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RAŠYTOJŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ SAVO SAVAITRAŠTĮ

Savaitės 
įvykiai

SKELBIAMOS KLAIDŽIOS ŽINIOS IŠ KATALIKŲ GYVENIMO 

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikės Nr. 72

JAV kongresas priėmė įstaty
mą, suteikiantį prieš Nikaragvos 
vyriausybę kovojantiems parti
zanams humanitarinės paramos 
už 47.9 mil. dol.

Vasario 14 kilęs gaisras Sov. 
S-gos Mokslų akademijos biblio
tekoj Leningrade sunaikino ' 
400,000 knygų, kurių daugelis 
buvo nepakeičiamos. 3.6 mil. 
knygų buvo sugadintos vandens. 
Tarp sunaikintų knygų buvo ir 
kun. Radvilo ir Kuršių kunigai
kštystės bibliotekų knygos.

Filipinų kariuomenei pavyko 
paimti į nelaisvę ten veikiančių 
komunistų Naujos liaudies armi
jos, kuriai priklauso apie 24,000 
karių, vadą Romulo Kintanar ir 
partijos gen. sekretorių Rafael 
Baylosis ir keletą kitų žymesnių

- partijos vadų.
Kinijos kongreso sesijoj, pir

mą kartą renkant įvairių komite
tų narius, atstovai išdrįso laisvai 
reikšti savo nuomones ir balsuoti 
ne už iš anksto pasiūlytus kandi
datus.

Per Izraelio okupuotą žemių 
palestiniečių kasmet minimą 
Žemės dieną, kada, prieš 12 m. 
Izraeliui nusavinant arabų 
žemes, buvo užmušti 6 arabai, 

monių galimom palestiniečių 
riaušėm sustabdyti, bet visdėlto 
demonstracijas surengė Izraelio 
piliečiai arabai. Iki šiol Izraelio 
karių ar kolonistų buvo nušauti 
132 palestiniečiai.
Britanijos parlamento grupės ir 
Simon Wiesenthal centro Los 
Angeles spaudžiamas, vidaus 
reik, sekretorius Douglas Hurd 
sudarė karo nusikaltimų tardy
mo komisiją, kuri turėtų 
nuspręsti, ar Britanijai reikia 
priimti naujus įstatymus karo 
nusikaltimam bausti. Esą Brita
nijoj gyvena 53 įtariamieji karo 
nusikaltėliai.

Etiopijos prezidentas Mengi- 
stu Haile Mariam pripažino, kad 
vyriausybė kietai kovoja prieš 
partizanus Eritrėjos ir Tigre pro
vincijose. Partizanų veiksmai 
nutraukė susisiekimą ir kitas tar
nybas, sudegino J.T. maistą ga
benančius sunkvežimius ir 
užmušė daugybę žmonių.

JAV pasiuntė į Panamą ten 
esančiom JAV karinėm bazėm ir 
JAV piliečiam apsaugoti /per 
1000 karo policininkų.

Filipinuose pr. rugpjūčio 
mėn. bandyto perversmo vadas 
pik. Gregorio Hanasan su visa 
sargyba pabėgo iš karo laivo, kur 
jis nuo gruodžio mėn. buvo lai
komas.

Azerbaidžiano sovietinės re
spublikos armėnų gyvenamoj 
Nogomo-Korabach srity darbi
ninkų streikai tebevyksta ir to
liau, nes Sov. S-ga atsisakė sritį 
prijungti prie Armėnijos.

Valst. sekretorius Shultz jau 
trečią kartą išvyko į Art. Rytų 
valstybes, kur jis vėl bandys įpi
ršti savo planą taikai Art. Rytuo
se įgyvendinti.

Izraelis pasirašė su Kinija 
slaptą sutartį, pagal kurią jis įsi
pareigojo aprūpinti Kiniją mo
dernia raketų technologija. 
Beto, jis padėsiąs Kinijai staty
dinti naują kovos lėktuvą pagal 
Izraely sustabdyto Lavi karo 
lėktuvo planus ir gaminti laser 
spinduliais vairuojamus artileri
jos sviedinius.

pai taip pat pritarė savo pasisaky
mais.

Galiausiai P. Anilionis nusi*- 
■ leido, leisdamas vyskupams pa

tiems paruošti raštį. Vyskupai 
pasirašė po savo suredaguotu 
raštu.

Vyskupai “melagingų 
pažiūrų” atstovai, bet 
vistiek turi pasirašyti

1986 spalio 8 į Vilnių pas RRT 
įgaliotinį Petrą Anilionį buvo su
kviesti Lietuvos vyskupai, vys
kupijų valdytojai ir Kunigų se
minarijos rektorius.

Pradžioje įprastiniu savo sti
liumi išbaręs vyskupus už “eks
tremistų” netvarkymą, įgalioti
nis pateikė vyskupams tris pro
jektus, parašytus neva kažkurių 
kunigų (jei tai tiesa, aišku, nebe 
valdžios žinios) Lietuvos vysku
pų bendro pareiškimo, pare
miančio politinę Maskvos liniją 
taikos ir nusiginklavimo klausi
mais.

P. Anilionis primygtinai reika
lavo vyskupus pasirašyti po vie
nu iš trijų raštų.

Kaišiadorių vyskupas Vincen
tas Sladkevičius nusistebėjo, kad 
tokiam valdžios pageidavimui 
parinktas pats netinkamiausias 
laikas, “Prieš porą dienų, rugsė
jo 30 d., “Tiesoje” perspausdin
tame “Pravdos” vedamajame ti
kintieji ir mes, vyskupai, buvo
me išvadinti “nuo pradžios iki 
galo melagingų pažiūrų” atsto
vais.

Tad kam prireikė melagių pa
rašų? Nebent tikinčios liaudies

Įgaliotinio “malonė”
Susitikimo metu įgaliotinis 

nelauktai pasiūlė “malonę”, kad 
laikraštis “Gimtasis kraštas" 
spausdintų kai kurias žinias iš 
Lietuvos katalikų gyvenimo. 
Tam esą reikalingas ordinarų pa
skirtas kunigas, kuris bendra
darbiautų su laikraščio redakci
ja. Nors ir labai buvo nepaten
kintas įgaliotinis, tačiau vysku-. 
pai nuo pasiūlytos “malonės” at
sisakė.

Spausdina žinias iš katalikų 
gyvenimo bet jos klaidingos

Bet jau pirmosios informacijos 
pilnos netikslumų... Paminėta, 
jog Šiluvos atlaiduose dalyvavo 
vyskupai Antanas Vaičius, Juo
zas Preikšas. Nutylėti: vysk. Ju
lijonas Steponavičius, Vincentas 
Sladkevičius; taip pat pra
leista, kad Kalvarijose net dvi 
dienas dalyvavo vyskupas A. 
Vaičius.

Visa iš piršto išlaužta, kad spa-

redaguoto rašto, bet kun. įgalio
tinio P. Anilionio pateikto pro
jekto raštui už taiką žodžiai...
TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų

PAREIŠKIMAS
1987 m. Lietuvos stikintieji 

minės Lietuvos Krikšto 600 
metų jubiliejų. Per 600 metų 
krikščioniškasis mokslas giliai 
įsišaknijo mūsų liaudyje. Tiek 
TSRS, tiek ir Lietuvos TSR Kon
stitucija garantuoja piliečiams 
sąžinės laisvę, tačiau dažnai kai 
kurių valdžios pareigūnų per
dėtas uolumas, skleidžiant ateis
tinę pasaulėžiūrą, tas konstituci
nes garantijas paverčia niekais.

Prašo paleisti 
arkivysk. J. Steponavičių

1. Vilniaus Apaštalinis Admi
nistratorius vyskupas Julijonas 
Steponavičius jau daugiau kaip 
25 metai be jokio nusikaltimo ir 
teismo valdžios pareigūnų nuša
lintas nuo Vilniaus arkivyskupi
jos vyskupo pareigų ir laikomas 
toli nuo arkivyskupijos Žagarėje. 
Prašome, kad vyskupui J. Stepo
navičiui būtų leista eiti savo pa

vedamajame jūs raginate su 
mumis kovoti visomis priemonė
mis, o mes už jūsų reikalus ver
čiami aukoti savo autoritetą”, — 
kalbėjo vyskupas V. Sladkevi
čius.

“Ką jūs suprantate “visomis 
priemonėmis?” — paklausė įga
liotinis. “Propagandos aparatas, 
saugumas...” — paaiškino vys
kupas. "Jūs šmeižiate mus! Už 
tai jus galima patraukti baudžia
mojon atsakomybėn! Kur veda
majame žodis “saugumas”?! — 
išsitraukęs laikraštį šaukė P. Ani
lionis. "Nenori, nesirašyk! Pasi
rašys kiti...” — karščiavosi ir 
barė vyskupą kam kalba už visus.
Ateistinė valstybė, siekianti 

sunaikinti tikėjimą
“Visas pasaulis žino, kad TSRS 

— ateistinė valstybė, .siekianti 
sunaikinti tikėjimą. Siūlote pasi
rašyti po raštu, kuriame parašy
ta: “Mes visa širdimi pritariame 
tarybinės vyriausybės vado
vams”... “Kam tai naudinga? Pa
kankamai skausmo padaro tie,
kurie duoda neapgalvotus inter
viu užsieniui” kalbėjo Telšių vy
skupas Antanas Vaičius.

“Kodėl mes būtinai turime pa
sirašyti čia, o ne namuose, ge
rai apgalvoję, po kuo pasirašo
me”, — įsiterpė vyskupas Slad
kevičius. “Duokite mums pro
jektus, mes vieni apgalvosime”, 
— kreipėsi į įgaliotinį vysk. A. 
Vaičius.

RRT įgaliotinis nenorėjo su 
tuo sutikti: “Duosiu jums, o jūs 
perduosit ekstremistams, kurie 
prirašys, ką tik panorės!”

Kokios jum dar laisvės 
trūksta?

P. Anilioniui taip pat nepatiko 
vyskupo V. Sladkevičiaus pasa
kymas: “Kai ką pareiškime iš
brauksime, kai ką pridėsime, pa
vyzdžiui, kad tikintiesiems būtų 
suteikta daugiau laisvės”...

Arkivyskupas Liudas Povilo
nis jam paaiškino, kad draudžia
ma kateldzuoti vaikus, 
baudžiami kunigai. Kiti vysku-

Lietuvos Rašytojų Sąjungos 
organo "Literatūros ir meno” 
krizė išryškėjo 1987 m. gruodžio 
1 d. įvykusiame Sąjungos valdy
bos prezidiumo išplėstiniame 
posėdyje, kuriame dalyvavo au
toriai ir kompartijos atstovai, iš- 
traukos iš šio posėdžio diskusijų 
paskelbtos “Literatūros ir me
no” gruodžio 19 d. numeryje.

Dauguma rašytojų aštriai kri
tikavo savaitraštį ir jo redakto
rių A. Drilingą, kuris pasigyrė,
kad “Literatūros ir meno” tiražas 
jau pasiekė 48 tūkst. egzemplio
rių. Kritikas Aleksandras Kra- 
snovas pareiškė, kad redakcija 
neišspausdino dvylikos rašytojų 
atviro laiško, kuriame “jie pole
mizavo su kai kuriais vieno iš re
spublikos vadovų straipsnio tei
giniais.” Krasnovas klausė: 
“Negi aukštų pareigūnų lūpomis 
visad byloja absoliuti tiesa, negi 
kas nors gali turėti neklystamu
mo karūną?”

