sekmadienį, Chica- 
gos Jaunimo Centre. Sis suvažia
vimas sujungtas su LB Vidurio 
Vakarų apy gardos suvažiavimu, 
kurio pradžia 9 vai. ryto ir turėtų 
tęstis iki 12 vai. Tada oficialus 
LB Vakarų rajono darbuotojų su
važiavimo atidarymas.

— Arkiv. Pauliui Marcinkui 
tarpininkaujant, Lietuvos kri
kščionybės jubiliejaus iškilmių 
Romoje metu rengiamai akade- 
mijai-koncertui gauta Vatikano 
Pauliaus VI audiencijos salėje, 
nors paprastai ji privatiems ren
giniams neduodama. Akademi
joj paskaitą skaitys prof. dr. Vy
tautas Vardys, o koncerto pro
gramą atliks operos solistė Lilija 
Šukytė, pianinu palydint Ramin
tai Lampsatytei, ir Lietuvių ope
ros choras.

— “Vaidilutės” teatro vado
vybė Pranės ir Toliaus Siutų re
zidencijoje balandžio 8 d. buvo 
surengusi spaudos konferenciją 
ryšium su teatro premjeriniais 
pastatymais gegužės 3 d. 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centre, Chicago- 
je. Apie patį teatrą pranešimą 
padarė jo administratorė O. Šu- 
laitienė, o apie statomus veika
lus ir pasiruošiamuosius darbus 
— rež. D. Lapinskas. Po pra
nešimų vyko vaišės, kurias su
rengė P. Šlutienė, kuri yra tea
tro valdybos reikalų vedėja.

— Kun. prof. dr. Paulius Ra
bikauskas, S. J., Romos Griga
liaus universiteto Istorijos fakul
teto dekanas, Velykoms atvyksta 
į Chicagą ir rengiamoj vakaronėj 
sutiko pasidalyti mintimis apie 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jų. Jis šiuo klausimu yra rašęs 
spaudoje, skaitęs paskaitas Liet. 
Kat Mokslo Akademijos su
važiavime ir Lenkijoje, taip pat 
skaitys paskaitą istorijos simpo
ziume Romoje. Vakaronė bus po 
Vely kų antradienį, balandžio 26 
d. 7 vai. vak. Jaunimo Centro 
kavinėje Visi kviečiami daly
vauti.

— "Pasasario mergaičių 
choras Montrealyje uoliai 
ruošiasi programai, kurią atliks 
per savo metinį koncertą ba
landžio 26 Aušros Vartų parapi
jos salėje

Nauji Darbininko skaitytojai: 
Dana ir Alvy das Velička. \Vater- 
town, Conn., Leonas ir Rima 
Bernotas. Acton, Mass Vžsake 
kitiems: Patricia Gudanuk. 
Southbury. Conn. — Man Gu
danuk. Shelton. Conn Sveiki
name naujus skaity tojus ir dėko
jame užsakytojams Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu 
merata pirmiems metams tik 15 

\tnaujmant — \ įsiems 20 
dol metams



8 • DARBININKAS • IS$7 balandžio 17, Nr. 15 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1987

VASARIO 16ELIZABETHE, N.J.
Lietuvos nepriklausomyljės 

atgavimo šventę minint O-ąjį 
kartą, Elizabeth jau iš pat ryto 
Šv. Petro ir Pauliaus lietuvių pa
rapijos sodely plevėsavo Lietu
vos trispalvė. Minėjimas pra
sidėjo pamaldomis. Mišiasaako- 
jo kleb. kun. Petras Zemeikis, o 
pritaikytą pamokslą pasaite Icain. 
Juozas Pragulbickas. Parapijos 
choras, vadovaujamas Liudo 
Stuko, pakiliai giedojo kun. Ge
dimino Šukio mišias Taikos Ka
ralienei. Į tarpų metu “Kadširdį 
tau skausmas” pagiedojo bosas 
Benediktas Povilavičius, Julius 
Veblaitis smuiku atliko Tom^sso 
Albinonio Adagio. Skaitiraius 
perskaitė Emilija Jurevičiūtė.

Salėje prieš minėjimą Ameri
kos ir Lietuvos himnus sugiedo
jo Balys Miškinis. Maldą su
kalbėjo kun. Juozas Pragultoic— 
kas. Julius Veblaitis supažindino 
su kalbėtoju — Amerikos learo . 
aviacijos pulkininku Donatu 
Skuču. Šis kaip kariškis gvildeno 
mintį, kaip ateityje lietuvių 
kilmės amerikiečiai, tarnaudami 
šio krašto kariuomenėje, gal etų 
pasitarnauti Lietuvai. Jis apgai
lestavo. kad jauni lietuviai ap
gailėtinai mažais skaičiais stoja į 
Amerikos karo mokyklasAajrinį 
paruošimą galima čia ir unive* rsi- 
tetuose besimokant lengvai įsi
gyti, imant ROTC kursus. Jo 
mintys buvo naujoviškos, dar 
negirdėtos ir atidžiai išklausytos.

Meninę dalį atliko solistas bo
sas Benediktas Povilavičius iš 
Bostono. Savo sodriu bosu, geru 
interpretavimu bei jausmingais 
dainų tekstais jis greit pagavo 
klausytojų dėmesį. Solistas pa
dainavo dešimt kūrinių. Forte
pijonu jam atidžiai ir tiksliai 
akomponavo Liudas Stulas.

Su eilėraščiais pasirodė dr. 
Vinco Kudirkos šeštadieninės 
mokyklos mokiniai: Rimukas 
Mykolaitis, Gailutė Kligytė, 
Lina Mėlinytė, Laima Sruogi- 
nytė ir Vincas Sruoginis.

Mokyklos vedėjai Liucijai 
Alinskienei buvo įteikta Lietu
vių Fondo 500 dol. parama. Gu
bernatoriaus Tom Kean prokla
maciją perskaitė ArūnasBitėnas. 
Prieš aukų rinkimą paraginimą 
pasakė Albinas Stukas. Apie 50 
šeimų sudėjo 2.615 dol. Didelė 
jų dauguma buvo pensininlsiai.

Aukas rinko Rimantas 
Bitėnas. Vaclovas Budnikas ir 
Emilija Jurevičiūtė. Ji taip pat 
pardavinėjo lietuviškas kny
gas.Buvo aukojama Lietuvių 
Bendruomenei. Altui, Vlilcui ir 
Religinei Šalpai.

Po minėjimo pietūs vyko 
apatinėje salėje.

j. p. v.

Aukotojai
S250 — Kun. Petras Žemei- 

kis.
S100 — Vitolis Bartys,Riman

tas Bitėnas, Ona ir Vaclovas 
Budnikai, Juozas Liubinskas, 
Antanina Ragauskienė,Emilija 
ir Juozas Stankūnai, Brigita ir Al
binas Stukai, Irena ir Julius Ve- 
blaičiai.

IŠIMTINA KELIONĖ PAMINĖTI 
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJŲ VILNIUJE

giiždloS -19 d. 1987 m.
Bus lankoma Amsterdamas, Maskva, Vilnius, Kaunas 
ir Trakai.
Iškllnrikngos pamaldos Šv. Petro Ir Povilo bažnyčioje, 
Vilniuje, birželio 1< <
Kaina $1599.00 Įskaitant viešbučius, maistę, pristaty
mu j olandų oro liniją New Yorke iš Worcester, Mass 
k atgal.

Dėl informaclfy kreipkitės:

FOX TOURS ’ 
P. O. Box 1042 
Worcester, MA 01 613 
617 - 791-8106 
In MA 1-800-832^900

$82 — Regina ir Kazys Čiur
liai.

$80 — Emina Dietrich.
$75 — V. Šeštokas ir šeima, 

Vanda ir Alfonsas Jarmai.
$60 — Ona ir Petras Laniai, 

Veronika ir Vincas Misiūnai, Pe
tras Pečenkis, Danielius Šve
nčiamas.

$50 — Kazys Bartys, Agota 
Davis, Birutė ir Antanas Pociai, 
Aldona Pitkunigienė, kun. Juo
zas Pragulbickas, Monia ir Jonas 
Ramanauskai.

$45 — Arūnas Bitėnas, Stasys 
Vaičiūnas ir šeima.

$40 — Valerija Janavičienė, 
Birutė ir Jonas Kasauskai, Vy-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsių

sdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmė:

32 dol. — A. Lopienė, Wil- 
ton, Conn.

$25 dol. — kun. A. Bertašius, 
Paterson, N.J.

20 dol. —J. Shapras, Wilbra- 
ham. Mass.

Po 15 dol. — J. Poderis, 
Southfield. Mich,; M. Gudaitis, 
Palm Harbor, Fla., S. Blynas, 
Bridgeport, Conn., I. 
Kriaučiūnas. VVaterbury, 
Conn.. M. Melynis, Keamy, 
N.J.. A. \Vilkich. Toms River, 
N. J.. C. Boss, Richmond Hill, 
N.Y., D. Pranckevičius, Sunny 
Hills. Fla.. J. Kačinskas. So. Bo
ston. Mass., J. Stašaitis. Brock- 
ton, Mass., S. Baltauskas. Ber- 
lin, Conn..

$14 dol. — P. Uknes, Brook
lyn, N.Y.

Po 12 dol. — V. Galinienė, 
Richmond Hill. N.Y.. N. L'm- 
b ražai tė, Brooklyn. N. Y., E. 
Garla. VVoodhaven, N.Y.

Po 10 dol. — R. Jasinskas, 
VVoodhaven. N.Y., L. Mathevvs. 
Flushing, N.Y., J. Gasiliūnas. 
St. Petersburg Beach. Fla., 
KASA, St. Petersburg Beach. 
Fla.. L. Kassel. Chicago, III., V. 
Stanislovaitis. Chicago. III., P. 
Rasimas. Lindenhurst, N.Y.. E. 
Sirgėdienė. Brooklyn, N.Y., J- 
Tamošauskas. Tequesta. Fla.. F. 
Balkus. St. Petersburg Beach, 
Fla.. V. Beržinskas. E. Fal- 
mouth. Mass., J.Juodaitis, 
Holden, Mass., A. Jonynas. Me- 
riden. Conn., J. Zdanys, Ne- 
vvington. Conn.. L. Staške
vičius, Riverdale. N.Y., J. Kuš
kis. Bayside. N.Y., V. Chesnu- 
lis, Albuquerque. S. Rudys, 
Midlothian. VA, E. Raštikis. Los 
Angeles. Calif., R. Latvėnas. 
Culver City. Calif., A. Matulio
nis, Plattsburgh, N.Y.,A. Bag
donas, Bronx. N.Y., L. Virbic
kas, St. Petersburg Beach, Fla., 
S. Kreivėnas. St. Petersburg, 
Fla., G. Kluchinikas, Manala- 
pan. N.J., K. Kasperiūnas. Eli
zabeth, N.J., T. Banest. Cam- 
bridge. Mass., B. Kamantau-

Arba lietuviškai
A. ZENKUS
192 Thompson Rd. 
Webster, MA 01570 
Tel. 617-949-0298' 

tautas Kligys, Kazys Ožalas.
$35 — Valentinas Mėlinis.
$30 — Genovaitė ir Henrikas 

Bitėnai, Bronė ir Petras Lukai, 
Kazys Matonis, Irena Moge- 
nienė, N.N.

$25 — Jonas Kudirka, Rimas 
ir Marytė Mykolaičiai, Algis 
Sruoginis.

$20 — Juozas Butėnas, Agota 
Gurskienė, Julija Valaitienė.

$15 — Algis Bitėnas, Vytas Bi
tėnas, Antanas Strazdas.

$10 — Stasys Kukis, Eugenija 
Raudienė, N.N., Balys Vyliau- 
das.

$5 — Magdalena Vasiliau
skienė.

$3 — Leonardas Jurevičius.
Iš viso suaukota 2,615 dol.

skas, So. Boston, Mass., M. Ri
dikas, Alton, N.Y., V. Gali
nienė, Richmond Hill, N.Y., M. 
Orentas, W. Hartford, Conn., 
Sisters — Vilią Maria Ręst 
Home, Thompson, Conn., J. 
Davncrovv, VV’oodside, N.Y., V. 
Paprockas, Brooklyn, N.Y., A. 
Keturakis, So. Boston, Mass., R. 
Petronienė, So. Boston, Mass., 
D. Švenčiūnas, Elizabeth, N.J., 
K. Kulys, Allendale, N.J., A. 
Ąžuolaitis, Hingham, Mass., J. 
Gimbutas. Arlington, Mass., A. 
Bielskus, Ridgevvood, N.Y., E. 
Leleiva, Richmond Hill, N.Y., 
R. Cirpulis, Houston, TX, A. 
VVishner, Lakevvood, Ohio, S. 
Marcinkevičius, Shrevvsbury, 
Mass., P. Averka, So. Boston, 
Mass., M. Baltaduonis, Bronx, 
N.Y., dr. B. Nemickas, Ma- 
speth, N.Y.. P. Budrūnas, Sara- 
sota, Fla., J. Chapukas, Sunny 
Hills, Fla., J. Janiūnas, Strat- 
ford, Conn.. J. LTdrikis, Poquo- 
nock, Conn., B. Batisa. Brock- 
ton, Mass., A. Krasnakevich.' 
So. Boston, Mass., J. Milius, 
Kearny, N.J., C. Navickas. Pi- 
scatavvay, N.J., A. Grinis, Flos- 
smoor, 111., J. Bucevičius, Balti- 
more, M D, I. Staškevičius. 
Bronx, N.Y., K. Milukas, Rich
mond Hill, N.Y., A. Karmuza, 
VVaterbury, Conn., A. Kainau- 
skas, Plainville, Conn.. B. Rau
gas, Delran, N.J., J. Juška, Eli
zabeth, N.J., V. Vilkutaitis, Cle- 
veland. Ohio, M. Grigora- 
vičienė, Belleville, III.. B. Plio- 
plys, New Brunswick, N.J. B. 
Lukoševičienė, Richmond Hill . 
N.Y., kun. J. Pakalniškis. Brook
lyn. N.Y., A. Grushnys. VVichi- 
ta, KS. J. Buivys, Baltimore, 
M D, S. Plechavičius, Dobbs 
Ferry, N.Y., V. Žukas, Great 
Neck. N.Y., E. Dietrich, Eliza
beth, N.J., R. Andries, Media, 
Pa., B. Kasias, VVyoming, Pa., 
kun. S. Morkūnas, Sioux City, 
Iowa, J. Holbert, San Antonio. 
TX. A. Daukantas, Santa Moni- 
ca, Calif., M. Aleksis, VVater
bury', Conn.. S. Jurskytė, Phila- 
delphia. Pa., A. Šimons, VVest 
Chester, Pa., A. Mažiulis, So. 
Boston, Mass., kun. K.
Kriščiūnevičius, Southfield.
Mich., J. Baužys, Sunny Hills, 
Fla., S. Šakalys, E. Greenvvich, 
R.L. K. Bendoraitis, VV. Germa
ny, V. Taraška, VVickliffe, Ohio, 
P. Razgaitis, Seven Hills, Ohio, 
J. Andrulis, Islington. Ont.

Po 8 dol. — S. Durickas. Gulf- 
port, Fla., K. Krinickas. Ma- 
speth, N.Y.

Po 7 dol. — J. Steinys, VVor- 
cester. Mass., J. Rugelis, May- 
wood, IL.

6 dol. — V. Grybauskas, 
Brockton, Mass.

Po 5 dol. — R. Strazdis, Rich
mond Hill, N.Y.,, J. Juozapa
vičienė, VVoodhaven, N.Y.,J. 
Gerdvilis, St. Petersburg 
Beach, Fla.. P. Jančausks, Gulf- 
port, Fla., J. Tričis, Chicago, 
III., A. Skrupskelienė, Chicago, 
III., A. Heur, Staten Island, 
N. Y., F. Shablauskas. Rich
mond Hill, N.Y., A. Karpa
vičius, St. Petersburg, Fla., J.

Smith, Ft. Myers, Fla., A. Zabe- 
la, Jersey City, N.J., G. O’- 
Brien, Westwood, N.J., A. Zerr, 
Glenside, Pa., F. Žusinas, Pitts- 
burgh, Pa., J. Raymunt, New 
York, N.Y., P. Sakas, Glendale, 
N.Y., J. Mackevich, Pompano 
Beach, Fla., S. Kačinskas, Sun
ny Hills, Fla., J. Rudis, Brook
lyn, N.Y., R. Balsienė, Mon- 
tauk, N.Y., A. Barvicks, Scotvil- 
le, Mich., A. Balsis, Rego Park, 
N.Y., S. Mazilis, Fishkill, N.Y., 
A. Kregždys, W(xxlhaven, N. 
Y., A. Barulis, Brockton, Mass., 
K. Barauskas, Dorehester, 
Mass., kun. A. Janiūnas, Lo- 
well, Mass., kun. J.Zuromskis, 
IJowell, Mass., V. Jonynas, 
Queens Village, N. Y., A. 
Koncė, VVoodhaven, N.Y., H. 
Misliauskas, Media, Pa., F. Ba
ras, Media, Pa., A. Kepalaitė, 
New York, N.Y., K. Žvinis, 
Brooklyn, N.Y., V. Misiūnas, 
Elizabeth, N.J., J. Vasylionis, 
Dunellen, N.J., kun. J Matutis, 
Hartford, Conn., A. Ustjanaus- 
kas, Hartford, Conn., V7. Kido- 
lis, VVoodhaven, N.Y., J. Oren
tas, Ridgevvood, N.Y., V. Ged- 
mintas, St. Peterburg Beach. 
Fla., F. Sprindys, Port Richey, 
Fla., B. Strikaitis, Los Angeles, 
Calif., J. Venckus, Los Angeles, 
Calif., A. Gailiušis, 'Philadel- 
phia, Pa., A. Danta, Jenkins- 
town, Pa., V. Karutis, Amster- 
dam, N.Y., G. Kumpikas, Hollis 
Hills, N.Y., A. Kriščiūnas, Hart
ford, Conn.; Z. Delininkaitis, 
VVaterbury, Conn., S. Arce, 
Mommouth, N.J., G. Surdėnas, 
Turnesville, N.J., O. Malkaus- 
kas, Chino Hills, Calif., B. Eme
ry, Hicksville, N.Y., P. Spakaus- 
kas, East Hartford,Conn., G. 
Vildžius, Ledyard, Conn., K. 
Vainius, Maspeth, N.Y., V’. Sa
vukynas, VVoodhaven. N.Y., P. 
Urbutis, Lighthouse Pt., Fla., J. 
Švedas, St. Petersburg Beach, 
Fla., M. Menčiūnienė, VVood
haven, N. Y., A. Povilauskas, 
VVoodhaven, N.Y., Z. Dabrila, 
VVorcester, Mass., A. Knašas, 
Quincy,Mass., A. Strazdas. Ro- 
selle, N.J., B. Kohanski, Fle- 
mington, N.J., A. Eidukevičius, 
Richmond Hill, N.Y., S. Liogys, 
VVoodhaven, N.Y., M. Botscho- 
now, Newton, Mass., A. Pocke- 
vičius, VVorcester, Mass., V. 
Maižinskas, Los Angeles. Calif.,
D. Šukys, Diamond Bar, Calif.,
J. Gruodis, Monticello, N.Y., P. 
Kiaunė, Rochester, N. Y., A. 
Martinėnas, VVallington, Conn.,
M. Seflerienė, Vernon, Conn.,
K. Remeza, Richmond Hill,
N. Y.. E. Povilaitis, VVoodhaven, 
N.Y., A. Balbata, Juno Beach. 
Fla., O. Alekna, Miami Beach, 
Fla., E. Jurgėla. Glendale, 
N.Y., VV. Zlioba, Jamaica, N.Y., 
P. Kligys, Ozone Park. N.Y., A. 
Meškauskas. Brooklyn., N. Y.,
L. Drangauskas, VVoodhaven, 
N. Y., R. Bobelis, Auston, 
Mass., J. Kapočius, Dorehester, 
Mass., E. Kudirkienė, Eliza
beth, N.J., A. Daukantas, VVal
lington, N.J., E. Radionovas, 
VVest Hartford, Conn., S. Vi- 
smontaitė, Hartford, Conn. A.
Bakšys, Calverton, N.Y., K. Mi
tinąs, Fremont Center, N.Y., 
St. Prakapas, Toronto, Ont., L. 
Dainauskas, Chicago. III., K. Bi- 
leris, Richmond Hill , N.Y., J. 
Jasėnas, Jackson Hts., N.Y., D. 
Banest, Littleton, Mass., A. Sa- 
baitis, Brockton, Mass., L. Stu
kas, Morganville, N.J., V. Kiu- 
kvs, Somerville, N.J., V. Skla- 
daitis, VVaterbury, Conn., H. 
Vaitaitis, Old Saybrook, Conn., 
A. Šimėnas, Dorehester, Mass., 
S. Gofensas, Brockton, Mass.,
E. Sadonis, Verona,. N.J., K. 
Čiuoderis, Fort Lee, N.J., R. 
Barisas, Shrewsbury, Mass., V. 
Bakšys, Dorehester, Mass., R. 
Kisielius, Somerville, N.J., A. 
Prapuolenis, Rahway, N.J., C. 
Sulmar, Springfield, Pa., F. An- 
driūnas, VVyncote, Pa., A. Šlio
geris. Marlborough. Conn., A. 
Čampė, VVaterbury, Conn.. VV. 
Janson, Hyannis, Mass., K. Si-

Marta Alicįa Cabrera iš Montevideo, Uragvajaus, atvežė dalį 
Lietuvos atstovo Grišono veiklos dokumentų ir perdavė Lie
tuvos garbės konsului V. Kleizai. Visa tai įvyko Clevelande 
rugsėjo 6. Iš k. V. Kleiza, Marta Alica Cabrera, kun. J. 
Sukackas, S. J., Kun. G. Kiįauskas, S.J. Nuotr. V. Bacevičiaus

CLEVELAND, OHIO
Vyčių veikloje

Po sėkmingo kalėdinio 
pobūvio Lietuvos vyčių 25-ta 
kuopa Clevelande parengė du 
įspūdingus renginius.