Poetas Sigitas Geda pasakojo 
apie savo bėdas su savaitraščio 
cenzoriais. Jo straipsnis apie La
zdynų rajono žemdirbių vargus 
pirmiausiai buvo išbrauktas (re
dakcijos darbuotojos?) A. 
Žemaitytės (kuri pasiaiškino, 
kad braukymai “ne mano”), pa
skui redakcija jam paskambino 
ir pasiūlė atsisakyti “poros pa
straipų.” Geda turėjo nueiti 
“kryžiaus kelius,” kol buvo pa
skelbtas jo eilėraščių ciklas 
“Maironio mirtis” — "net ir nu
tarus, kad tuos sonetus reikia 
spausdinti, ‘redaktorius’ dar iš
reikalavo iš manęs tris ar ketu
rias pataisas.” Todėl, pasak Ge
dos, “dalis literatų dabar vengia 
šio savaitraščio,” kurio “tiražas 
didėja, bet laikraštis prastėja.” 
Poetas tiesiai pareiškė, kad “Li
teratūra ir menas” jau “ne rašy
toju'tribūna” ir prisipažino ne
matąs “jokios prošvaistės.”

siraŠytas raštas ,už taiką. Ze-7 
miau cituojami ne ordinaru su- (nukelta į 2 psl.)

Hartfordo tautinių šokių ansamblis “Berželis” atvyksta į New Yorką ir balandžio 16 
Laisvės Žiburio pavasario koncerte Kultūros Židinyje atliks programą. Koncerto 
pradžia 7 v. v. Nuotr. A. Dziko

Senatorlus Levin iškelia 
Vyskupo Steponavičiaus Ir 
kalinamų kunigų bylas 
Maskvoje
; (Washingtonas, kovo 25. 
LIC) JAV senatorius Carl Le
vin (dem. iš Michigan valsti
jos) pasimatyme su Sovietu 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistru Eduard Shevardnadze 
ir kompartijos centro komite
to sekretorium Anatoly Do- 
brynin iškėlė vyskupo Julijo
na Steponavičiaus ištrėmimą 
bei kunigų Sigito Tamkevi- 
čiaus ir Alfonso Svarinsko įka
linimą kaip pavyzdžius reli
ginės laisvės stokos.

Senatorius Levin Maskvoj 
lankėsi kovo 7 -12 kartu su 
JAV senatorių (William 
Cohen, Alan Cranston, Sam 
Nunn, Alan Simpson) bei 
mokslininkų delegacija. Ame
rikiečių grupė susitiko ne tik

su Shevardnadze ir dobryni- 
nu bet taipogi ir su pačiu ge
neralinių sekretorium Mik- 
hail Gorbachevu bei su įvai
riais disidentais jų tarpe An
drei Sakharovu.

Pasak vieno senatoriaus Le- 
vino asistento, senatorius su
sitikime su Shevardnadze ir 
Dobryninu buvo tasai, kuris 
pradėjo pokalbį apie religinės 
laisvės klausimą. Sovietų Są
jungoje. -.Levin išreiškė susi
rūpinimą dėl sovietų įstaty
mų, pagal kuriuos religinė 
veikla varžoma. Jis ne tik davė 
persekiojamų lietuvių dvasiš
kių pavyzdžius, bet taip pat 
paminėjo Ukrainos katalikų 
bei neregistruotų baptistų 
padėtis.

Senatoriui Levin šį reikalą 
iškėlus, kiti JAV delegacijos na
riai įsijungė į pokalbį. Anot Le
vin asistento, JAV delegacija re
liginės laisvės klausima detaliai

aptarė ir nemažai laiko jam buvo 
paskirta. Tuo tarpu, nors She- 
vardnadzė i Dobrynin nepriešta
ravo senatoriaus pasisakymams 
ir pareiškė, kad jie suprato kelia
mus rūpesčius, tačiau, išklausę 
JAV delegacijos narių nuomo
nių, jie nesileido į ilgesnes di
skusijas ta tema.

Vėliau tai pačiai delegacijai 
susitikus su Gorbacbevu, sena
torius Levin vėl iškėlė religinės 
laisvės klausimą, bet šį šykį apsi- 
ribojp bendrais bruožais.

Senatoriui Levin besiruošiant 
vykti į Maskvą, informacija apie 
vyskupą Steponavičių bei kuni
gus Svarinską bei Tamkevičių 
pateikė Lietuvių Informacijos 
Centro skyrius Washingtone.

(UC)

J. T. paskelbė, kad Tailando 
pakrančių sargybų laivai pri
vertė grįžti ar nuskandino su 
Vietnamo pabėgėliais atplaukusį 
laivą ir nuskandino 150 
pabėgėlių.

“jeigu esam sąžiningi ir ne 
šiaip sau žaidžiam tuo mūsų 
viešumu ir demokratija,” pak
lausė rašytojas Saulius Šaltenis, 
“tai kodėl gūdžioj, anoniminėj 
migloj sudarinėjami redkolegijų 
sąrašai arba staiga paskiriami
nauji redaktoriai, net nepa
bandžius tokius reikalus aptarti 
su rašytojų ar menininkų brolija, 
neįsiklausius į jų lūkesčius ir 
aplinkėjimus?”

O kritikas Vytautas Kubilius 
pavadino “Literatūros ir meno” 
padėtį “dar viena mūsų persit
varkymo idile”: “visuomenė pik
tinasi laikraščio beveidiškumu, 
rašytojai gėdijasi bendradar
biauti, redkolegijos nariai vienas 
po kito atsistaty dina, o Rašytojų 
Sąjungos prezidiumas (kaip t- 
virtino Drilingą) palaiko su savo 
vienintelio laikraščio redakcija 
geriausius santykius .” (Elta)

JAV KATALIKŲ 
EPISKOPATAS 
KRITIKUOJA VASARI016- 
TOS REPRESIJAS 
LIETUVOJE

(Washingtonas, kovo 30. LIC) 
JAV Katalikų episkopato genera
linis sekretorius prelatas Daniel 
Hoye parašė laišką Sovietų Są
jungos ambasadoriui Washing- 
tone Yuri Dubiniui, kuriame jis 
pareiškė “gilų susirūpinimą” dėl 
sovietų valdžios reakcijos į įvy
kius, susijusius su Lietuvos ne
pri
klausomybės šventės paminė
jimui

Vasario 25 d. laiške prel. Hoye 
cituoja patikimus šaltinius, kurie 
teigia kad valdžios agentai 
sužlugdė taikingas procesijas 
Kaune bei Vilniuje ir sulaikė 
žmones ryšium su nepriklauso
mybes” šventės paminėjimu. 
Prel. Hoye iš
reiškia ypatingą susirūpinimą 
dėl Nijolės Sadūnaitės tebe
sitęsiančio varginimo.

Toliau laiškas primena amb.. 
Dubinui, kad Sovietų Sąjunga 
yra įsipareigojus vykdyti Helsin
kio Aktą bei kitas tarptautines 
sutartis, turint tai omeny ir at
sižvelgiant į generalinio sekreto
riaus Gorbačiovo atvirumo poli
tiką, prel. Hoye reiškia viltį, kad 
ateityje nebepasikartos toks so
vietų valdžios elgesys su 
žmonėm, norinčiais pasinaudoti 
savo pagrindinėm civilinėm, po
litinėm bei religinėm teisėmis.

Laiškas baigiamas mandagiu 
prašymu sovietų ambasadoriui 
reaguoti į keliamus rūpesčius. 
JAV Katalikų epis
kopatas tik dabar, maždaug 
mėnesį po laiško pasiuntimo, lei
do viešai paskelbti jo turinį, nes 
laukė sovietų atsakymo. Pasak 
episkopato tarnautojo, jokio at- 
sakvmo negavo.
(LIC)

Etiopija ir Somalija per 11 m. 
kovojusios dėl Ogaden provinci
jos priklausomybės, nutarė at
naujinti diplomatinius santy
kius, atšaukti kariuomenes iš 
lx?ndro pasienio ir nutraukti vie
na antros propagandinius puoli
mus.

Vietnamas pakvietė pradėti 
pasitarimus dėl ten laikomų ke
lių tūkstančių politinių kalinių 
įkurdinimo JAV.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas paskelbė, kad buv. pre
zidentas Brežnevas pats save ap
dovanodavęs įvairiais ordenais, 
ir pasižymėjimo ženklais, nors 
jis ir nebuvo jų užsitarnavęs.

Kinija pareiškė, kad nuo 1959 
egzilyje gyvenąs Tibeto budistų 
religinis vadas Dalai Lama galįs 
grįžti į kraštą. Jei jis atsisakys to
limesnės veiklos už Tibeto ne
priklausomybę. Dalei Lama 
siūlymo atsisakė.



Balsavimai vyksta įvairiose New Yorko apygardos apylinkėse. Čia praeitą savaitę bal
suojama I-moje LB apylinkėje. Balsuoja Apreiškimo parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis, balsavimo būstinėje budi iš k. Rasa Adams, Asta Lukoševičiūtė ir Ramunė 
Adams. Nuotr. V. Maželio

Iš Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos 
(atkelta iš 1 psl.)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, Ėast 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik lilmtlnais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 • 01114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

VISI ATLIKIME SAVO PAREIGĄ
Šj SAVAITGALJ TĘSIAMI LB RINKIMAI

Maspetho apylinkė jau balsa
vo balandžio 10 parapijos salėje.

1-oji apylinkė Apreiškimo pa
rapijos mokyklos patalpose bal
suoja šį sekmadienį balandžio 
17, nuo 10 iki 2 v. popiete

Queens apylinkė J. Matiuko 
bute, 87 - 18 90 St. Woodhave- 
ne, N.Y., balandžio 15 - 16 nuo 
12 iki 5 v. popiet. <

Šį savaitgalį tęsiami rinkimai į 
LB XII Tarybą, visų pareiga pa
sinaudoti demokratine laisve ir 
balsuoti!

Apie balsavimo būstines ir lai
ką buvome paskelbę Darbininko 
nr. 13, balandžio 1, 7 psl. Dabar 
pakartojame tai, kas liečia šį sa
vaitgalį.

Bushwicko apylinkėje dalis 
jau yra pabalsavę, ten balsavimai 
baigiami balandžio 15, penkta
dienį, 4 v. popiet.

Great Neck apylinkė balsuoja 
p. Miklų namuose, 10 Church 
St., balandžio 17 nuo 9 v.r. iki 
6 v. v.

Manhattan-Bronx apylinkė
kartj 

tikslintis. Tiksfintis ne todėl, kad < 
paties būtų buvę suklysta, o 
todėl, kad informaciją rengėjai 
nuolat keitė.

Pasakysiu, tikslinimasis nepa
prastai malonus, kai žinios ne 
blogėja, o gerėja, kaf ankstesnė 
informacija ne su atsiprašinėji
mais keičiama, o papildoma.

Reikalai ypač nuolat gerėjo, 
skelbiant šoksiančių grupių ir 
šokėjų skaičius. Pereitą rudenį 
žinojome tik apie vieną Argenti
nos grupę, o paskui atsirado ir 
antra. Turėjome vieną užsiregi
stravusią Vokietijos grupę, bet 
atsirado ir antra. Nesitikėjome 
nė vienos grupės iš Australijos, 
o štai viena iš ten panoro daly
vauti.

Pagaliau, pirmąjį kartą visoje 
išeivijos šokių švenčių istorijoje, 
turėsime'grupę iš Lenkijos val
domo Lietuvos kampelio Pun
sko. Dabar iš viso VIII Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventėje šokti užsiregistravo 54 
šokių grupės su 2,065 šokėjais.