Vasario 15, švenčiant Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
69-tąją sukaktį, vyčiai Dievo 
Motinos Nepaliaujamos Pagal
bos lietuvių parapijos svetainėje 
surengė kavutę, kurioje dalyva
vo keli šimtai parapiečių ir pa
darė parapijai gražaus pelno.

Vyčiai kovo 1, minėdami savo 

manavičius, Marstons Mills, 
Mass., Jezuit Fathers, Mon- 
treal, Que., P. Dauginas, St. 
Catherine, Ont., A. Bačiulis, 
Quincy, Mass., M. Zeringienė, 
VVestfield, Mass., A. Stankevitz, 
Binghamton, N.Y., M. Dirman- 
tas, Glen Cove, N.Y., J. Gedvi
las, VVorcester. Mass., A. Bace- 
vičkfs, Nevvton, Mass., A. Kle
mas, Lansdowne, Pa., J. 
Morkūnas, Philadelphia, Pa., 
D. Koltko, Ansonia, Conn., A. 
Skėrys, VVoodstock, Conn., H. 
Ostrogorsky, Boise, Ida., A. Du- 
binskas, Baltimore, Md., A. Ke
penis, Pompton Lks., N.J., kun. 
P. Gillis, Bassfield, Miss., J. Lu
kas, Philadelphia, Pa., E. Spa- 
kevičius, Philadelphia, Pa., A. 
Janušis, Livonia, Mich., A. Sle- 
pavičius, Hyannis, Mass., S. 
Bučmys, Dayton, Ohio, I. Jana
vičius, Cleveland, Ohio, S. Dab- 
kus, Toronto, Ont., J. Rudaitis, 
Hamilton, Ont., K. Sadauskas, 
Hot Springs, Ark., P. Balčiūnas, 
Hot Springs, Ark., J. Pikūnas, 
Detroit, Mich., A. Levonovvich, 
Kenosha, Wi, A. Bražėnas. 
Royal Oak. Mich., V. Sakas, Ha
milton, Ont., A. Gudeczauskas. 
Coventry, R.L, S. Maske, Cen
ter Harbor, N H, L. Strikauskas. 
Phoenix, AZ, A. Keblys, Mon- 
treal, Que., Jesuit Fathers, Cle
veland, Ohio, S. Girard. Phoe- 
nix, AZ.

4 dol. — B. Galinis, Norvvell, 
Mass.

Po 3 dol. — N. Kanapka, VVa
terbury, Conn., P. Pūkas, North 
Chicago, 111., L. Tamošaitis, 
VVoodhaven , N.Y., K. Bielskis, 
Stoughton, Mass., P. Petrau
skas, Shrewsbury, Mass., R. Ka
sparas, Arlington, VA, kun. dr. 
T. Žiūraitis, VVashingtoin, D.C., 
K. Dūlys, Crovvnsville, Md., B. 
Budriūnas, Los Angeles, Calif., 
J. Raštikis, Dayton. Ohio, P. 
Domkus, Los Angeles, Calif.

Po 2 dol. — J. Janušauskas. 
VVest Hartford. Conn., S. Balys, 
Grand Rapids, Mich., P. Lolis, 
Brockton, Mass., V. Kasniūnas. 
Beverly Shores, IN, P. Ablo- 
mas, VV. Hartford, Conn., K. 
Lietuvninkas, VVorcester. 
Mass., F. Phisik, Baltimore, 
MD. kun. J. Degutis, Philadelp
hia, Pa., A. Beard, New Paltz, 
N.Y., F. Rogers, Nutley, N.J., 
A.Gobužas, Blauvelt. N.Y.. M 
Balčiūnas, Sunny Filis. FL.

1 dol. — H. Januškevičius. 
Yonkers, N.Y.

Maloniems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

globėjo šv. Kazimiero šventę, tai 
gražiai atšventė Dievo Motinos 
Nepaliaujamos Pagalbos parapi
jos bažnyčioje ir Lietuvių Na
muose.

9:45 vai. ryto vyčiai rinkosi 
prie bažnyčios ir bažnyčioje da
lyvavo organizuotai ir su vėliava. 
Mišias aukojo ir gražų žodį jiems 
tarė kuopos dvasios vadas kun. 
kleb. G. Kijauskas, SJ. Po mišių 
visi nariai kartu su dvasios vadu 
dalyvavo bendruose pietuose 
Lietuvių Namuose.

Po pietų ir susirinkimo kuopos 
narys M. Krivinskas parodė vai
zdajuostę iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo. Dvasios vadas tarė 
jautrų šodį apie amerikiečių 
spaudoje pasirodžiusius straip
snis, kuriuose žydų naikinime 
karo metu kaltinama visa lietu
vių tauta.

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties darbams remti 
kuopa paaukojo 100 dol., o Die
vo Motinos Nepaliaujamos Pa
galbos parapijos bažnyčios re
montui — 500 dol.

E. Pranckusr,

KAUNE
MIRĖ
P. KARPAVIČIUS

Sausio mėnesio pradžioje iš 
Kauno gauta žinia, kad 1986 
metų gruodžio mėn. antroje 
pusėje ten mirė Povilas Karpa
vičius, meninės fotografijos pra
dininkas, kūrėjas, teoretikas.

Karpavičius su savo nuotrau
komis pradėjo rodytis Lietuvoje 
rengiamose parodose apie 1936 
metus. Pakeitęs matininko pro
fesiją į fotografiją, metams 
bėgant, jis savo meninių nuo
traukų sritį praturtino spalvotos 
fotografijos išradingais eksperi
mentais. Dėstė Taikomosios 
Dailės Technikume ir su paskai
tomis važinėjo po Lietuvą ir kai
mynines sovietų respublikas.

Jo 1980 metais išleistas Foto
grafijos Vadovas supažindina 
skaitytojus su pagrindiniais foto- 
grafimo technikos ir fotomeno 
reikalavimais, naujomis foto 
medžiagomis, įrankiais ir prie
monėmis. Aprašomi nespalvotos 
ir spalvotos fotografijos procesų 
optimalūs variantai. Šis išsamus 
Fotografijos vadovas skiriamas 
fotografams profesionalams ir la
biau pasiruošusiems mėgėjams.

Net ir sirgdamas. Karpavičius 
nenustojo rūpintis fotografija 
Pereitais metais savo draugui 
inž. K. Daugėlai Amerikoje jis 
rašė: “ Senstam, sergam ir po tru
putį siaurinau! veiklą. Tai skau
du, be natūralu. " Kitame laiške 
praneša: “Sugrįžau iŠ Rovno 
(tkrainos), kur pravedžiau foto- 
seminarą. Teks dalyvauti 
Klaipėdoje, kur numatomas di
delis fotomėgėjų renginys, foto
meno draugijos kursuose dėsty
damas. skaičiau apie spalvotąją 
fotografiją...

Netrukus po to Karpavičiaus 
foto lalx>ratorijoįe užgeso švie
selė, kartu su juo pačiu

K.Daz—-
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NAUJI KASOS VADOVAI
Pasikeitus Kasos vadovybei, 

norime supažindinti su dviem iš 
svarbiausių direktorių tarybos 
narių. Kasos prezidentas ir di
rektorių tarybos pirmininkas 
dabar yra prof. Rimas Vaičaitis, 
Ph.D. Jis yra gimęs Lietuvoj, į 
Ameriką atvyko 1960 metais ir 
apsigyveno Chicagoje, kur buvo 
uolus sportininkas bei tautinių 
šokių šokėjas.

Studijavo ištisai Champagne- 
Urbana Illinois universitete, kur 
mokslus baigė su daktaro laip
sniu aeronautinės inžinerijos sri
tyje.

Dabar gyvena New Yorke, 
moko Columbijos universitete 
pilno profesoriaus laipsniu ir yra 
lėktuvų struktūrinės statybos in
stituto direktorius.

Dr. Rimas Vaičaitis

Mokslinėj plotmėj dr. R. 
Vaičaitis yra žinomas Amerikos 
ir Europs kontinentuose su pa
skaitomis universitetuose ir 
straipsniais techninės literatūros 
žurnaluose. Salia profesoriavimo 
Columbia universitete. Rimas 
taip pat yTa prezidentas konsul
tavimo korporacijos, kuri atlieka 
patarnavimus privačiom ben
drovėm ir valdiškom erdvės 
mokslų įstaigom.

Lietuviškoj veikloj prof. 
Vaičaitis dalyvavo arba organiza
vo mokslinių šakų sekcijas visuo
se Lietuvių Mokslo ir Kultūros 
Simpoziumuose ir buvo pagrin
dinis kalbėtojas Vasario 16-tos 

Gintas Žemaitaitis

NEW JERSEY LIETUVIAI SVĘS 
LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTĮ

Lietuvos krikšto Nevv Jersey 
komitetas kovo 29 jau aštuntą 
kartą susirinko posėdžiui Švč. 
Trejybės parapijos salėje, Ne- 
vvarke. Bendras Nevv Jersey val
stijos minėjimas įvyks gegužės 
31.

Mišias 3 vai. popiet Nevvarko 
Švč. Širdies katedroje aukos ar- 
kivysk. Theodore E. McCorrick, 
vysk. Joseph A. Francis ir vysk. 
Paulius Baltakis. Pamokslą an
gliškai sakys naujasis Švč. Tre
jybės parapijos administratorius 
kun. Petras Stravinskas.

Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
bei Kearny Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijų chorai, vado
vaujami Liudo Stuko, ruošia gie
smių repertuarą. Solo giedos 
Angelė Kiaulaitė. Vargonais pa
lydės David Fedor, katedros 
vargonininkas.