Šventę, kaip žinome, rengia 
JAV ir Kanados LB kraštų valdy
bos, bet pirmuoju smuiku visur 
gros mūsų broliai Kanados lietu
viai, nes šventė 1988 liepos 3 
įvyks Kanadoje, Ontario provin
cijoj, Hamiltono miesto Copps 
koliziejuje. Plačios apimties ren
gimo komitetui vadovauja jaunas 
daktaras Vaidotas Kvedaras, 
buvęs “Gyvataro” ansamblio 
šokėjas. Iš keturių meno vadovų 
trys yra kanadiečiai: Genovaitė 
Breichmanienė, Rita Karasie- 
jienė ir Juozas Karasiejus, ket
virtasis į jų tarpą rikiuojasi cleve
landiškis Liudas Sagys.

Šokių šventės metu Hamilto
ne vyks keletas renginių liepos 
1 ir 2, o lietuvių tautodailės pa
roda bus atjdaryta nuo birželio 
30. Šventės informacijos vado
vas Kazimieras Mileris čia 
rašantįjį įspėjo, kad “Darbinin
ke”, kaip ir keliuose kituose laik
raščiuose, buvo išspausdinta visa 
tiksli informacija vienoje vietoje: 
apie visus renginius, jų adresus, 
į juos bilietų kainas ir 1.1. Todėl

VVoodhaveno aplylinkė bal
suoja Vitas Travel įstaigoje, 94 - 
10 Jamaica Avė., Woodhavene, 
balandžio 16, nuo 10 vai. iki 5 
vai. popiet, balandžio 17 nuo 12 
iki 3 vai. popiet.

Rochesterio apylinkė balsuoja 
balandžio 17, nuo 11 vai. iki 1 
vai. Šv. Jurgio parapijos salėje.

Buffalo apylinkėje dėl balsa
vimo reikia kontaktuoti Mildą 
Nauman, tel 688 - 4025.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ, JOS ŠOKĖJAI

ALFONSAS NAKAS

Aštuntajai šokių šventei artė
jant ,šįų, žodžių autoriui teko

jė, prie įėjimo, balandžio 17 nuo'' 
11 v. iki 12 vai. vidudienio.

Savaitės 
Įvykiai

Kazys Razgaitis, Vakarinės 
vadovas

VASAROS STAŽAS^. ... 
LIC BŪSTINĖJE'^ « 
VVASHINGTONE

(Washingtonas, kovo 30. LIC) 
: Lietuvių Informacijos Centras 

skelbia stažą studentui, nori
nčiam dirbti šią vasarą Washing- 

t tone.

Gražinkite bažnyčias
2. Vilniaus Katedra yra katali

kiškos Lietuvos lopšys, o ši šven
tovė iš tikinčiųjų atimta. Šventa
sis Kazimieras yra Lietuvos 
Globėjas, o jo vardo bažnyčia pa- 
veresta ateizmo muziejumi. 
Klaipėdos taikos Karalienės 
bažnyčia pastatyta tikinčiųjų au
komis, buvo iš jų atimta ir paver
sta filharmonijos sale, o tuo tar
pu tikintieji turi dusti mažoje 
bažnytėlėje. Klaipėdoje šiuo 
metu gyvena 175,000 su viršum 
gyventojų, iš jų didelė dalis tiki
nčiųjų katalikų. Prašome, kad 
būtų sugrąžintos atimtos 
bažnyčios ir leista statyti 
bažnyčias miestuose: N. Ak
menėje, Elektrėnuose, Sniečku
je ir Vilniaus bei kitų didžiųjų 
miestų naujuosiuose mikrorajo
nuose.

Baudžia kunigus už 
pareigų ėjimą

Bažnyčios teisės kodeksas 
(kan. 528.1) įpareigoja parapijų 
klebonus mokyti tikėjimo tiesų 
tikinčiųjų tėvų vaikus.

Už šios esminės kunigiškos 
pareigos vykdymą kunigai yra 
baudžiami piniginėmis baudo
mis įspėjimais, o netolimoje 
praeityje net laisvės atėmimu. 
Prašome pakoreguoti religinių 
susivienijimų- nuostatus taip, 
kad jie nesikirstų su Bažnytinės 
teisės kunigams uždedamomis 
pareigomis, bei kunigiška 
sąžine.

(Bus daugiau)

3.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas lald<£gyes. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

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

BEACHMEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
- 9393. f

JUOZO ANDRIUSiO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N7Y. Telef. 847-2323 
(namy telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andr lūšio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

NEWY0RK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. rytoWNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

NEW JERSEY, NEVY YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad. 
6-7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš VVCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton.MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau*pratęsti prenumeratų 1988 metam.

Vardas ir pavardė

•4 J

Buv. Britanijos karo lakūnas 
Bruce Ogilvie patvirtino, kad 
dabartinis Austrijos prezidentas 
Kurt Waldheim, karo metu 
būdamas Reicho kariuomenės 
leitenantu, išgelbėjo jo ir kelių 
kitų Britanijos karo lakūnų, pa
tekusių į vokiečių nelaisvę, gy
vybes.

Popiežius Jonas Paulius II Ve
lykų švenčių metu pąsakytoj kal
boj palinkėjo 52 kalbom palai
mingų švenčių ir kreipėsi į 
Svč. Mergelę Mariją, prašyda
mas melsti už pasaulio taiką, tei
singumą, žmogaus teises, o ypač 
už religinę laisvę kiekvienam 
žmogui, kiekvienam krikščioniui 
ir nekrikščioniui.

Indija artimoj ateity gyvento
jų skaičium pralenksianti Kiniją, 
nes jos metinis gyventojų 
prieauglis yra beveik dvigubai 
didesnis už Kinijos.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komiteto organas “Sovet- 
skaja Rosija” ilgu straipsniu aš
triai kritikavo kairiųjų liberalų 
pastangas sumenkinti Sov. S-gos 
praeitį, kritikuojant Staliną, 
žavinantis Vakarų idėjom, mo
derniu menu, steigiant naujus 
politinius susigrupavimus ir ne
reaguojant į partinę išdavystę tų 
sovietų piliečių, kurie emigruoja 
į užsienį. Šis straipsnis netrukus 
susilaukė atkirčio iš partijos or
gano “Pravdos”, pasmerkiančio 
straipsnio autoritetinį toną ir įro
dinėjantį, kad demokratija esan
ti neįmanoma be minties ir kal
bos laisvės, be aštraus nuomonių 
pasikeitimo ir be istorijos kritiš
ko vertinimo.

Prezidentas Reagan painfor
mavo kongresą, kad jis numato 
parduoti Izraeliui 75 patobulin
tus F-16 kovos lėktuvus jo sau
gumui sustiprinti.

čia tos informacijos ir nebekarto- i 
siu.

Grįžkime prie šokėjų. Esam 
nutarę Šventei artėjant kiekvie
nam rašiny skaitytojus supažin
dinti bent su viena šokėjų grupe. 
Šį kartą mano pasirinktoji—

Phiiadelphijos VAKARINĖ
Ji įsteigta 1980 ^metais. 

Steigėjas ir pirmasis šokių moky
tojas — Eimutis Radžius, kitos 
Philadelphijoj veikiančios šokių 
grupės, AUŠRINĖS, vadovas. 
Kodėl lietuviais nelabai gausia
me iniestes antros grupės pri
reikė, suteiktoj informacijoj ne
paaiškinta. Kurį laiką grupės 
šokėjams vadovavo Aušra Bag
donavičiūtė, o po jos jau keletą 
metų šokėjus moko Kazys Ra
zgaitis, buvęs clevelandiškis ir 
GRANDINĖLĖS ansamblio da
lyvis.

Per beveik aštuonerius me
tus VAKARINĖ yra dalyvavusi 
daugely pasirodymų lietuvių bei 
kitataučių publikai: Philadelphi- 
jos liaudies parodose (Folk fair), 
Lietuvių namų gegužinėse, 
Bensalem , PA; Lietuvių namų 
parodose, Port Richmond, Pa; 
Phiiadelphijos tarptautinėj Ka
lėdų programoj, Vasario 16-osios 
minėjimuose ir kituose rengi
niuose.

Dabar grupėje yra 26 šokėjai. 
Pažymėtina, kad šiek jaunuoliai 
aktyvūs ir kitose lietuviškose or
ganizacijose: vieni dalyvauja 
ateitininkų, kiti skautų veikloje, 
dar kiti dirba Lietuvių namų val
dyboje, dainuoja chore, vaidina 
dramos būrelyje.

Prieš ketverius metus VAKA
RINĖ dalyvavo VII taut. šokių

Intemas dirbs 10 savaičių Lie
tuvių Informacijois Centro Wa- 
shingtono skyriaus įstaigoje, 

: kuri yra miesto centre, netoli 
Baltųjų Rūmų. Pareigos: atlikti 
einamuosius įstaigos darbus pa
gal skyriaus vedėjo nuožiūrą, 
kaip pvz. suklasifikuoti įstaigos 
bylas bei tvarkyti periodinius 
leidinius, įrašyti į kompiuterį 
visų JAV Kongreso narių vardus 
i pažymėti jų nusistaymus įvai
riais Lietuvą liečiančiais klausi
mais, išmokti lietuviškai bei an
gliškai rašyt žinias spaudai apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje, 
skleisti informaciją apie Lietuvą 
JAV Kongresui. Valstybės de
partamentui. JAV katalikų epi
skopatui ir Washingtono spau
dai.

Kandidatai j intesmus turi 
būti bent 18 metų ir laisvai val
dyti lietuvių bei anglų kalbas.

Stažistui bus mokoma $1,750 
už 10 darbo savaičių. Dėl gyve
nimo patalpų bus tariamasi. Pir
menybė bus duodama studen
tams, turintiems nuovoką apie 
Lietuvos padėtį bei žmogaus tei
sių klausimus.

Kandidatai prašomi pasiųsti 
reziumę bei laišką, paaiškinant, 
kodėl kandidatuoja dirbti LIC 
būstinėj Washingtone, iki 
gegužės 2 d. Lithuanian Infor
mation Center, Victor Nakas, 
733 15th St., N.W. Suite 940, 
VVashington, D.C. 20005.

šventėj Clevelande, o liepos 3 
šoks VIII š. šventėje, Hamilto
ne.

Reikia tikėtis, kad daug visų 
kartų Pennsylvanijos lietuvių 
atvažiuos į Hamiltoną kaip žiūro
vai. /

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
-20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratų $.....
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti 5....

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolino
MEM0RIALS

CiTi -MiSOST. MIDOI.E VII.MGE. QVEE\s\ '
PI K > N ES (718) 326 - 1262 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — y 
-GAUST PARODU SALE /

KVECAS
JONAS

VYTIS
KELIONĘ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI

NUOMOJAMOS MAŠINOS 
•VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERViCĖ 
2129 KNAPP STREET 

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

f



Aurelija Balašaitienė

Argi ne perdaug, save menkiname?
kaktį, iš Kanados atėjo irgi du 
plakatai, kurie buvo visur kabi
nami ir kurie taip pat mum vi
siem darė gėdą. Ir Clevelande 
rengtoji šokių šventė turėjo ne
patrauklų pakatą, kur buvo 
nemaža plakatinių ydų palikta.

Kodėl taip yra?

Kuklumas yra laikomas dory
be. tikrai, geriau būti kukliam, 
nes mažiau kitiems įkyrėsi, pa
liksi ir geresnį įspūdį.

Tai liečia privatų asmenį. Bet 
jei tas kuklus žmogus organizuo- 

- ja kokius didelius įvykius, šven
tes, keliones, kongresus, jis jau 
turi kitaip pagalvoti. Jis savo dar
bu turi reprezentuoti bendruo
menę, išreikšti pagrindines įvy
kių įdėjas.

Štai pamatėme šios šokių 
šventės plakatą. Ar jį galime pa
rodyti pavyzdžiui, kad ir lat
viams, estams? Ar galime paro
dyti kanadiečiams, ameri
kiečiams?

Jie iš pirmo žvilgsnio nesu
pras, ką tas plakatas reiškia, 
kodėl jis pakabintas. Pagalvos, 
kad tai iš tų laikų, kaip prieš pir
mąjį pasaulinį karą emigrantai 
rengė piknikui.

Čia ir turime problemą, kad 
plakatas neatitinka savo paski
rčiai, kad plakatas mus visus lie
tuvius sumenkina, sumenkina ir 
patį renginį. Juk rengiama tauti
nių šokių šventė, kur tūkstančiai 
šoks aikštėje, kur suksis gražiau
si ir margiausi kostiumai, kur 
bus tiek daug jaunystės, tiek 
daug pakilios nuotaikos, kad visa 
tai 
atmintyje.

Bet ar tai plakatas vaizduoja? 
Ar jis pakelia šventės dalyvio 
nuotaiką? Ar jis norės savo 
šventės plakatą įsirėminti ir pasi
kabinti salone tarp gerųjų pa
veikslų?

Plakatas yra pritaikomojo 
meno kūrinys. Ir jis prašosi tikro 
profesionalo dailininko rankos. 
Jeigu operai išleidžiame tokius 
pinigus, išleidžiame tokius pini
gus šokių bei dainų šventėm, 
negi dabar gailimės pinigų ge
ram plakatui.

Praeitais metais, kai šventėm 
Lietuvos Krikšto 600 metų su-

Rengi m komitetai nekreipia 
dėmesio. Ak, tai ims ir padarys 
per savaitgalį. Na, ir padarė! Ir 
čia reikia dailės komisijos, kuri 
apžiūrėtų visa, kas surišta su dai
le, su forma, spalva, reklama. 
Negalime sakyti, va, padarė jau
nas meno mokyklos studentas. 
Tai reikia jam atleisti. Tokių da
lykų mene nėra. Niekas nea
tleidžia blogam aktoriui, solistui 
ir net viešam kalbėtojui. Čia gali 
būti tik gerai! Ir jauni žmonės 
daro talentingai ir gerai. Juk jau
nų dailininkų priaugo daugybė.

Plakatas yra labai svarbus. Jis 
daug kur saugomas kaip meno 
kūrinys, puošiami butai. Tai ir 
reikia juos pagaminti su deramu 
rinitumu. Iš anksto galima skelb- 
ti^Konkursus ir atrinkti pačius ge
riausius darbus. Galime ir užsa
kyti pas dailininkus specialistus.

Jeigu išleidžiame tokias sumas

j> ir visus džiugins, jei bus sukurtas 
pagal paskirtį ir laiko dvasią.

Kartais rengėjai gali to nesu
prasti. Bet reikia tik paprasto 
galvojimo — jeigu dainuoja soli
stai, ne mėgėjai, tai kaip čia da
bar plakatėlius darys koks 
mėgėjas. Reika drąsos, pasišauk
ti ekspertus.

Didelių švenčių proga iš
leidžiami leidiniai knygos su 
programom, su daugeliu foto
grafijų. Nepražūkim bent čia. 
Tegu švenčių leidiniai, progra
mos būna gražios, patrauklios,

Kai 1970 metais prof. Jono LITUANISTIKA KENT UNIVERSITETE
Cadzow iniciatyva buvo pradėta 
rūpintis lietuviškų archyvų rin
kimu, kad emigrantų- visuo
menės vyresniųjų kartų sutelkti 
archyvinės vertės turtai neding
tų, mūsų visuomenė į jo pastan
gas reagavo labai pozityviai.ir su 
dideliu entuziazmu.

1972 metais Clevelande - įsi
steigęs Kento lituanistinei pro
gramai remti komitetas, kuriam 
pirmininkauja dr. Viktoras Stan
kus, be didelio triukšmo ir pro
pagandos sutelkė lėšas stipendi
jų fondui, kuriomis jau yra pasi
naudoję studentai. Šiuo metu 
stipendijos gali būti skiriamos 
bet kuriame pasaulio krašte gy
venančiam lietuvių kilmės stu
dentui, bet kurioje mokslinėje 
srityje siekiančiam mokslinio 
laipsnio su sąlyga, kad kandida-

gali

atliktos profesionalų, išspau
sdintos gerose spaustuvėse. 
Kam taip save sumenkinti ir 
grįžti į tuos laikus', kada Aušra 
dėjosi geresnius meniškesnius 
skelbimus.

Būkime drąsesni ir meniške- 
sni!

Šv. Kryžiaus bazilika Romoje. Nuotr. prof. kun. A. Rubšio

rinėjimų dviejų savaičių studijai 
yra skiriamos dvi pilnai ap
mokėto išlaikymo (butas ir mai
stas) ir 200 dolerių piniginė sti
pendija. Prašymus galima siųsti 
tiesioginiai Etninių Studijų di
rektoriui H. Hochhouser, Ph. D 
adresu: Kent State University, 
341 Satterfield Hali, Kent, Obio 
44242.

Taip pat kovo 18 dieną Komi
teto nariai, dr. V. Stankus, Aure
lija Balašaitienė ir Sailė 
Mariūnaitė, dalyvavo svarbiuose 

tas susikalba lietuviškai ir 
naudotis lietuviška literatūra, ir 
kad jo mokslinis darbas — tezė 
būtų pagrįstas lietuviška tema.

Kaip puikus tematikos pavy
zdys šiuo metu būtų net ir mate
matikui, nes Lietuvos matemati
kos specialistai ir žinovai jau 
garsėja už okupuotos Lietuvos 
ribų. Taršos-ekologinės proble
mos, atominių jėgainių veikimas 
ir įtaka gyvenamoje aplinkoje,. posėdžiuose su Kento archyvų ir 
klimato analizė — tai pačios sri
tys, kurioms tyrinėti-yra pakan
kamai lietuviškos medžiagos. Li
teratūroje, naudojant modemiš
ką lyginamąjį metodą, taip pat 
galima rasti pakankamai temų 
diplominiams darbams. Studen
tui, dar nepasiekusiam moksli
nio laipsnio (undergraduate) tei
kiama stipendijas 500.dol. seme
strui arba 1000 dol. dviejų seme
strų moklo metams. Magistro ar 
daktarato siekiantiems stipendi
ja yra 1000 semestrui arba 2000 
mokslo metams. Vasaros ty-

bibliotekos vadovybe. Per dau
gelį metų Kento archyvuose su
sidarė toks didelis lietuviškos ar
chyvinės medžiagos rinkinys, 
kad pagaliau pasiryžta ją katalo
guoti, aprašyti ir sutvarkyti pagal 
nustatytus bibliotekos mokslų 
metodus. Darbą atlikus, lietu
viškieji archyvai bus pavyzdžiu 
kitiems etniniams archyvams 
tvarkyti.

Universiteto vadovybė priėjo 
išvadą, kad mūsų archyvai ne tik 
yra patys turtingiausi už okupuo
tos Lietuvos ribų, bet taip pat 
turi visuomenėje pritarimą ir sti
prų užnugarį komiteto dėka. 
Universitetas didžiuojasi faktu, 
kad turi Onos Šimaitės dieno
raštį, kuris buvo atsiųstas iš 
Paryžiaus apsaugai ir išlaikymui.

Universitetas dienoraščio ver
timą pavedė Aurelijai Balašaitie- 
nei. Sutrumpinta ir apredaguota 
vertimo versija bus išleista uni
versiteto leidyklos. Ona Ši
maitė, vokiečių okupacijos metu 
gelbėjusi žydų vaikus, pati kalin
ta koncentracijos lageryje, pasi
traukė į Paryžių, o už savo nuo
pelnus persekiojamai žydų tau
tai buvo apdovanota Izraelio 
garbės medaliu ir nedidele pen
sija.

Manoma, kad tai didelės isto
rinės vertės dienoraštis, horsjis 
dar nėra ištisai perskaitytas, nes 
susideda iš šešiasdešimties pieš
tuku rašytų sąsiuvinių. Įdomu 
pastebėti, kad minėtame 
posėdyje dalyvavo bibliotekos 
mokslus studijuojanti Danguolė 
Kviklytė iš Chicagos ir Rūta Gaš
kienė, mitybos mokslų studentė 
iš Clevelando. Abi jaunos stu
dentės talkins archyvų tvarkymo 
darbe ir palaikys artimą kontaktą 
su Kento programai remti komi
teto nariais.

Ne vien lietuviškais archyvais 
Kentas yra turtingas. Biblioteko
je yra tūkstančiai katalogizuotų 

lietuviškų knygų, jų tarpe labai 
senų leidinių. 1975 metais Mar
celino Žitkaus padovanotas 
“Živata Jezusa Christusa” yra se
niausia laisvajame pasaulyje eg
zistuojanti knyga, ir yra special
iai apsaugota nuo subirėjimo. 
Taip pat randami nauji leidiniai. 
Rašytojai prašomi savo knygas 
sięsti į universiteto biblioteką 
aukščiau nurodytu adresu.

Mūsų visuomenei ypatingai yra 
svarbu žinoti, kad knygų bei ar
chyvų apsauga neapsunkina mū
sų finansiškai, nes visa tai yra 
parūpinama Ohio valstijos. Fak
tas yra, kad mūsų archyvai Ken
te tol bus saugūs, kol egzistuos 
Amerikos Jungtinės Valstybės.

POSĖDIS APIE
LIETUVOS
DIPLOMATIJOS 
ISTORIJĄ
Kovo 26 posėdžiavo Lietuvos 

nępriklausomybės Fondo valdy
bą. Posėdžiavo to Fondo pirmi
ninkės Emilijos Čekienės bute. 
Posėdis buvo sušauktas aptarti 
ruošiamą Lietuvos diplomatijos 
istoriją.

Posėdyje dalyvavo: Stasys Lo
zoraitis, Jr. — Lietuvos atstovas 
Washingtone, Anicetas Simutis 
— Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke ir Fondo nariai: Juozas 
Bagdonas, Liudas Tamošaitis, 
Saulius Sirusas iš New Jersey, 
Vytautas Matonis iš Philadelphi- 
jos.

Lietuvos diplomatas A. Geru
tis, gyvendamas Šveicarijoje, 
rinko įvairią Istorinę medžiagą. 
Taip pat rinko ir medžiagą Lietu
vos diplomatinei istorijai parašy
ti. Tos medžiagos susidarė ne
mažas pluoštas. Jis ir buvo pasi
žadėjęs tokią istoriją parašyti,.' 
bet jis pasimirė. Visa jo surinkta 
medžiaga tada atiteko Stasiui • 
Lozoraičiui, tuometu gyvenu
siam Romoje. Jau tada jis ir buvo 
pasižadėjęs tą medžiagą aptvar
kyti ir iš jos padaryti knygą apie 
Lietuvos diplomatiją.

Posėdyje ir buvo susipažinta 
su medžiaga, su padėtimi. Lie
tuvos nepriklausomybės Fondas 
prašė, kad Stasys Lozoraitis tę- 
sėtų savo pasižadėjimą ir tokį 
veikalą padarytų. Stasys Lozo
raitis sutiko tą surinktą medžiagą 
aptvarkyti ir parašyti veikalą 
apie Lietuvos diplomatijos isto
riją.

- ---------------------------------- ----------------------------------
Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Kri
stus yra Paslaptis, kuri apreiškia 
Dievo užmojį istorijoje. Taigi 
įžvalga į Kristų-Paslaptį laiške 
Efeziečiams yra neįprastai bran
di. Laiškuose Tesalonikiečiams 
Paulius buvo rašęs apie Kristų- 
Išganytoją, kuris išgano ateida
mas teisti pasaulio pabaigoje, 
laiškuose romiečiams, Galatams 
ir Korintiečiams — apie Kristų- 
Malonę, kuri įgalina žmogų būti 
Dievo vaiku dabar, laiške Efe
ziečiams —apie Kristų-Paslaptį, 
“nuo amžių uždengtą Dievuje— 
visų dalykų Kūrėjuje, kad dabar 
per Bendriją taptų žinoma...” 
(Ef. 9-10).