Mišių iškilmės bus transliuo
jamos per Seton Hali universite
to radijo stotį, WSOU 89.5 FM

dr. Jokūbo Stuko rūpesčiu. Sto
tis tam reikalui skiria net dvi va
landas.

Arkivyskupo sekretorius kun. 
Edvvard J. Gedrick, Nevvarko 
katedros klebonija, arkivyskupi
jos spaudos reikalų skyrius bei 
savaitraštis “The Advocate” tal
kina iškilmių pasisekimui.

Antra krikšto sukakties 
minėjimo dalis — iškilmingas 
banketas 6 vai. vak. Tovvn and 
Campus restorane, West Oran- 
ge. Yra rezervuota 500 vietų. Bi
lietas 30 dol. asmeniui. Jais rūpi
nasi Viola ir Bernardas Skripata 
201 686-3093. Banketo progra
mą atliks solistė A. Kiaušaitė ir 
Liepsnos šokėjai. Šokiams gros 
Joe Thomas orkestras. Ruošiama 
ir suvenyrinė knygutė su sveiki
nimais.

Kitas komiteto susirinkimas 
įvyks balandžio 25, šeštadienį, 
1 vai. popiet Nevvarko lietuvių 
parapijos salėje.

E. Jurevičiūtė

minėjimuose New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut apy
linkėse. New Yorke jis kelis me
tus buvo Maironio mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku bei 
skautų tėvų komiteto valdybos 
nariu.

Būdamas didelis sporto 
mėgėjas, Rimas ir dabar aktyviai 
dalyvauja Lietuvių Atletų Klubo 
veikloje, vadovaudamas tinkli
nio sekcijai ir organizuodamas 
tinklinio varžybas SALFASS 
metinėse žaidynėse.

Gintas Žemaitaitis, naujai iš
rinktas j Kasos direktorių tarybą, 
yra paskirtas iždininku ir vyriau
siu reikalų vedėju. (General Ma- 
nager). Daugumoje kredito uni
jų tas pats asmuo užima abejas 
pozicijas, nes šios pareigos reika
lauja ne tik buhalterinio patyri
mo. bet ir vadovavome talento, 
o Gintas yra pilnai kvalifikuotas 
abiejose srityse.

Jis yra gimęs Lietuvoje, o 
atvažiavęs į Ameriką apsigyveno 
Connecticut valstijoje ir 1963 
metais mokslą baigė Quinnipiac 
College su bakalauro (B.S.) laip
sniu buhalterinio (accounting) 
šakoje.

Savo profesijoj kurį laiką dirbo 
E. M. Kay Eąuities Corp. kaip 
vyr. iždininkas (treasurer-con- 
troller) ir buvo tos korporacijos 
direktoriumi.

LIETUVOS KRIKŠTO
600 METŲ SUKAKTIES PROGA

Lietuvių spaudoje pilna skel
bimų apie keliones į Romą, į 
didįjį Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimą. Visi 
rengėjai, įskaitant ir Lietuvos 
vyčių organizaciją, stengiasi, kad 
keli tūkstančiai lietuvių iš laisvo
jo pasaulio dalyvautų iškilmėse 
Šv. Petro Bazilikoje.

Lietuvos vyčių centro valdyba 
laiko prasminga ir gera, kad tą 
pačią dieną, sekmadienį, 1987 
birželio 28. Lietuvos vyčių sky
riai visose lietuvių parapijose 
imtųsi iniciatyvos, kad būtų iš
kilmingos pamaldos, kad šalia iš
sirikiavusių vyčių būtų sukviesti 
visi parapiečiai prisidėti prie tų 
jubiliejinių pamaldų savo koloni
joje.

Jeigu visi susieitume ir visi 
drauge melstumės, tai būtų be
simeldžianti lietuvių tauta, 
dėkojanti už krikštą, prašanti 
naujų malonių sunkiuose var
guose. Ir koks būtų įspūdis vi
siems, ypač kitų tautybių 
žmonėms. Visi matytų, kaip lie
tuviai organizuoti, kaip brangina 
savo tradicijas, kaip brangina 
savo tikėjimą'
Lietuvos Vyčių Centro Valdyba

Vėliau G. Žemaitaitis buvo 
pakviestas į Village Bank, Nevv 
Jersey, kur greitu laiku tapo ne 
tik to banko direktorium ir sek
retorium, bet taip pat ir vicepre
zidentu.

Gintui nenaujiena dirbti ir 
kreditų unijose, nes praeity jis 
buvo 9 metus Ligget Employees 
Credit Union iždininkas ir Gen. 
Manager, o Aroold Bakers Em
ployees Fedenai Credit Union 
12 metų buvo kontrolės komite
to narys.

Lietuviškam gyvenime G. 
Žemaitaitis yra veiklus Lietuvių 
Bendruomenės organizacijoj. 3 
metus jis buvo Connecticut val
stijos L. B. apygardos pirminin
kas, o šiuo metu yra Stamford, 
Conn., apylinkės pirmininkas.

Kaip prof. Vaičaičio, taip ir G. 
Žemaitaičio vaikai yra baigę, ar 
tebelanko Maironio šeštadie
ninę moky klą, todėl Gintas net 
6 metus buvo tėvų komiteto pir
mininku, o dabar yra tos mokyk
los mokytoju.

Tiek dr. Rimaas Vaičaitis, tiek 
Gintas Žemaitaitis yra puikūs 
pavyzdžiai visiems kitiems lietu
viams profesionalam. kurie 
turėtų rasti laiko ne tik savo pro
fesijai, bet ir atsakingom parei
gom lietuviškos veiklos 
plotmėje. Mes didžiuojamės ir 
džiaugiamės, kad jie yra lietuviš
kos KASOS vadovybėje.

KASOS Informacija

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS HARTFORDE
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas Hartforde, 
Conn., buvo suruoštas vasario 
22, Roberts teatro salėje, prie 
Kingsvvood-Oxford mokyklos. 
Prasidėjo 2 vai. p.p. Minėjimas 
anglų kalba, nes stengtasi, kad 
minėjime dalyvautų ne tik lietu
viai, bet ir angliškai kalbą lietu
vių kilmės amerikiečiai, ameri
kiečiai bei Amerikos valdžios pa
reigūnai ir komunikacijos insti
tucijų atstovai.

Minėjimą pradėjo J. Nasvytis, 
LB Connecticut apygardos val
dybos pirmininkas ir tolesnį va
dovavimą perdavė jaunimui: Re
ginai Stankaitytei ir Zinai Dre- 
sliūtei. Jungtinis kelių parapijų 
choras, vadovaujamas muzikoj. 
Petkaičio, giedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, taip pat mal
dą. Hartfordo lietuvių parapijos 
klebonas J. Matutis sukalbėjo in- 
vokaciją. Visų atsistojimu ir 
gėlės prisegimu pagerbtas 
minėjime dalyvaująs Lietuvos 
nepriklausomybės kovų savano
ris Spakauskas. Perskaityta val
stijos gubernatoriaus Wm. 0 - 
Neil proklamacija, iškelianti imi
grantų lietuvių įnašą valstijos ga- 
rovei ir gubernatoriui pasižadant 
padėti Lietuvai tapti nepriklau
soma. JAV kongreso atstovės 
Nancy Johnson ir Bamaar Ken- 
nely, gerai žinodamos apie da
bartinę Lietuvos okupaciją, drą
sino visus esančius lietuvius tęsti 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą ir 
pažadėjo savo paramą. JAV LB 
centro valdybos vardu sveikini
mą pateikė Al. Gureckas.

Miesto burmistras Milner 
sveikino atsiųstu raštu. Latvių, 
estų, ukrainiečių ir lenkų išeivi
jos organizacijų atstovai sveikino 
žodžiu, pasižadėdami kartu ko
voti prieš pavergėją — Sovietų 
Sąjungą.

Pagrindinį minėjimo kalbėtoją 
pristatė J. Nasvytis. Tai yra 
buvęs Švedijos ministerio pirmi
ninko pavaduotojas, liberalas 
Per Ahlmark. Jis buvo vienas 
teisėjų baltiečių Baltijos jūra 
žygio metu, kaltinant sovietų są
jungą agresija ir kitais prasižen
gimais. Jis, važinėdamas įvai
riuose pasaulio kraštuose, jau 
keli metai kalbomis ir raštu kelia 
Rusijos imperializmo ir komuni
zmo pavojų laisvojo pasaulio tau
toms ir žmonėms. Per Ahlmark 
pasistengė atvykti iš Švedijos

Rasa ir Henrikas Mildai su savo jaunimu 40 metų vedybų sukakties proga. Šalia jų iš 
kairės — sūnaus Gintaro žmona Alice ir dukra Danutė. Antroj eilėj — sūnus Antanas 
su žmona Patty ir sūnus Gintaras.

— Argentinoje, Buenos Aires 
miesto “Coliseo” teatre įvyko 
Rytų Europos tautinių šokių fe
stivalis, kuriame daly’vavo lietu
vių, kroatų, lenkų, vengrų ir uk
rainiečių ansambliai. Lietuvius 
atstovavo senųjų šokėjų grupė ir 
jaunųjų “Inkaro” ansamblis, ku
riam vadovauja Juozas Pulikas.

kalbėti šiame minėjime.
Per Ahlmark, sutikto ploji

mais, kalba pasižymėjo įžvalgu
mu, keliant komunizmo pavojų 
laisviems pasaulio žmonėms. So
vietų Rusijos intencijas užvaldy
ti pasaulį. Kalboje paaiškėjo, kad 
jis gerai žino Lietuvos ir kitų Pa
baltijo tautų ir valstybių istoriją, 
jų okupaciją ir ten vykdomą ge
nocidą. Jis sakė, kad Lietuvos ir 
kitų tautų okupacija buvo tik 
pradžia Rusijos ekspansijos. Jis 
visus čia ragino, kaip ir visur ki
tur savo ankstesnėse kalbose ir 
raštuose, laisvus žmones stoti į 
žūtbūtinę kovą už tautų laisvę, 
tuo pačiu ir savo laisvę. Ahlmark 
kalba buvo daug kartų pertrauk
ta susirinkusių plojimais, o pa
baigoje jis pagerbtas visų atsisto
jimu.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
vyko meninė programa. Solistė 
Daiva Mongirdaitė, dabar gyve
nanti Bostone, keliomis daino
mis. puikiai atliktomis, maloniai 
nuteikė klausytojus. Gaila, 
užsitęsęs minėjimas neleido jai 
daugiau dainų padainuoti. Tuo 
pat Hartfordo tautinių šokių 
“Berželio šokėjai pašoko tris 
tautinius šokius. Džiugu matyti 
ir didžiuotis jaunimu tautiniais 
drabužiais apsirengusiu ir tauti
nius šokius šokančiu. Grupės va
dovė — Dalia Dzikienė.

Po minėjimo svečias Ahlmark, 
kai kurie garbingieji svečiai ir 
keletas minėjimo rengėju daly
vavo kukliame priėmime Hilto- 
no viešbutyje.

Minėjimą ruošė LB Connecti
cut apygardos valdyba, talkina
ma LB apylinkių vadovybių ir 
vienos kitos lietuvių organizacijų 
vadovybių, bet dauguma organi
zacijų laikėsi nuošaliai. Šiemeti
nis minėjimas buvo sėkminge
snis ir truputi gausesnis daly
viais, negu praėjusiais ir 
užpraėjusiais metais.

Palankus minėjimo aparašy- 
mas rytojaus dieną tilpo svar
biausiame Hartfordo ir valstijos 
dienraštyje'HartfordCourant .

J. Kr.

AIDX1 - vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

GRAŽI SUKAKTIS
1987 kovo 28, jaukioje Gintaro 

ir Alice Miklų rezidencijoj, 
VVantagh miestely, vidury Long 
Islando, buvo pagerbta New 
Yorko. o ypač Great Necko vi
suomenei gerai pažįstama veikli 
pora — Rasa ir Henrikas Mildai.

Šias steigmenos pagerbtuves 
surengė jų dukra Danutė, sūnus 
Gintaras su savo žmona Alice ir 
sūnus Antanas su žmona Patty. 
į pagerbtuves sugūžėjo didelis 
būrys jų giminių ir draugų iš arti 
ir toli. Atvyko Henriko sesuo 
Irena ir Edvardas Boreišos iš 
Chicagos, o Danutė ir Liutave- 
ras Siemaškos iš Atlanta, Geor- 
gia-

Jubiliatus sveikino ir susirin
kusiųjų vardu įteikė dovaną — 
dail. Prano Lapės įrėmintą pa
veikslą jų dukra Danutė

Rasa ir Henrikas susipažino 
karo atblokšti į Vierzenheiligen 
bažnytkaimį prie Lichtenfelso, 
Bambergo pašonėj, šiaurinėj Ba
varijoj. Rasa su savo tėveliais, 
pulk. Stasiu ir Liucija Šileika 
buvo atsikėlusi iš Berlyno, o 
Henrikas, pasprukęs nuo darbų 
prie geležinkelių, iš Kolfurto 
miesto rytinėj Vokietijoj. Čia 
nuo bombardavimų pavėsy ir 
užsimezgė meilė, kuri 1947 ba
landžio 7 Hanau lietuvių stovyk-

LITUANISTIKOS SEMINARAS
Keturioliktas Lituanistikos se

minaras įvyks 1987 liepos 18 - 
31 Mt. Assisi Academy patalpo
se, Lemonte, 111.

Praeityje seminarai vyko 
“Loyola of the Lakęs ameri
kiečių Jėzuitų rekolekcijų na
muose, netoli Akrono miesto. 
Šiais metais buvo ieškoma pato
gesnės ir pigesnės vietos. Rasta 
vieta yra netoli Chicagos, patal
pų atžvilgiu patogesnė ir daug 
pigesnė.

Seminaro mokestis yra $280 
asmeniui. J šią sumą įeina pilnas 
pragyvenimas su privačiu kam
bariu, maistas ir mokslas.

Lituanistikos seminaras yra Il
linois valstijoje inkorporuotas 
pelno nesiekiantis vienetas.

Šiais metais buvo perorgani
zuota Lituanistikos seminaro di
rektorių taryba, kurią sudaro:

L Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vicepirm. švietimo ir tau
tinio auklėjimo reikalams — Bi- 
n>tė Jasaitienė.

2. JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Taryljos pirmi
ninkas dr. prof. Jonas A. Račkau- 

loje buvo apvainikuota vedybo
mis.

Atvykę į šį kraštą susilaukė ir 
šeimos. Išaugino du sūnus ir 
dukrą, auklėdami lietuviškoj 
dvasioj. Visi jų vaikai baigė Nevv 
Yorko Maironio šeštadieninę 
moky klą ir aktyviai veikė lietu
vių skautų organizacijoj. Sūnus 
Gintaras, lankydamas Great 
Necko gimnaziją pasižymėjo 
sporte, iškildamas kaip krepšinio 
žvaigždė visam Long Islande. 
Apie jį nuolat rašė ir jo nuotrau
ką talpino visi Long Islando laik
raščiai. Gintaras taipogi prik
lausė ir prie Nevv Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo ir dažnai gynė to 
klubo spalvas įvairiose krepšinio 
pirmenybėse.

Henrikas Miklas stovi visų 
Great Necko lietuvių prieky. Jis 
jau daugiau nei 25 metai vado
vauja Lietuvių Bendruomenės 
Great Necko apylinkei. Jam va
dovaujant Great Necke kasmet 
vyksta Vasario 16 minėjimai ir 
surengiamos bent dvi 
gegužinės. Great Necko lietu
viai jau eilę metų yra kviečiami 
dalyvauti Memorial Day parade 
ir visada juose dalyvauja su tri
spalve, su jaunimu ir tautiniais 
drabužiais pasipuošusiom mote
rim.

skas.
3. Kanados Lietuvių Ben

druomenės Švietimo Tarybos 
pirmininkas \ ytautas Bireta.

4. Lituanistikos Katedros 
vedėjas prof. dr. Bronius Vaške
lis

5. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovas Dovas Šaulys

7. Kanados Jaunimo Sąjungos 
atstovė Marytė Adamonytė

8. Lituanistikos Seminaro lek
torių atstovas kun. J. Vaišnvs, 
SJ'.

9* Lituanistikos Seminaro val
dybos pirmininkas Mindaugas 
Pleškys.

Seminaro ruošos darbus atlie
ka seminaro valdyba, kurią suda
ro: pirmininkas — Mindaugas 
Pleškys ir nariai Rūta Sušin- 
skienė, Danutė Rukšytė ir Emi
lija Sakadolskienė.

Studentai, lankę lituanistikos 
seminarą, galės gauti Illinois val
stybinio universiteto arba Vni- 
versity of Illinois 3 valandų kre
ditą.

Lietuvių jaunimas, lituanisti
nių mokyklų mokytojai, bei 
asmenys norį pagerinti lietuvių 
kallx>s žinojimą, prašomi jau da- 
h.ir registruotis.

Visais seminaro reikai. 
kreiptis adresu: Lituanistikos se
minaras, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago. IL 60632.

Birutė Jasaitienė
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Į Palangę Ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo
ti grupei, taip pat dienos 
Druskininkus.ekskursijos!

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

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

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

KNYGOS
atsiminimų, 14 dol.; B.
Telšių

Kviklio,

1987 M KELIONĖS J LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

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

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

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

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, Stockholme 1

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

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

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

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

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

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 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

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

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

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

Vilniuje 7 dienos. Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 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

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

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubilie
juje Romoje 1987 m. birželio 24 d. iki 
liepos 2 d.

PROGRAMA:
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • Šv. Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. • Mišios 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant’Angelo pilyje.

KAINA: (iš Čikagos 1 asmeniui)
Hilton ....................
Sheraton/Boston . .
Polo........................
Michelangelo/Grand
Nordland................

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

$1530.00
$1375.00
$1310.00
$1255.00
$1090.00

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos.
Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto — nuimti $50.00 

nuo kainos.
šios kainos neįskaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kainą įeina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • „Hospitality 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant’angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krututytel (312) 
436-5568 arba „toU-free” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kazys 
c/o Vytis International 
2129 Knapp St. 
Brooktyn, NY 11229 
(718) 769-3300

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., Brooklvn. 
N. Y. 11207.

DEXTER PARK iSį PHARMACY
Wm. AnastasL B. S. 

77-01 JAMAICA AVĖ N U E 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELJVER

296-4130

Audrone — Jūrate 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Btoor SL Wost 
Toronto, Ont. MSP 1A4 
CANADA 
(416) 532-8772

c/o American Travel Service 
9727 S. Westem Avė. 
Chleago, IL 80843
(312) 238-0787

Danguole Majauskas 
c/o Comtraage, Ine. 
9288 Overdale Lene 
Brighton, Ml 48118 į/
(313) 229-8024

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją.

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas i Vokietiją ir 
Šveicariją, | Austriją, Budapeštą ir Yugoslaviją, ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje. 

Mrs. Zalatoris 
c/o Travel Advlsors, Ine. 
1515 N. Mariom Ava.
Sutto 110
Oak Park, IL 80302 
(312) 524-2244

KNYGOS JAUNIMO 
SKAITYMAMS

Pasakos ir padavimai iš Lietu
vos — 5 dol.

Močiutės pasakos — 5 dol.
Jėzus su mumis — 4 dol.
Pratimai religiniais klaus unais 

— 4 dol.
Pasikalbėkime, Dieve — 2 

dol.
Šv. Kazimieras — 2 dol.
Visos knygos tik dabar gaulos. 

Kreiptis j Darbininko spaudos 
kioską: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y 11207.

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

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, 12 dol.; 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

višldo vyskupija, Vilniaus vysku
pija I ir II tomai — visi po 23 
dol..

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

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

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

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ

NR. 8701 Gegužės 8—gegužės 23 d.
Iš New York'o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 nak*' Ievoje, 
10 naktų LIETUVOJE ' > Stockholme

NR. 8702 Liepos 3 d.
Iš New York’o / Bostono $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Iš Cleveland’o $1,869.00
Iš Detroit o $1,889.00
Iš Tampa’os $1,949.00
Iš Los Angeles/Seattle $1,995.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE,1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8705 Rugplūčk>14d.
Iš New York’o / Bostono $1,825.00
Iš Chicago’s $1,925.00
Iš Cleveland’o $1,895.00
Iš Detroit’o $1,915.00
Iš Tampa’os $1,969.00
Iš Los Angeles /Seattle $2,025.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o/Bostono $1,695.00
Iš Chicago’s $1,795.00
Iš Cleveland’o $1,769.00
Iš Detroit’o $1,789.00
IšTampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles / Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje. 
Pilnos kelionės priedas $140.00

KITOS KELIONĖS

NR. 8703 Liepos 11 -24 d. — LATVIJA
Iš New York’o
Maršrutas; 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga

$1,695.00

NR. 8704 Rugpiūčio 1 -16 d. — MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive

NR. 8707 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.