“Šventiesiems, 
gyvenantiems Efeze...”

Istorija — žmogaus sukurti 
laiptai, skaityti laišką Efe
ziečiams Romoje — Amžinaja
me mieste yra labai įdomu, nes 
pajunti, kad Kristus-Paslaptis 
yra Kūrėjo duota istorijos šerdis.
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Iš mažens buvau įpratęs šven
tuosius matyti paveiksluose su 
aureole. Laiške Efeziečiams 
“šventieji” yra paprasti žmone- 
liai. Tikėti Dievą, “nuo kurio 
kiekviena tėvystė danguje ir 
žemėje turi vardą, ... jo Dvasios 
galia tapti vidiniais žmonėmis 
(Ef3, 15-16). “Gyvenkite meile” 
(Ef 5, 2), ‘"kaip pridera šventie
siems” (Ef 5, 3). Šventieji Efeze 
turėjo gyvenimišką aureolė.

Laiškas Efeziečiams skiriasi 
nuo kitų Apaštalo laiškų. Sene
snieji laiško rankraščiai neturi 
žodžių “gyvenantiems Efeze”. 
Atrodo, kad šis laiškas buvo 
aplinkraštis, siųstas krikščionių 
bendrijoms Mažojoje Azijoje. 
Galbūt dėl to laiške nėra įprasti
nių sveikinimų nei pradžioje, 
nei gale. Būdinga, kad ir Bendri
jos tėvai užsimena, jog matę laiš
ko Efeziečiams rankraščių su pa
liktu tarpeliu po žodžių “šven
tiems, gyvenantiems------------
--------“kurios nors bendrijos, — 

pavyzdžiui, Efezo, Laodikėjos, 
Hierapolio..., — vardui įrašyti.

Laiško Efeziečiams žodynas 
turi daug bendro su laišku Kolo- 
siečiams. Todėl čia Pauliaus laiš
kų tyrinėtojai ir skiriasi nuo
monėmis: vieni teigia, kad abu 
laiškai buvo parašyti maždaug 
tuo pačiu laiku paties Pauliaus, 
o kiti, kreipdami dėmesį į skir
tingą žodyną ir skirtingą istorinį 
foną, laiškąEfeziečiams priskiria 
Apaštalo mokiniui, rašusiam 
porą dešimtmečių vėliau. Moki
nys praturtino savo apaštalo mo
kymą apie Kristų-Paslaptį.

“Visa iš naujo suvienyti 
Kristuje”

•Triasmenis ir amžinasis Die
vas įsijungė į istoriją trigubu 
amžinybės proveržiu: kūrimu, 
atpirkimu, pašventinimu. Laiš
kas Efeziečiams prasideda iški
liu liturginiu himnu (Ef 1). Trys 
proveržiai sudaro išganymo pa
slaptį "jame” — Jėzuje Kristuje, 
kūrinija ir žmonija yra Dievo 
užmojo staklėse.

Kristus nebėjo į pasaulį kaip 
liepsnojantis meteoras iš dan
gaus. Jis buvo Tėvo atsiųstas pa
gal amžinąją išganyšmo paslaptį 
"suvienyti visa”, — sukurti nau
ją žmoniją. Žmogus savo protu 
pasaulį — Kūriniją arba perver
tina arba nuvertina, — arba su
dievina jį apoteoze — pasaulis 

yra dievas, arba paniekina jį 
pabėgimu — pasaulis yra niekas! 
Abu kraštutinumai Šv. Rašto 
mintijimu yra nuodėmės pa
sekmė. Kristus atėjo, kad “su
vienyti visa”.

Naujoji žmonija turi savo išta
ką Tėvo meilėje (Ef 1, 3-6), 
Sūnaus širdyje (Ef 1, 7-12) ir Šv. 
Dvasios paženklinime (Ef 1, 13 
•14). Išganymo paslapties akira- 
stis yra nuostabiai platus — 
erdvė ir laiko slinkstis, o pagrin
das — nuostabusis Dievo geru
mas — agapė. — meilė, kuri au
kojasi dėl to, ką myli. Sūnus 
kreipiasi į Dievą “Tėve!”, jis įga
lina ir žmogų sakyti Dievui 
Tėve!”

Dama yra išganymcr 
paslaptis

Pradinė dama Kūrinijoje 
buvo sugriauta ir išardyta. Ji 
turėjo būti atkurta ir suvienyta 
su savo šerdimi, ir dvasios pasau
lis turi naują “Galvą” Kristuje 
(Ef 1, 10). Per “atpirkimą jo 
krauju” (Ef 1,7) prasidėjo nauja 
antgamtinė era su nauju pasau
liu.

Gamta panūsta kūrėjui kaip 
molis paklūsta puodžiaus ran
kom. Tik žmogus yra pajėgus su
kilti prieš Dievą — Kūrėją. Pa
vienį žmogų suvienyti su Dievu 
per atpirkimą yra sunki tarnyba. 
Ką bekalbėti apie suvienijimą su 

Dievu tautų, kurios skiriasi vie
nos nuo kitų rase ir tautiniais sie
kiais! Tik jėga,kurią apreiškia 
Sūnaus Prisikėlimas įveiks vi
spusiškai pasaulio priešiškumą.

Su įspūdinga priešprieša “ka
daise — dabar”, — be Kristaus 
ir su Kristumi, — laiško autorius 
palygina šiuos du istorijos laiko
tarpius.

“Kadaise” — anuomet žmoni
ja buvo pasidalinusi žydai ir pa
gonys, graikai ir barbarai. Be to, 
žmoniją vergino demonai — 
jėgos, — tarp pagonių viešpata
vo perdėm pasaulėtiška dvasia, 
o tarp žydų — išdidus atskiru
mas. ' c

“Dabar yra naujoji Dievo 
tauta, — žmonija suvienyta 
Kristuje, — naujasis Dievo mie
stas, kurio Galva yra Kristus (Ef 
1, 10). Rasių kraujas skaldo žmo
niją, Kristaus kraujas vienija: 
“...dabar Kristuje Jėzuje jūs 
[pagonys], kadaise buvusieji 
toli, esate tapę artimi dėlei Kri
staus kraujo” (Ef 2, 13).

Pasaulio pašventinimas yra at
baigiamas Bendrijos pašventini
mu. Dievas apreiškė apaštalui 
pašventinimo paslaptį, kuria 
yra nugalimas žmonių priešišku
mas. Kristus sukūrė išganymo 
organizmą — Bendriją, kuri yra 
jo “Kūnas”, — visuomeninis 
reiškinys. Gimtąja kalte pavienis 
žmogus dalyvauja bendroje 

žmonijos kaltėje, nes kraujo gi
minystė jį — arba ją — susieja 
su nusidėjusią žmonių giminės 
galva. Ir pavienio asmens išga
nymas suprantamas tik kaip įsi
jungimas į bendrą išganymą per 
mistinį santykį su Kristumi, at
pirktos žmonijos Galva.

Ši įžvalga įveda į pačią apašta
lo Pauliaus kristologijos širdį. Ji 
yra labai nežydiška ir perdėm 
naujoviška. Nenuostabu, kad 
mokslininkai bando ieškoti jos iš
takos net dviejose skirtingo min
tijimo srovėse: helenistinės filo
sofijos organizmo sąvokoje ir 
indų-persų pirminio žmogaus 
sampratoje. Tačiau ji neišsitenka 
nė vienoje iš jų. Kristus yra Die
vo pilnybė, o Bendrija — Kri
staus pilnybė, — erdvės ir laiko 
slinkties judanti kryžkelė (Ef 
1,23/.

Himnas Bendrijai

Laiškas Efeziečiams yra him
nas Bendrijai, nes joje kaip išga
nymo organizme yra sutelkta 
visa atpirkimo nuostaba. Tuo ne
pasitenkinama. Naujasis, atkur
tasis žmogus, — sukristinta- 
sisžmogus, — turi gyventi nauju 
gyvenimo būdu, pagal krikščio
niškąją dorovę ir elgtis krikščio- 
nikai.

(Bus daugiau)



LIETUVIAI PHILADELPHIJOS ”POEZIJOS PAVASARY’
Dalyvavo poetas
Nuo 1983 metų Pennsylvani- 

jos valstijoje vykstanti metinė 
poezijos savaitė išaugo j poezijos 
mėnesį. Surištas su poezija pro
gramų skaičius šiais metais jau 
viršijo 200 renginių. Su savo pro
gramomis pasirodo įvairios 
kultūrinės, meno, mokslo, tau
tinės ir kitos grupės bei institu
cijos.

Dalyvauja ir lietuviai
Jau antri metai LB Phila. apy

linkės pirmininkės Teresės 
Gečienės rūpesčiu, toje šventėje 
dalyvauja ir lietuviai. Šiemet lie
tuviams pasireikšti teko pirmų 
pavasario dienų — kovo 20-sios 
popietę.

Lietuvių programai atlikti 
buvo pakviestas dr. Tomas Ven
clova, poetas, Yale universiteto 
profesorius, o jo kūrybos verti
mams skaityti — Aldona Page 
(Rastenytė), aktorė, aktyviai be
sireiškianti Philadelphijos teatrų 
scenose.

Skelbimuose bei garsinimuo
se programos pavadinimas “Lie
tuvio disidento poeto odisėja: 
pasikalbėjimas su Tomu Venclo
va”, sudomino ir patraukė visuo
menės dėmesį.

Programoje buvo paskaityta 
10 eilėraščių. Prieš kiekvienų 
skaitymų poetas T. Venclova

Tomas Venclova
apibūdino, kodėl ir kam tos eilės 
rašytos bei dedikuotos. Vienų 
eilėraštį skaitė pats autorius lie
tuviškai, kad publika pajustų, 
kaip skamba jo kūryba originalo 
kalboje. Poeto eilės — pilnos gi
lių minčių, vaizdingų palygini
mų, jaučiamas sielvartas, melan
choliška nuotaika. Aktorė Aldo
na Page savo dailiu skaitymu, ra
miu balso tembru su taikliomis 
intonacijomis vykusiai perdavė 
publikai kūrinių turinį ir dvasių.

Šį lietuvių pasirodymų rengė 
LB Phila aplinkė senoje filomatų 
draugijos salėje kartu su Penn- 
sylvanijos universiteto filomatų 
draugija (Philomathean Soci- 
ety), kuri šiais metais švęs 175- 
kių metų savo gyvavimo jubilie
jų. įdomu pažymėti, kad tokia 
mokslų mylėtojų draugija buvo 
įsteigta Vilniaus universitete tik 
4 metais vėliau, ir jos vienas iš 
pirmųjų narių buvo Adomas 
Mickevičius.

Tos Pennsylvanijos universi
teto draugijos “antikinėse” Col- 
lege Hali patalpose lietuvių pro
gramos pasiklausyti susirinko 
per 70 žmonių, kurių didelė da
lis, buvo ne lietuviai.

Popietę atidarė filomatų drau
gijos atstovas ir pristatė T. 
Gečienę. Ji savo įvadiniame 
žodyje priminė, kad šiame uni

versitete dr. Antanas Salys ir dr. 
Alfredas Sennas dėstė lietuvių 
kalbų ir kad čia yra didžčiausia 
lietuviškų knygų biblioteka ųž 
Lietuvos ribų.

Programos pabaigoje susi
domėjusi publika pateikė įvairių 
klausimų. Tai sudarė progų poe
tui pasisakyti apie save, savo at
sivertimų, kūrybos sųlygas oku
puotoje Lietuvoje ir Vakarų'pa
saulyje, savo įspūdžius laisvėje, 
savo siekimus bei troškimus ir 
savo pasaulėžiūrų.