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 Roberte Rd., 
Palos Hiils, IL 60465
Tel: (312)430-7272

FEDERALINĖ LIETUVIŲ į^EDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION
Centras: 86 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, Waterbury|e 

Aktyvas: 57 milijonai < dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certiflkatus, negu kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS {staiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėle nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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BROCKTON, MASS
Lietuvos laisvės šventės 

minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo sukalcties minėjimas 
vyko vasario 22.

9 vai. ryto specialioje Laisvės 
Varpo laidoje perduota pritaiky
tos kalbos ir muzika.

Pamaldose Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje Mar
tyno Jankaus ir Moterų Sąjungos 
kuopos dalyvavo su vėliavomis. 
Mišias už Lietuvą aukojo klebo- ( 
nas kun. Petras Šakalys ir pasakė 
pritaikytą šventei pamokslą, j 
Giedojo parapijos choras.

Po mišių automobilių vilk
stinė nuvy ko į Mindaugo aikštę, 
kur, giedant Amerikos ir Lietu
vos himnus, buvo nuleista tri- 
spalvė, plevėsavusi visą savaitę.

3 vai. popiet parapijos salėje 
iškilmingą minėjimą pradėjo 
Brocktono Lietuvių Tary bos pir
mininkas Romualdas Bielke- 
vičius. Programą vedė Jūratė 
Norkūnaitė-Aukštikalnienė. M. 
Jankaus šaulių kuopos nariams 
įnešus vėliavas, sugiedoti him
nai, pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę, ir klebonas kun. P. 
Šakalys sukalbėjo invokaciją.

Angliškai ir lietuviškai per
skaičius Lietuvos nepriklauso- 
mvbės paskelbimo aktą, išklau
syta gubernatoriaus Michael 
Dukakis ir miesto burmistro 
proklamacijos bei burmistro 
Carl D. Pitaro sveikinimas, kurį 
perdavė miesto advokatė Cathe- 
rine Sabaitis.

Pagrindinis kalbėtojas Alfon
sas Petrutis, buvęs Amerikos 
Balso tarnautojas, nupasakojo 
Amerikos Balso atliekamą vaid
menį Lietuvos reikalu: infor
muojant apie laisvojo pasaulio 
įvykius, Lietuvos laisvinimo dar
bus irUietuvių veiklą.

Po kalbos priimtos rezoliuci
jos, kurias pateikė adv. \\ illiam 
Pribušauskas. Jos pasiųstos pre
zidentui Ronald Reaganui. sek
retorių George Shultz, Massa- 
chusetts senatoriams ir kongre- 
smanams ir spaudai

Meninę programą atliko 
Jūratės Norkūnaitės-Aukštikal- 
nienės vadovaujama Bostono lie
tuvių tautinių šokių jaunųjų 
grupė, solistas Benediktas Povi- 
lavičius su komp. Jeronimu 
Kačinsku ir Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choras.

Aukų, su Montello Lietuvių 
Tautinio klubo skirta 1.300 dol. 
suma, gauta 2.877 dol. ir pagal 
aukotojų nurodymus paskirta: 
Amerikos Lietuvių Tarybai — 
1.03-5 dol.. Lietuvių Bendruo
menei — 727 dol.. Tautos Fon
dui— 415 dol., Lietuvių Laisvės 
Varpui — 200 dol.-, ir Lietuvos

Vyčiams — 100 dol.
Atžymint nepriklausomybės 

šventę, buvo perduota anglų kal
ba specialios Laisvės Varpo pro
gramos vasario 13 ir 16 per 
WBET radio stotį, vasario 15 
ALT Sandaros 24-tosios kuopos 
surengta pietūs miesto pa
reigūnams, o vasario 20 priėmi
mas pas kanalizacijos skyriaus vi
ršininką Frank Wallen.

P. V.

Lietuva amerikiečių 
spaudoje

Brocktone leidžiamas dienraš
tis “Enterprise” atspausdino Va
sario 16-osios proga Frank Wal- 
len taiklų rašinį apie Lietuvos li
kimą antrojo pasaulinio karo ei
goje ir jos aukas bei kovas dėl 
savo laisvės. Rašiniui skirta labai 
gera vieta vedamųjų skyriuje. 
Tai gražiai patarnavo Lietuvos 
reikalams. Gaila, kad lietuviai 
nepasirūpino tokių rašinių pa
skelbimu kitoje amerikiečių 
spaudoje. Juk tai nemažiau rei
kšminga, kaip Vasario 16-osios 
minėjimų ruošimas savųjų tar
pe. Faktas, kad Frank Wallen 
rašinys buvo atspausdintas, 
rodo, jog tokiais rašiniais galima 
pasiekti amerikiečių spaudą.

Filmo “Amerika pasirodymo 
pagrindu tas pats Brocktono 
dienraštis "Enterprise” spausdi 
no latvių pasisakymą dėl to fil
mo. Jame pabrėžiama, kad tas 
filmas laikomas fantastiniu, bet 
ištikrųjų jis atkuria tai, kas įvyko 
1940 metais Baltijos valstybėse 
— Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je. Rašinyje nurodomi konkretūs 
faktai, kaip Sovietų S-ga elgėsi 
tuose kraštuose, kai ji okupavo 
juos, sulaužydama visas savo 
anksčiau pasirašytas sutartis. To 
filmo rodymas buvo ypatinga 
proga iškelti Lietuvos reikalą vi
soje Amerikoje, bet ar mes tai 
padarėme? Kartais nusi- 
skundžiame. kad turime per
daug politinių veiksnių, bet 
dažnai nė vienas jų nepasireiš
kia, kai iškyla netikėta proga, ku
rios pagrindu galima plačiai ir įti
kinančiai iškelti Lietuvos skriau
das ir laisvės šauksmą.

Šv. Kazimiero parapinės 
mokyklos šventė

Vizituojant vysk. Daniel A. 
Hart kartu su parapinių mokyklų 
viršininku kun. E. Sullivan kovo 
13 buvo atžymėta Šv. Kazimiero 
lietuvių parapinės mokyklos 
šventė.

9 vai. koncelebraeines mišias 
aukojo vysk. Hart kartu su para
pijos klebonu kun. P. Šakaliu ir 
kun. E. Sullivan ir pasakė 
gražų ir įspūdingą pamokslą 
gausiai susirinkusiems moki
niams, jų tėvams, seselėms ir 
toje mokykloje dirbantiems mo
kytojams. Gražiai giedojo moki
nių choras, paruoštas seselių 
mokytojų su vargonininke M. 
Blaževičiūte-Cravvley, palydi
mas fleitomis, kuriomis grojo 
Elizabeth Cravvley ir Regina Sa
ro vičiūtė.

Po mišių sekė mokinių sveiki
nimai ir padėkos savo globėjams.

Parapijos- salėje buvo pasi
vaišinta mokinių tėvų ir mokyk
los rėmėjų ruoštais valgiais.

Mokyklai pavyzdingai vado
vauja Jėzaus Nukryžiuotojo se
serys. Vedėja yra seselė M. Con- 
cepta, mokytojauja sės. Marija 
James, sės. Uršulė ir pasauliečiai 
mokytojai. Mokyklą lanko 175 
mokiniai ir daug yra norinčių jon 
patekti, bet dėl vietos stokos ne
gali būti priimti.

E. Ribokienė

MIRĖ 1984 M. 
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24-TĄ DIENĄ

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

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

NEVVARK, N.J.
Mirė Kazimieras Strolia

Gruodžioi 13 St. James ligo
ninėje Nevvarke mirė Kazimie
ras Strolia, 73 metų amžiaus. 
Nuliūdime liko žmona Julia, 
dukra Mrs. Julie Quigley. dvi se
serys Mrs. Anna Pocius ir Mrs. 
Mary Seperis. trys anūkai ir vie
nas proanūkas.

Velionis buvo gimęs 1913 
rugsėjo 26 Lietuvoje, Pavarių 
vienkiemy, Anykščių valsčiuje, 
Utenos apskrityje.

Jo tėvai. Karolis ir Uršulė 
Stroliai, su dviem dukrelėm

A.A.
EMILIJA MEILIŪNAITĖ- 

LANDSBERGIENĖ

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Šlę skausmingą sukaktį minint, Mišios už jos stelę 
bus aukojamos Apreiškimo bažnyčioje, Brooklyne, 
pas tėvus Pranciškonus Brooklyne ir Kennebunkpor- 
te, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Sioux City; Matulaičio 
Namų koplyčioje, Putname, kur ji praleido paskutinią
sias savo dienas.

Kviečiame artimuosius ir pažjstamus prisiminti 
a.a. Emiliję Ir už ję pasimelsti.

Vyras Jeronimas Landsbergis
Sūnūs Algirdas ir marti Joan Landsbergiai, 
Algimantas ir marti Teresė Landsbergiai 
Duktė Gražina ir žentas Mamertas Eretai 
Anūkai: Ligija, Paulius, Jonas-Albertas 
Andrius ir Liudas
Seserys Veronika Urbonienė, Ona Butkaitienė, 
Jadvyga Matulaitienė

trumpam buvo grįžę iš Amerikos 
į Lietuvą, nes tuo metui mirė 
Karolio tėvas, tai grįžęs Karolis 
turėjo sutvarkyti ūkį.

Sugrįžus greit prasidėjo pa
saulinis karas, ir Karolį Strolią 
rusai areštavo Anykščiuose. Po 
trijų mėnesių jis žuvo karo au
drose. Buvo kalbos, kad rusai 
įtarė jį esantį Amerikos šnipą, 
todėl ir sušaudė.

Motina su trim vaikais pasiliko 
Lietuvoje. Vaikai baigė pradines 
mokyklas Anykščiuose. Kazi
mieras baigė ir gimnaziją Any
kščiuose. Dukros 1929 metais 
grįžo į Ameriką, apsigyveno Ne- 
vvarke, N. J., abi ištekėjo. Jos 
1934 metais iš Lietuvos atsiėmė 
motiną Uršulę Strolienę, o 1936 
m. pasikvietė ir brolį Kazimierą 
Strolią.

Atvykęs pradėjo mokytis Rut- 
gers universitete, studijavo 
inžineriją ir pasidarė gaisrinin
kas inžinierius. Dirbti pasiliko 
tame pačiame universitete, 
prižiūrėjo visas universiteto 
nuosavybes. Ten dirbo 35 me
tus, kol išėjo į pensiją.

Buvo vedęs Juliją Marein- 
kaitę, kuri liko našlė ir sunkiai 
serga širdimi.

Kazimieras Strolia priklausė 
prie Lietuvos vyčių ir turėjo tos 
organizacijos ketvirtą laipsnį, 
taip pat buvo narys Šv. Jurgio 
draugijos, Lietuvių Bendruo
menės. Organizacijose ėjo įvai
rias pareigas, buvo ir pirminin
ku. Taip pat buvo pamaldus, ka
sdien eidavo į bažnyčią išklausyti 
mišių. Daug metų giedojo para
pijos chore, nes turėjo gražų 
boso balsą.

Premijų šventės proga
Septintosios premijų šventės 

proga Laisvės Varpas balandžio 
5 d. laidoje nagrinėjo skiriamų 
premijų ir rengiamų premijų 
švenčių reikšmę bei poveikį. 
Programos vedėjas Petras Višči
nis pabrėžė, kad skiriamų pre
mijų uždavinys — skatinti mūsų 
tautinę kūrybą įvairiose srityse, 
o rengiamų premijų švenčių pa
skirtis — parodyti kūrėjams jų 
darbo įvertinimą bei pagarbą, 
suartinti visuomenę su kūrėjais.

Ligi šiol premijos tekdavo 
daugiausia kūrėjams vetera
nams, o ateityje didesnis dėme- 
svs turėtų būti skiriamas mūsų 
jauniesiems kūrėjams, kurių 
prieauglis būtinas, jei nenorime, 
kad mūsų kūryba ir jos įnašas ne
sumažėtų kai veteranai kūrėjai 
pasitrauks iš gyvenimo.

Šia prasme Lietuvių Fondas 
atlieka reikšmingą darbą, 
parūpindamas lėšas įvairioms 
premijoms.

Išeivijoje skiriamos premijos 
skiriasi nuo okupuotoje Lietuvo
je dalinamų premijų dviem 
aspektais: pirma, išeivijoje pre
mijos išmokamos iš savanoriškai 
sudaromų lėšų, o okupuotoje 
Lietuvoje — iš priverstinių mo
kesčių; antra, išeivijoje premijų 
skyrimo pagrindas —tik meninė 
vertė, ookupuotoje Lietuvoje — 

tarnavimas komunistinei propa
gandai. Išeivijoje sukurtos ver
tybės anksčiau ar vėliau suplauks 
į vieną mūsų tautinės kūrybos 
aruodą su tomis, kurios sunkiau
siomis sąlygomis okupuotame 
krašte pasireiškia. Ne okupan
tui, bet lietuvių tautai priklauso 
teisė atlikti tų vertybių atranką. 
Gerai daroma, kad kiekvienais 
metais premijų šventės rengia
mos vis naujoje vietovėje.

Šios mintys buvo perpintos 
premijuotos kūrybos pa
vyzdžiais. Taip programoje 
įjungta ištrauka iš Kazio Viktoro 
Banaičio operos “Jūratė ir Kasty
tis kurią atliko sol. Stasys Ba
ras, Bernardo Brazdžionio 
eilėraštis “Aš čia agyva”, kurį 
skaitė pats autorius, ištrauka iš 
Juliaus Gaidelio operos “Dana”, 
kurią atliko Chicagos lietuvių 
operos moterų choras su simfo
niniu orkestru.

Atsiliepimai dėl
A. Matioškos įamžinimo

Atsiliepdamas į Petro Viščinio 
iniciatyvą didesniu įnašu 
įamžinti Antano Matioškos švie
sų atminimą Lietuvių Fonde, 
vilnietis adv. Antanas Jukne
vičius iš Floridos atsiuntė .50 do
lerių ir laiškutį, kuriame rašoma: 
"Mūsų nuomonės a.a. Antano 
Matioškos atminimo reikalu su
tampa. Jis su kaupu atidavė tau
raus lietuvio ir idealisto vilniečio 
duoklė savajai tautai. Mūsų pa
garbus prisiminimas jam tikrai 
priklauso. Dėkingas esu už su
teikimų man progos įsijungti į or
ganizuojamą įnašą Lietuvių Fon- 
dan Antano Matioškos istori
niam įtvirtinimui ”. Šiuo reikalu 
laukiama dar kitų vilniečių atsi
liepimo, o taip pat įsijungimo tų 
organizacijų, kuriose Antanas 
Matioška visą laiką taip uoliai 
reiškėsi. Aukos siunčiamos Pe
trui Viščiniai, 173 Arthur St.,

Tarptautinio Instituto Bostone rengtame tautybių baliuje pir
mą vietą laimėję lietuvių paviljono-stalo rengėjai. Iš kairės: 
jonas Stundžia, Jonas Stankus, Marytė Knašytė ir Rima 
Knašienė. Jie taip pat Bostono State House Doric Hali ba
landžio 15 ruošia vaišes 600 m. Lietuvos krikščionybės 
minėjime.

Brockton, MA. 02402 arba tie
siog j Lietuvių Fondą. 3001 W 
59th St., Chicago, IL 60629.

Antano Kulbio 
filmų vakaras

Antano Kulbio kuriamų filmų 
ištraukoms skirtas vakaras kovo 
28 So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje buvo sėkmingas. į jį 
suplaukė daug lietuvių jaunimo 
ne tik iš Bostono ir apylinkės, 
bet net iš tolimesnių vietovių. 
Parodytos ištraukos iš Antano 
Kulbio sukamų filmų susilaukė 
reikalingo susidomėjimo. 
Būdinga, kad tiems filmams te
mas Antanas Kulbis pasirenka iš 
Lietuvos istorijos ar lietuviškų 
legendų, o aktoriais kviečiasi lie
tuvių jaunimo atstovus. Tai atk
reipia jo profesorių ir draugų 
dėmesį į lietuvius.

Dabar Antanas Kulbis ruošiasi 
magistro laipsniui Bostono uni
versitete. Jo darbai rodomi “Vil- 
niaus- Productions” pavadinimu. 
Vakaro reklaminiuose lapeliuose 
pagrįstai buvo sakoma: “Susi- 
pažinkit su nauja lietuviškos 
kultūros apraiška... Pasidžiaukit 
jaunų lietuvių profesionalų pa
stangomis išvesti lietuvišką tu
rinį į amerikietišką filmų pa
saulį .

Po filmų ištraukų rodymo pro
gramos vyko linksmavakaris; šo
kiams grojant brolių Kezių orke
strui iš New Yorko. Tai sveikin
tinas mūsų jaunimo pasireiški
mas, sujungiant naujas veiklos 
galimybes su pasilinksminimu. 
O. kad tokių apraiškų būtų dau
giau!

būklė, tolumoje — žalia, viltis 
ateičiai, toliau liaudies motyvų 
lietuviškas kryžius ir lotyniškas 
įrašas: “Christianitas Lituaniae”. 
Ženkle įrašytos sukakties datos: 
1387 - 1987 metai, o fone 600 
metų skaitlinės. Ženklas kruo
pščiai pagamintas. Jis tinka nau
doti ant vokų, siunčiant laiškus 
ir įvairius sveikinimus. Ženklas 
gaunamas rašant: Lithuanian 
Scouts Association, 17 Tyler 
Rd., Lexington, MA 02173.

RENGINIAI
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 mųz. Arvydas 
Paltinai is 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 
ręsto ine Randolphe.

Sp; io 11 d. 3 vai. popiet First 
& Sėuond Church auditorijoje 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

Nijolė, jonas. Vaiva ir Aras 
U lėnai

VACLOVUI RAMANAUSKUI
mirus, Jo žmonai Stefanijai, dukrai Aušrai su šeima, 
glmlniėms ir artimiesiems reiškiame gidę užuojautą 
Ir kartu liūdime.

Lietuvos krikščionybės 
sukakties ženklas

Česlovo Kiliulio vadovauja
mas Lietuviškosios Skautybės 
Fondas išleido Lietuvos kri
kščionybės 600 metų sukakties 
ženklą, kurio projektą paruošė 
Akademinio Skautų Sąjūdžio fili
steris dail. Julius Špakevičius. 
Tas ženklas yra simboliškas. Jo 
priekyje matoma tamsi žemė — 
liūdna dabartinė Lietuvos

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO
MINKŲ RADIJO PROGRAMA 

girdima per radijo stot] 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. 
Tai. 268 - 2515. Pas Mlnkus gau
namas “Darbininkas”.

LAISVES VARPAS sekmadie
niai* 9:00 -10:00 vai. ryto U WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 42402. Telefonas (617) 686- 
7209.

‘An>ber Hdjdays” ®
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 
Rugsėjo 16 
Spalio 6 
Gruodžio 26

1399.00 
1429.00
1725.00 
1514.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji maršruto!.
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 Rudžlūnas.

Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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— Lietuvos Krikščionybės Ju-Apreiškimo parapijos metinis 
koncertas, turėjęs įvykti Verbų 
sekmadienį, dėl techniškų 
priežasčių nukeliamas j Atve
lykį, balandžio 26.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 18, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Camille 
Saint-Saens opera “Samson et 
Dalila”. Pagrindiniai solistai: 
Marilyn Home, Jon Vickers, 
Louis Quilico. Diriguoja Jean 
Foumet. Tai paskutinė translia
cija šiame operos sezone.

Prof. A. Maceinai paminėti 
rengiamas simpoziumas, kuris 
įvyks birželio 7, sekmadienį. 
Kultūros Židinyje. Simpoziumą 
organizuoja Lietuvių Fronto 
Bičiulių Xew Yorko sambūris.

Perkūno choro pirmoji repeti
cija po ilgesnės pertraukos bus 
balandžio 14 Kultūros Židinyje 
— choro kambaryje. Kviečiami 
nauji dainos mėgėjai jungtis į 
choro eiles.

Bronė Spudienė, visuomeni
ninke ir LDD 7 kuopos pirmi
ninkė, buvo išvykusi Chicagon 
aplankyti savo pažįstamų ir drau
gų. Apsilankė ir Alto artimiausių 
skyrių suvažiavime.

Atvelykio tradicinė popietė, 
rengiama LMF Xew Yorko klu
bo, Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje 1987 balandžio 26 3 vai. 
popiet prasidės su geologės B. 
Saldukienės paskaita “Lietuvos 
Žemės turtai”. Po to vaišės, 
dailės paveikslo loterija. įėjimo 
auka 10 dol.

biliejaus Centrinio komiteto 
rengtos loterijos traukimas įvyko 
š.m. balandžio 11 Kultūros Židi
nyje, Brooklyne, komitetui susi
rinkus posėdžio. Dalyvavo vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM, Cen
trinio komiteto pirm. dr. Linas 
Sidrys, vykdomojo komiteto 
pirm. Jonas Kavaliūnas ir organi
zacijų atstovai, bei finansinio va
jaus talkininkai. Laimėtojai yra: 
pirma premija — kelionė dviem 
į Romą — A. XV. VVallace, Coral 
Gables, Florida; antra premija, 
— lėktuvo bilietas į Romą vie
nam — A. Žukauskas, Teguesta, 
Florida; trečia premija — sida
brinis jubiliejaus medalis — E. 
Gaška, Chicago, Illinois.