“UŽDAINUOKIM”
Kai 1980 metų rudenį būrelis 

Pilėnų Tunto skautų Pauliaus 
Nasvyčio iniciatyva tradicinio 
skautų baliaus metu linksmino 
Clevelando publikų jaunaviškais 
balsais, į derlingų dirvų buvo 
pasėtas grūdas kuris išaugo į jau 
plačiai pažįstamų muzikos ir dai
nos vienetų “Uždainuokim”.

Vadovaujami Algirdo Biel- 
skaus, pianistės Danutės Liau- 
bienės asmeny suradę puikių 
akompaniatorę, taip pat talkina
mi muzikės Ritos Kliorienės, jie 
apkeliavo daugelį lietuviškų ko
lonijų.

Šiuo metu vienetų sudaro

Po programos gretimose pat- 
galpose vyko jaukus visų dalyvių
pabendravimas prie elegantiškai 
paruoštų, vyno ir sūrio vaišių. 
Ten pat buvo galima įsigyti infor
macinės medžiagos apie Lietu- 
vų, sųžinės kalinius ir pogrindžio 
spaudų.

Šis pasisekęs dalyvavimas 
poezijos savaitėje sumanios T. 
Gečienės iniciatyva ir LB Phila 
apylinkės valdybos narių įdėto 
triūso dėka išgarsino lietuvių 
vardų ir tapo dėmesio vertu 
įnašu Philadelphijos kultūrinia
me gyvenime. Jiems visiems 
priklauso mūsų visų nuoširdi 
padėka..

Snieguolė Jurskytė

UŽDAINAVO
dešimt jaunų, gražiabalsių vyrų: 
Vytas Gyvas, Simais Kijauskas, 
Gytis Motiejūnas, Jonas Mulio- 
lis, Paulius Nasvytis, Edas Ki
jauskas, Rytas Urbaitis, Manus 
Tatarūnas, Algis Zylė ir Paulius 
Ziedonis.

Septynerilį mėtų darbo laiko
tarpyje jiems pavykdavo rasti 
talkininkių, paįvairinančių jų 
programų. Jų tarpe kanklininkės 
Mirga Bankaitytė ir Elena Mo- 
liolytė, pranešėjos — deklamuo- 
tojos, kaip Vilija Nasvytė-Kli- 
mienė, seserys muzikės Kristina 
ir Ilona Kuprevičiūtės. Paskuti
niuoju metu “Uždainuokim” 
koncertuose dalyvauja New Yor-

LIETUVIŲ JAUNIMO
DEMONSTRACIJOS BONNOJE

Vokietijos lietuviškas jauni
mas, sužinojęs per vokiškus ir 
lietuviškus šaltinius, kad okupa
cinė Lietuvos valdžia ruošia rim
tas sankcijas prieš lietuvius, ku-, 
rie nori Lietuvoje paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės septy
niasdešimtmetį, nutarė demon- 
struoiti Bonnoje prie Sovietų at
stovybės vasario 14. Tų dienų 
prasidėjo demonstracijos Vilniu
je ir kituose Lietuvos miestuose, 
bei lietuvių demonstracijos Wa- 
shingtone, Ottavvoje, Londone, 
Paryžiuje.

Vokietijos lietuvių jaunimui 
pavyko per kelias dienas įveikti 
organizacines problemas, mobi
lizuoti vokiečių įtakingų spaudų. 
Sekmadienio ryte atvyko savo 
lėšomis daugiau kaip 20 Vasario 
16 gimnazijos mokinių, kurie 
buvo pasiryžę dalyvauti šioje 
svarbioje demonstracijoje. Prie

jų prisidėjo lietuviškas jaunimas 
ir iš kitų Vokietijos miestų.

Užtruko laiko, kol buvo susi
tarta su vokiečių policija, kurioj 
vietoj demonstracija turėjo vyk? 
ti, nes jie pageidavo, kad ji būtų-- 
kuo toliau nuo Bonnos miesto 
pakraštyje įsitaisiusios sovietų 
pasiuntinybės. Reikėjo perka
binėti transparentus, tačiau po 
11 vai. demonstracija prasidėjo 
su religinėm apeigom, kurias 
turėjo pravesti patys Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. Demon
strantų tuo metu jau buvo 50 su 
viršum. Į demonstracijos atida- 
iymų buvo atvykę vokiečių ir pa- 
baltiečių spaudos atstovai.

Po religinių apeigų, kurių 
metų buvo dvasiškai prisijungta 
prie demonstrantų Lietuvoje ir 
kitur, jaunimas susėdo ratu ir aš- 
tuonias valandas, pasnikaudami, 
dainavo lietuviškas dainas,

skaitė iš pogrindžio spaudos, di
skutavo lietuviškom temom. 
Jauni demonstrantai, kurie yra 
gimę Argentinoje, Urugvajuj, 
Mali, Domininkonų respubliko
je, Vokietijoje bei Lietuvoje, 
ryškiai pajautė tarpusavio ryšį. 
Jų mintys buvo Lietuvoje.

Tų dienų Bonnoje vyko karna
valo eisenos. Žmonės, kurie 
skubėjo-į-Amksmybeš, sustodavo 
prie lietuvių, atidžiai skaitė tran
sparantus bei gautų informacinę 
medžiagų, diskutavo su jauni
mu. Jauni lietuviai, kurie pirmų 
kartų savo gyvenime dalyvavo

ke gyvenanti, jauna ir sceniškai 
patraukli Rasa Bobelytė-Brit- 
tain, kurių turėjome progos .iš
girsti paskutiniame “Uždainuo
kim” koncerte, įvykusiame kovo 
19 Clevelando Lietuvių Namų 
svetainėje.

Vakaro programų sudarė dvi
dešimt įvairaus žanro dainų, tiek 
tarptautinių kompozitorių kūri-

i z
girdėti ir originalūs savo jasirfo- 
kimu. jų tarpe rT gir
dėjome Amerikos angliakasių 
dainų, atliktų angliškai; 
girdėjome argentiniškų tango, 
neopolietiškų maiidalinų serena-

N. Y. šaulių kuopos pravesto literatūrinio konkurso vertinimo 
komisijos posėdis, įvykęs kovo 5. Konkursui buvo atsiųsta 9 
veikalai. Jie visi matomi ant stalo. Kuopos pirmininkas ir 
posėdžio kordinatorius Kęstutis Miklas rodo atskleidęs premi
juotų veikalų. Toliau kiti komisijos nariai: Zigmas Raulinaitis, 
Paulius Jurkus, Kazimieras Jankūnas. Premija buvo paskirta 
Savanorio slapyvardžiu pasirašiusiam autoriui už novelių ro
manų “Mėlyno karvelio šviesa”, atidarius vokų, paaiškėjo, 
kad veikalo autorė yra rašytoja Alė Rūta iš Santa Monicos, 
Calif.

mingi, turėdami savo tarpe net 
kelis muzikinius vienetus, kaip 
Čiurlionio ansamblį, vadovauja
mų dr. Broniaus Kazėno, Cleve
lando vyrų oktetų, Rytui Babic
kui mirus, vadovaujamų jauno 
muziko M Raimundo Kavaliaus
ko, taip pat Dievo Motinos para- 
pijs chorų, vadovaujamų Ritos 
Kliorienės, kuri chorų taip pat 
paruošė ir už parapijos ribų, ga

vus pakvietimų į Toronte vyk
siantį Kultūros kongresų.

Clevelandas jaučiasi turtingas 
tokiais vienetais, o be jų dar ir 
garsioji tautinių šokių grupė 
“Grandinėlė”, daugel dešimt
mečių vadovaujama Liudo ir 
Aleksandros Sagių. Valio Cleve- 
landui!

Aurelija Balašaitienė

Dalis demonstrantų prie sovietų pasiuntinybės Bonnoje vasa
rio 14. Nuotr. Rimanto Gumliausko

demonstracijoje, turėjo aiškinti 
apie Lietuvų ir lietuviškus įvy
kius. Jie buvo labai nustebinti 
praeivių reakcija, kad visi, su ku
riais kalbėjo, žino apie dabartinę 
Lietuvos ir lietuvių padėtį. Visi 
žmonės simpatizavo lietuviams. 
Linkėjo demonstrantams 
sėkmės.

Visai kitaip buvo su rusais, pa
siuntinybės darbuotojais. Jie irgi 
iš už savo užtvaros išėjo, nes 
norėjo matyti mieste vykstančių 
karnavalo eisenų. Jie turėjo 
praeiti pro demonstrantus. Juos 
jau buvo galima iš tolo atpažinti. 
Nei brangi vakarietiška apranga 
nepadėjo, nei anglų kalbos var
tojimas. Informacinių lapelių 
dienos metu jie neėmė. Į pokal
bius nesileido. Tik vienas rusas, 
prasta vokiečių kalba vienam 
gimnazistui uždrožė, kad čia vi
skas melas (Alle Liege). Tam jau
nuoliui buvo nesuprantama, kad 
rusas, neperskaitęs platinamos 
informacijos, prieina prie tokių 
išvadų.

Demonstracijos metu buvo 
pinamas spygliuotas vielos vaini
kas su lietuviška trispalve. Tų do
vanų demonstrantai numatė 
įteikti sovietams. Pasitelkdami 
vokiečius policininkus, kurie de
monstracijų prižiūrėjo, sovietai 
atsisakė priimti dovanų. Aiškino, 
kad sovietai bendrai dovanas tik
tada priima, kai jiems raštu pra
nešama prieš tris dienas...

Kitos dienos vokiečių spaudo
je pasirodė labai geri atsiliepimai 
apie demonstracijų. Tokio spau
dos ir žmonių atsiliepimo ir pri
jautimo lietuviškiems reikalams
nebuvo tikėtasi. Jaunimas nori 
dažniau tokiom progom atvykti 
į Bonnų. Tokiems lietuvių rengi
niams visiškai pritaria šalia pa
siuntinybės gyvenantys vo
kiečiai, kurie, kaip paaiškėjo, 
nemyli savo “artimų” kaimynų.

Romas Šileris

du, kreolų lopšinę, Kavecko ir 
Jakūbėno dainas bei paties Algir
do Bielskaus harmonizuotas 
liaudies melodijas. Jaunųjų dai
nininkų vienetas sudaro drau
smingų, puikios sceniškos išvai
zdos ir laikysenos įspūdį. Kai ku
rių dainų metu, tekstui pagyvin
ti ir pabrėžti, buvo įvesti įdomūs 
judesiai, tuo pagyvinant kartais 
mūsuose įprastų dainininkų su
stingimų.

Iš pokalbio su vadovu Algirdu 
Bielskum teko patirti, kad 
“Uždainuokim” gauna daugiau 
kvietimų į išvykas, negu juos gali 
priimti. Dirbant lietuviškoje vi
suomenėje ypatingai sporto sri
tyje su aktyviu jaunimu, tenka 
skaitytis su jo kitais įsipareigoji
mais, kad nebūtų prarastas jų 
entuziazmas, todėl dažnai kvie
timų datos susikryžiuoja. Ba
landžio ir birželio mėnesį 
“Uždainuokim” dainuos Roche- 
steryje ir Detroite. Teko taip pat 
patirti, kad publika tų jaunuolių 
vienetų labai mėgsta ir jo koncer
tuose labai gausiai dalyvauja.

Clevelando lietuviai yra lai-

Tautinio šok-o’Judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m.

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT.
INFORMACINĖS ŽINIOS:

.LIET.,TAUTODAILĖS ĘAKODĄe ligį^
■' HėtfošTTif. Royal Bdf^nical Gardens patalpose. 68OPlains 

Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v v., įėjimas nemokamas

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mo -wk kote 
gijos salėje, Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet evangelikams — Latvi a n Luthe- 
ran Church, 18 Victoria Avė. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parkų, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St, tel. (312) 471-1424, Klivlando liet* kooperatyve 
"Taupa” Vyt Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

UZBA1GTUV1Ų BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje — jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Mačį, 370 Goodram Dr., Burlington, Ont L7L 2K1 
tel. (416)632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont L*7P 2G2, tel. (416) 332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė, 348 Duncombe Crt, Burlington, Ont. L7L 4M4 
tel. (416) 637-5090.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siunčiant pinigus: “Talka” TŠŠ Bilietai, 830 Main St E., 
Hamilton, Ont L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian 
Foik Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS VI II-JI
PREMIJŲ ŠVENTĖ

Gegužės 15 d., sekmadienį, 
12 vai. popiet 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Los Angeles, Callf.

Susipažinimas su laureatais. Premijų Įteikimas.

Meninę programų atliks aktorė RASA K A Z L A S ir 
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS

Maloniai kviečiame visus susitikti su mūšy kūrėjais ir pasidžiaugti jy įnašyį mūšy 
kultūry < . ’ •

Šventę rengia: LAV LB KULTŪROS TARYBA



BALTIMORĖS ŽINIOS
i

Velykų šventėm besiruošiant, 
klebonas išsiuntinėjo para- 
piečiams šyenčių sveikinimus su 
Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka. Taip pat laiške paminėtos 
ir kitos šventės iki birželio 
mėnesio, kada prasidės vasaros 
pamaldų tvarka. Šv. Alfonso 
bažnyčia Velykom labai gražiai 
papuošiama gėlėmis ir lelijomis. 
Tai padaro seselė Feliksą. Mal
dininkai džiaugiasi gražiai įreng
tais altoriais. Kun. Antanas 
Dranginis, parapijos klebonas, 
dėkoja visiems, kurie savo auko
mis prisidėjo prie bažnyčios pa
puošimo. Dėkoja chorui už 
gražų giedojimų.

Daina, Baltimorės mišrus 
choras, balandžio 9, šeštadienį, 
koncertuoja Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje. Stalus iš anksto 
galima užsisakyti pas choro vy
rus. Po koncerto šokiams gros 
orkestras. Bus gausus valgių ir 
gėrimų bufetas. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
Dainos choro darbą ir tokiu 
būdu paskatinti juos, kad ir to
liau išlaikytų lietuvišką dainą 
mūsų kolonijoje.

Kazimieras Rąžulis, pirmo
sios kartos lietuvis, po sunkios 
ligos mirė Baltimorės County li
goninėje kovo 20 d. Jis gimė ir 
išaugo Baltimorėje. Dalyvavo 
Antrame pasauliniame kare, pa
skui vedė, užaugino sūnų ir ke
turias dukras. Jis buvo susipratęs 
lietuvis, dirbo įvairiuose paren
gimuose. buvo Lietuvių Posto 
154 Amerikos leginierių vetera
nų narys. Mišios už jo sielą auko-

SUPAŽINDINIMAS LIC 
VEIKLOS WASHINGTONE

(Washingtonas. balandžio 7, 
t L-IC) Sekm’AdftSlįr balandžio 2A''

vių Misijos kasmėnesinės Mišios 
Kristaus Apsireiškimo (Epipha- 
ny) bažnyčioje bus laikomos Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
(LKRŠ) — Lietuvos Informaci
jos Centro (LIC) intencija. Pa
mokslą sakys iš New Yorko at
vykęs LKRŠ vykdomųjų reikalų 
direktorius kun. Kazimieras Pu
gevičius.

Po Mišių bažnyčios salėje 
įvyks trumpa programa, kurioje 
dalyvaus kun. Pugevičius, Lie
tuvių Informacijos Centro Wa- 
shingtono skyriaus vedėjas Vik-

NEIŠGIRSTAS VARGONŲ REČITALIS

Apareiškimo parapijos choras 
kiekvieneriais metais Verbų sek
madienį surengia religinės mu
zikos koncertą. Koncertas įvyko 
ir šiais metais. Šie metiniai kon
certai būna laukiami ir gausiai 
lankomi. Paskutinis religinės 
muzikos koncertas, įvykęs kovo 
27 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, turėjo būti kitoks 
negu praeityje buvę. Mat, jame 
dalyvauti ir pirmąją koncerto 
dalį atlikti buvo sutikęs vargonų 
virtuozas Jonas Žukas. Todėl ir 
koncertu susidomėjimas buvo 
itin didelis, nes muz. Joną Žuką, 
gyvenantį mūsų aplinkoje 
(Woodhaven, NY.), nedažnai 
tenka išgirsti.

Sakyčiau, kad “svetimieji” jį 
dažniau girdi negu mes, gyve
nantieji New Yorke. Va, kad ir 

. šiais metais Torontas (Kanadoje) 
Jį jau girdėjo Prisikėlimo para
pija bažnyčioje, ten šventinant 
vargonus. ‘Gi, praėjusiais me
tais, muz. Jonas Žukas, švęsda
mas savo 50-tąją koncertinę su
kaktį, ją atžymėjo dviem iškiliais 
vargonų koncertais. Vieną Balti
morės, MA., katedroje, o antrą 
Washingtone, D.C., Tautinėje 
šventovėj^, ten švenčiant 600 
metų krikščionybės Lietuvoje 
sukaktį.

Nors tik ir dalinis muz. Jono 
Žuko rečitalis šio religinio kon

tos Šv. Šeimos bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo jo giminai
tis kun. Kazimieras Pugevičius,
pamoksą pasakė kun. Antanas 
Dranginis, jis taip pat sukalbėjo 
maldas Lakeview Memorial ka
pinėse kovo 23, Nuliūdime liko 
motina Viktorija, jo žmona Mari
ja, dukrelės ir sūnus su šeimo
mis, sesuo Elena, kiti giminės 
bei draugai ir pažįstami, su ku
riais drauge dirbo ilgus metus.

Ona Petruševičienė, vėlesnės 
kartos lietuvė, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė savo namuose kovo 
23. Prieš dvejus metus mirė jos 
vyras Vladas. Ji mėgdavo daly
vauti lietuviškuose parengimuo
se, buvo ištikima Šv. Alfonso pa
maldų lankytoja. Gedulingos 
mišios už jos vėlę buvo kovo 26 
Šv. Alfonso bažnyčioje.^Palaido
ta Loudon Parko kapinėse. 
Nubudime Ūko sūnus Algis ir jo 
žmona Janice, giminės ir drau
gai.

Madų parodų rengia Šv. Al
fonso parapijos jaunesnės soda- 
lietės balandžio 17 La Fontaine 
Bleu salėje. Pradžia 1 v. popiet. 
Svečiams bus patiekti skanūs 
pietūs 2 vai. 3 vai. bus demon
struojami moteriški, vaikų ir vy
riški pavasario ir vasaros dra- 
bužiasi. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti ir paremti jaunosios 
kartos veiklą. Pelnas skiriamas 
parapijos reikalams.

Fatimos statula, kuri prieš 
dvejus metus buvo atnešta į Šv. 
Alfonso, bažnyčią, vėl bus iškil
mingai §u procesija, įnešta ba

toras Nakas ir naujai įsisteigusio 
LIC paramos būrelio Washing- 
tone pirmininkė Audronė Pakš- 
,tįenė. Programos pagrindinis 
tikslas ..yr'ą_: supažindinti * AVą- 
shingtono visuomenę su LIC 
Washingtono skyriaus veikla ir 
pranešti apie paramos • būrelio 
planus. Washingtono visuome
nei taipogi bus proga patelkti 
klausimų apie LKRŠ ir LIC veik
lą New Yorke.

Numatome bažnyčios salėje 
išstatyti parodas apie Bažnyčios 
padėti Lietuvoje bei apie LIC 
veiklą Washingtone. Visi Wa- 
shingtono apylinkės lietuviai 
kviečiami Mišiose bei programo
je dalyvauti. 

(LIC)

certo metu, buvo nekantriai lau
kiamas. Deja, nespėjus sutvar
kyti vargonuose atsiradusių su
trikimų, vargonų rečitalis 
neįvyko. Rečitalio metu turėjo 
būti atlikti šie kūriniai: “Marche 
Religieuse” — Al. Guilmant, 
“Toccata in G” — Th. Dubois ir 
“Suite Gotiąue” — L. Boell- 
mann.

Aš turėjau laimės girdėti šiuos 
kūrinius muz. J. Žukas grojant, 
kada jis rengėsi šiam vargonų 
rečitaliui. Įsivaizduoju, kaip 
koncerto klausytojai, būtų 
džiaugęsi girdėdami “Suite Go
tiąue”.

Tai pats gražiausias kompozi
toriaus L. Bellmann kūrinys. 
Veikalas turi keturias dalis, iš ku
rių antroji ir trečioji dėl savo me
lodingumo, žavi klausytojus. Gi, 
ketvirtoji ir paskutinioji dalis, 
tirštomis, su chromatiniais pasi
keitimais, gaidomis, dvigubu 
pedalu ir stulbinančiu grei
čiu, iš muziko pareikalauja labai 
aukšto techniško pasiruošimo. 
Šio vargonų rečitalio ne
tekimą susirinkusieji į koncertą 
didžiai apgailestavo.

Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. Jonas Pakalniškis vargo
nus žada sutvarkyti, o tuomet, 
tikėsime, kad vargonų vir
tuozas Jonas Žukas, atliks ne 
pusę, bet pilną koncertą.

p. palys

landžio 23, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Klebonas ragina visus parapijos 
narius kuo gausiau dalyvauti pa
maldose. Bus mišios, bus įstaty
tas Švč. Sakramentas iki vidur
nakčio. Bus kalbamas rožančius, 
litanija. Baigsis Švč. Sakramento 
palaiminimu.

Jonas Obelinis

Vasario 16-tos 
minėjimą prisimenant

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą surengė Ma- 
rylando Lietuviškų Draugijų Ta
rybą, kuriai pirmininkauja dr. E. 
Armanienė.

Į minėjimą atsilankė daug 
svarbių valdžios atstovų: Mary
lando gubemtorius William D. 
Schaefer, Baltimorės miesto 
burmistras Kurt Schmoke, Ame
rikos kongreso atstovė Helen D. 
Bentley, Baltimorės miesto tary
bos prezidentė Mary P. Clark ir 
daug kitų.

Pagrindinę kalbą pasakė Ma- 
rian C. Skabeildenė. Jos kiekvie
nas žodis buvo išklausytas su di
deliu dėmesiu. Jos kalba buvo 
patenkinti rengėjai, svečiai ir 
publika.

Mary lando gubernatorius
minėjime išbuvo nuo pradžios 
iki galo, džiaugėsi lietuvių 
nuoširdumu ir jų kova dėl 
laisvės. K. L.

SPRING HILE, 
FLA.

Iš Amerikos lietuvių 
klubo veiklos

Vasario 10 įvyko klubo valdy
bos posėdis,į kurį buvo pakvies
tas ir Juozas Nakutavįęius, prieš 
keletą mėnesių atsikėlęs iš New 
Yorko į Floridą. Posėdis įvyko 
MarijbšTr’AdoIfb Širkų n'afriud- 
se^ Jie abu yra atsikėlę iš Massa- 
chusets.

Šis klubas buvo įkurtas 1980 
metais Amerikoje gimusio Char- 
lie Treppe. Jis mirė 1985 ba
landžio mėn. Dabartinis klubo 
pirmininkas yra Stan Patrick 
(Petraitis). Amerikos lietuvis, 
gimęs Pittsburge, Pa., o Flori
doje, Port Richie, gyvena jau 11 
metų. Jis yra veiklus, energingas 
ir patriotas lietuvis.