Birutės Salduldenė, geologė 
iš Washingtono, tradicinėje 
LMF X e\v Yorko klubo ruošia
moje Atvelykio popietėje, skai
tys įdomią paskaitą “Lietuvos 
žemės turtai” . B. Saldukienė, 
\ ilniaus Universitete gavusi di
plomuotos geologės vardą, stu
dijas tęsė Greifswaldo ir Kielio 
universitetuose, V okietijoje bei 
Ohio valst. univ. Columbus. Yra 
geologų ir daugelio profesinių 
bei mokslinių draugijų narė ir 
dalyvė ar paskaitininke geologų- 
geografų suvažiavimuose ar kon
gresuose Lietuvoje, V okietijoje 
ir Amerikoje. Washingtone 
1956-80 dirbo geologinėje tarny
boje. Parašė daugiau kaip 400 
straipsnių ir bendradarbiauja 
periodinėje spaudoje.

TRADICINĖ ATVELYKIO

bus balandžio 26, sekmadienj, 3 v. popiet 
Kultūros Žldtpy
PROGRAMOJE
BIRUTĖS SALDUKIENĖS paskaita 
“Lietuvos žemės turtai” 
Laimėjimam leidžiamas paveikslas

VELYKŲ STALAS

Visi maloniai kviečiami atsilankyti 
(Atskiri pakvietimai šiemet nebus siuntinėjami)

Įėjimo auka — 10 dol.

LMK Federacijos 
Neit Yorko Klubas

Verbų .sekmadienio religinis, 
koncertas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje dėl techniškų kliūčių 
nukeliamas į balandžio 26 dieną 
— Atvelykio sekmadienį. Kon
certas prasidės 1:30 popiet. Var
gonais gros Richard Proetser.

LDD 7 kuopa ir Dariaus- 
Girėno komitetas paskutiniame 
posėdyje nutarė rengti drąsiųjų 
lakūnų paminėjimą liepos 18 
dieną 3 vai. popiet prie paminklo 
Lituanica sq., Brooklyne. Apie 
iškilmių eigą bus pranešta 
vėliau.

Gegužės 16 - 17 sporto žai
dynėm aukų vajus vyksta 
sėkmingai. Ypatinga padėka vi
siem aukotojam, kurie atsiliepė 
į vajaus laiškus, nepagailėdami 
finansinės paramos. Tai parodo, 
kad ir mūsų jaunimo pastangos 
yra šiek tiek įvertinamos. Iki ba
landžio 11 gautos šios aukos: 
Kultūros Židinio administracija 
100 dol., Kazys Bačauskas, Al
girdas ir Jolita Biručiai, Juozas 
Belickas, Algirdas Bražėnas, Al
girdas ir Vida Jankauskai po 50 
dol., Sofija ir Kazys Butkai, An
tanas ir Genovaitė Diržiai, Alek
sandras Daunys, Koste Garbau- 
skienė, Anthony ir Adelė Grig, 
Kazys Skobeika, Dantonas ir 
Mirga Bulaičiai, Genovaitė ir 
Kazy s Trečiokai po 25 dol., Če
slovas ir Birutė Ašebergai, Ona 
Barauskienė, Jonas ir Ariane 
Bortkevičiai, Aldona ir Jonas 
Alytai, Vytautas Kondrotas, J. 
Uknevičius, Vytautas Vaičiulis, 
Julija Rūtelionienė po 20 dol., 
Jadvyga Matulaitienė, J. ir A. 
Pumpučiai, Petras Rasimas po 
15dol., Vincas Blažaitis, Stanley 
Bulovas, L. Jankauskaitė, Ray- 
mond Kazlas, Stasys Liogys, Al
fonsas Urbelis, Solphie Plecha- 
vičienė, Vladas ir Stefanija Vasi- 
kauskai po 10 dol., Kazys ir Ele
na Šeštokai 3 dol. ir Albinas 
Šmulkštys, M D, 1 dol. Visiem 
nuoširdi padėka.

Š ALFAS sporto žaidynės 
gegužės 16 -17 vyks keliose vie
tose. Dėl labiau prieinamų sąly
gų sporto salės yra nuomuoja- 
mos VVestbury apylinkėje, Long 
Island. Šiuo metu yra užsakytos 
patalpos New York Institute of 
Technology, kurį galima pa
siekti iš Northern Blvd. ir State 
University of N.Y. College at 
Old VVestbury, pasiekiamas 
važiuojant L.I. Expressway į Rt. 
107. Ieškoma dar papildomų 
sporto salių toj plačioj apylinkėj. 
Dalis varžybų vyks ir Kultūros 
Židiny. Čia jaukučiai žais kre
pšinį ir rungsis^sachmatininkai. 
Šeštadienį, gegužės 16, Židiny 
bus susipažinimo vakaras ir šo
kiai jaunimui. Žaidynių proga 
taip pat bus paminėtas ir Lietu
vos krepšininkų Europos mei
sterio 50 metų jubiliejus.

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

Bent vieną lietuvišką knygą 
perskaityk kas mėnesį!

Los Angeles Dramos sambūris, suvaidinęs Vinco Mykolaičio-Putino 5-kių veiksmų, 
6-šių paveikslų dramą “Valdovas”. Ši grupė gegužės 2 pasirodys Kultūros Židinyje, 
Laisvės Žiburio pavasario šventėje. Pirma eilė iš k.: Ramunė Vitkienė, Vincas Dovy
daitis, Sigutė Mikutaitytė, rėžis, Petras Maželis, Antanas Kiškis, Antra eilė iš k.: 
Aloyzas Pečiulis, Arnoldas Kungys, rėžis, padėjėja Ema Dovydaitienė, Arvydas Rau- 
linaitis, Sigitas Raulinaitis, Fredas Prišmantas, Saulius Stančikas. Nuotr. Jono Tamulaičio

DALYVAUS LAUREATAS 
CZESLAW MILOSZ
Xobelio premijos laureatas 

Czeslavv Milosz dalyvaus 
priėmime pirmadienį, balandžio 
20 d., 6 - 8 vai. vakaro, Xew 
York Yacht Club, 37 West 44th 
Street, NewYork. Priėmimo tik
slas paremti Baltic Studies 
Fund, tuo užtikrinant, kad Asso- 
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies (AABS) ir toliau 
pajėgs skatinti mokslines studi
jas Pabaltijo temomis, organi
zuodama tarptautines konferen
cijas ir leisdama daugelį kraštų 
pasiekiantį Journal of Baltic Stu
dies.

Laureatas skaitys savo kūry
bos. Pobūviui vadovaus Prof.

Rimvydas Šilbajoris buvęs 
AABS pirmininkas.

Czeslaw Milosz žinomiausias 
šių laikų lenkų poetas, gimė Lie
tuvoj ir studijavo teisę Vilniaus 
Universitete. Baigęs studijas dr. 
Milosz dirbo Lenkijos diploma
tinėj tarnyboj, bet 1951 m. pasi
traukė į Vakarus ir ilgainiui atvy
ko į JAV, kur dėstė slavų kalbas 
ir literatūras Berkeley Universi
tete Califomijoj. Czeslavv Mi- 
loscz yra autorius daugiau negu 
dešimties tomų prozos ir poezi
jos.

Czeslavv Milosz savo kūryboj 
su meile mini Lietuvą, savo 
protėvių žemę, ir taikingus Lie
tuvos žmones kuriems jis prieš

pastato žiaurius užkariautojus, 
nešančius mirtį. Savo išgarsėju- 
sioj knygoj The Captive Mind 
(1953) diplomatas ir rašytojs Mi
losz įrodė kaip giliai jis supranta 
pabaltiečių tragišką likimą, bei 
laisvės troškimą.

Apie dalyvavimą pobūvy Bal
tic Studies Fund paremti 
prašom pranešti: Janis Gaigulis, 
AABS, 107 Knob Hill Road, 
Hackettstovvn, N.J. 07840. 
Auka: S100 asmeniui. Užkanda, 
šampanas. Po programos Cze
slavv Milosz pasiliks vakarienei, 
tam pačiam Yacht Club. Vaka
rienė S50 asmeniui.

EV

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO METINIS

RELIGINIS

KONCERTAS
Įvyks balandžio 26, sekmadienj, 1:30 vai. popiet 

Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Programoje ištraukos iš:
Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai — J. Duboie

Stabat Mater — G. Rossinl
Reguiem — G. Verdi

Chorui vadovauja muzikas VIKTORAS RALYS

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 - 10 V. RYTO

NEW JERSEY (area code 201)
P. Macijauskas 998 * 6797
V. Gružas 423 - 3317
D. Didžbalienė 925 * 4761
R. Bitinas 351 - 7963 
(Iš New Jersey vyks autobusas)

NEW YORK (area code 718)
N. P. Baltrullonis 297 - 0991
A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
B. V. Labutis 847 - 5550
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kazys 769 - 3300, 229 * 9134
M. Šallnsklenė 296 - 2244
V. Vaslkauskas 847- 1286

BILIETŲ PLATINTOJAI:

LAISVES ŽIBURYS
GEGUŽĖS 2 D., ŠEŠTADIENĮ,

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO SAVO 41 RENGINĮ

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRJ
su VINCO MIKOLAIČIO-PUTINO
5 veiksmų, 6 paveikslų drama

VALDOVAS
Režisierius ir dekoracijos —PETRAS MAŽELIS 
Kostiumai — EMA DOVYDAITIS

L. A. Dramos Sambūris su VALDOVU Vll-tame teatro festivalyje Chicagoje 1986 
m. buvo pripažintas geriausia grupė, gavusi daugiausia “oskarų”.

Geriausia festivalio aktorė — SIGUTĖ MIKUTAITYTĖ 
Geriausias festivalio aktorius — VINCAS DOVYTAITIS 
Iškiliausias režisierius ir dekoratorius — PETRAS MAŽELIS

Pradžia 6:30 v.v. punktualiai 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Po programos šokiai ir balius. Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS
Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ

Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 
galima iš anskto užsisakyti stalus pas STASĮ KARMAZINĄ 441 - 1252

Visos vietos numeruotos, Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie JėJimo. Patariama bilietus Įsigyti iš anksto paštu. Čekj 
atitinkamai sumai su sau adresuota su pašto ženklu voką siųsti Lithuanlan Radio Club 
vardu, 217 - 25 54th Avė. Bayside, N.Y., 11364

LAISVĖS ŽIBURIO RADUAS