Taip pat prie valdybos pri
klauso Adelė Spūdis, gimusi 
Clevelande, gyveno St. Louis, o 
dabar Spring Hill. Nors lietuviš
kai nekalba, bet yra labai ener
ginga patriotė ir veikli klube. 
Gyvena su tėvais. Jos motina yra
sunkiai susirgusi.

Kita valdybos narė yra Tillie 
Laconis, Amerikos lietuvė, gi
musi Pennsylvanijoje, gyvenusi 
Michigan, o dabar Hudson, FL, 
labai energinga, darbšti mote
riškė ir lietuvė patriotė.

Juozas Nakutavičius yra pa
kviestas būti to klubo korespon
dentu.

Klubas susirinkimus daro kar
tą per mėnesį Community Cen
tre, Spring Hill. Čia susirenka 
nuo 60 iki 80 žmonių. Susirinki
mas pravedamas anglų kalba, 
nes 97 procentai klubo narių yra 
gimę Amerikoje ir dauguma ne
kalba lietuviškai.

Kiekviename susirinkime lie
tuviškai sugiedamas Lietuvos 
himnas. Vėliau dainas lietuviškai 
ir angliškai praveda energingas 
valdybos narys Paul Goodys, 
puikus pirmas tenoras, puikus 
lietuvis, gimęs, augęs ir gyvenęs 
East Chicago, Indiana, o dabar 
gyvena Port Richie, Fla.

Klubas pageidauja, kad, prieš 
pirkdami namus, žmonės apsi
žiūrėtų Spring Hill rajone. Čia 
žemės ir namų kainos yra labai 
mažos r Klubas kviečia lietuvius 
čia atvažiuoti ir apsigyventi. 
Spring Hill yra tik 45 minutės 
nuo Tampa aerodromo. Čia yra 
užtenkamai žemės ir lietuviškai 
parapijai ir lietuviško klubo pa
statams.

Juozas Nakutavičius

Marylando lietuviškų draugijų tarybos suruoštas banketas 
Baltimorėje, minint Lietuvos 70 metų nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį, kalba Marian C. Skabeildenė. Prie stalo 
sėdi iš k. kun. Kazimieras Pugevičius ir Marylando guberna
torius VVilliam D. Schaefer, už kalbėtojos Marylando Lietu
viškų draugijų pirmininkė dr. Elena Armanienė ir klebonas 
kun. Antanas Dranginis. IS VISUR

VIZITACIJA PAS PRANCIŠKONUS

Pranciškonų ordine įprasta, 
kad vyriausias vadovas — gene
rolas iš Romos aplanko įvairius 
pranciškonų padalinius kas šeše- 
ri ar kas treji metai asmeniškai 
ar per jo paskirtą gen. vizitato
rių.

Šiemet balandžio mėn. pabai
goje ar gegužės mėn. pradžioje 
lietuvių pranciškonų provincijos 
vienuolynus ir jų narius JAV ir 
Kanadoje lankys gen. vizitato
rius Tėv. Richard A. Portash, 
OFM.

Dabartinis vizitatorius šiuo 
metu yra Šv. Antano vienuolyno 
Uniontown, Pa. viršininkas ir V. 
Išganytojo pasauliečių pranciš
konų ordino provincijolas. Bai
gęs masters laipsniais anglų lite
ratūros ir liturgijos studijas, yra 
ėjęs savo provincijoje įvairias at
sakingas pareigas, įskaitant ir 
provincijolo nuo 1976 iki 1982. 
JisJžaip.. pat bendradarbiauja

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskritis suvažiuoja tris 
kartus į metus aptarti apskrities 
reikalus. Kovo mėnesiais su su
važiavimu kartu būna ir komuni
jos pusryčiai.

Kovo 5 apskritis susirinko Šv. 
Juozapo lietuvių parapijoje, 
Scranton, PA. Šeimininkais 
buvo 74 kuopa. Dalyvavo per 
250 delegatų bei svečių.

Bažnyčioje mišias aukojo kle
bonas kun. Petras Madus. Pa
iri oksą pasakė prel. Pakutka. Au
kas prie altoriaus tarp kitų, at
nešė Centro valdybos pirminin
kas Pranas Petrauskas ir Vid. 
Atlanto apskrities pirmininkas 
Jonas Adomėnas. Per mišias 
kun. Madus pašventino Lietu-

You are cordially inuited to attend the
Fourth. Annua.1 Baltic Youth Congress Aivards 

Banųuet and Dance
Our honorees this year:

Estonians — Allan Pensą and the late
Eduard Kamer

Latuians — Anna Rumaks and
Ojars Kalnins

Lilhuanians — Loreta Štokas and
Gintaras Grosas

Ptease come and pay tribute to these 
people ivho haue giuen o f themselues to 

Baltic youth and the Baltic cause

Program uiUh entertainment, dance 
music afler dinner

Location:
Estonian House
243 East 34th Street
New York, NY

Date and Time:
April 23. 1988 

6:30 p. m.

Reseroations: Admission:
Martin Suuberg $25. per person
(703) 751-4653 Champagne reception
Rima Siienas Dinner,
(202)364-6424 Cash Bar

Richard A. Portasik, OFM 

pranciškonų spaudoje ir yra 
buvęs gen. vizitatorius Šv. Šei
mos (1982) ir Šv. Kryžiaus (1983) 
provincijose.

vos vyčių 3-čio laipsnio medalius 
ir juos įteikė keliolikai kandida
tų.

Po mišių parapijos salėje, Jo
nas Adomėnas atidarė posėdį. 
Po valdybos ir komitetų praneši
mų seminaristas Danielius Yen- 
kevich pasakė pagrindinę kalbą 
šv. Kazimiero šventės proga .

Po to vyko vaišės ir loterija. 
Artėjant 6 v. vakaro nenoroms 
skirstėmės namo.

Apskrities birželio mėn. susi
rinkimas bus Apreiškimo parapi
joje, Brooklyn, N.Y. Šeiminin
kais bus 41 kuopa, kuriai pirmi
ninkauja Bill Kurnėta. Reikia pa
girti, kad, tokia negausi kuopa 
apsiėmė šį tikrai didelį projektą. 
Būtų malonu, kad vyčiai čia gau
siai suvažiuotu ir parodytų, kad 
mes viens kitą vytiškai remiame.

Dalia Bulvičiūtė

— Kun. prof. Antanas Ru- 
bšys, dėstąs Šv. Raštą Manhat
tan kolegijoje, Bronx, N.Y., už 
ilgametį darbą kolegijos vado
vybės buvo įvertintas ir pakeltas 
į aukštesnį laipsnį su pilnu profe
soriaus titulu.

— “Ateities” žurnalo spaudos 
bendradarbiams skiriamoms 
premijoms prel. dr. Juozas 
Prunskis paskyrė 5,000 dol. 
auką. Tam pačiam tikslui jis ank
sčiau yra paskyręs 10,000 dol. 
Ateitininkai dosniam mecenatui 
labai dėkingi.

— Dailės premija už 1987 
metus paskirta dailininkei Adai 
Korsakaitei-Sutkuvienei, kuri 
savo meno kūriniais sėkmingai 
reiškiasi jau daugel metų. Pre- 

i mijos skyrimo komisiją sudarė 
menininkai Petras Aleksa, Van
da Aleknienė, Magdalena Stan
kūnienė, Vincas Lukas, Algi
mantas Kezys ir Viktorija Mat- 
ranga. 1000 dol. premija, kurios 

- mecenatas yra Lietuvių Fondas, 
bus įteikta JAV LB Kultūros ta
rybos premijų šventėje gegužės 
15 Los Angeles, Calif.

— Tradicinė rytų pakraščio 
ateitininkų savaitė Kennebunk- 
porte, M E., bus nuo rugpjūčio 
13-tos iki 20-tos. Savaitės pro
grama skiriama paminėti Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo 70-ties metų sukakčiai, su
jungiant ją su mūsų atgimimo 
dainiaus Maironio gimimo jubi
liejumi, kurį atšventėm praėju
siais metais. Šios dvi sukaktys 
bus ypatingai paminėtos lite
ratūros vakaru sekmadienį, rug
pjūčio 14 d. Vakaro programoje 
žavinga Maironio žodžio inter
pretacija, kurią atliks I. Žmuid- 
zinienė ir dukra Antanina. Visi 
ateitininkai ir jų draugai kviečia
mi maloniam pabendravimui 
per šią savaitę. Paskubėkime 
užsisakyti kambarius pas lietu
vius pranciškonus adresu: Guest 
House, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, ME. 04046. 
Užsisakant kambarį, nurodyti, 
kad užsisakoma ateitininkų sa
vaitei.

—“Laiškai Lietuviams” žur
nalo metinė šventė ir pokylis 
įvyks balandžio 17 Chicagos Jau
nimo Centre.

— Dail. Nijolės Banienės 
kūrinių parodos atidarymas Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros muzieju
je įvyks gegužės 30. Paroda tęsis 
iki birželio 11

— Hartfordo skautai ir 
skautės po sėkmingai pavykusios 
Kaziuko mugės per J. Beniūną 
Darbininkui stiprinti atsiuntė 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— JAV LB Detroito apylinkės 
valdyba, dėkodama už LB žinių 
spausdinimą Darbininke, laik
raščiui stiprinti atsiuntė 25 dol. 
auką Nuoširdus ačiū.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali dabar kreiptis: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.



Paul Taylor Robertson ir Arūnas Čiuberkis veikale “The Mid- 
night Conversation”. Nuotr. Algio Norvilus

Trys egzistencializmo 
variantai

Aušros Vartų parapijos salėje, 
kuri yra Manhattano žemutinėje 
dalyje, Arts Club teatras visą va
sario mėnesį tęsė festivalį, kuria
me buvo vaidinami trys vieno 
veiksmo veikalai. To mėnesio 
ciklą sudarė Fredrick Durren- 
matt, Jean Cocteau ir Thomton 
Wildęr dramos. Šiam kritikui 
Arts Clm'teatras nėra naujiena. 
Jau kelis kartus esu dalyvavęs ir 
aptaręs jo darbą spaudoje, pagir- 
damas Pabaltijo amerikiečius 
režisierius Lindą Pakri ir Arūną 
Čiubesrkį. Prie teatro pasiseki
mo daug prisideda išskirtino ta
lento Paul Taylor Robertson, su 
kuriuo lietuviška publika prieš 
kelerius metus susipažino Anta
no Škėmos dramoje Pabudimas.

Tarpusavyje visa trupė dirba 
pagirtinai su tūkstančių detalių, 
kurios sudaro sėkmingą veikalo 
pastatymą. Grupės nuolatinis to
bulėjimas buvo aiškiai matomas 
šiose dramose, kurias trumpai 
aptarsiu, nekalbėdamas apie vai
dybą ar režisūrą.

Prasidėjo su Dūrrenmatt Mid-
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faw> pasnekeąs. Dnmoje mūsų vejkalo « rn„nnH5Vl,J

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atsv. — atstovauja, asm. — asmuo, 
suma po pavardės — įnašų iš viso.

1988 m. sausio mėn.

1 x $10 Musteikis Antanas atm., $210.
1 x $20 Jankauskas Kazys atm. įn., $175.
7 x $25 Jonikas dr. Petras ir Ona, $380; Kubilius Bronius atm. 

įn.: Buivys Justas, $25; Morrow Rev. Dennis W., $25; Raila Ner
inga, $225; Vacbergas Petras atm. įn.: Gepneris Jurgis; Venclova 
Tomas, $265; Žitkus Marcelinas atm. įn.: Urbonas Vincas, $225.

2 x $50 Penikas Domas atm. įn.: Penikas Teodora, $500;* 
Petrauskas Steponas atm. įn.: Petrauskienė Marija, $275.

11 x $100 Batonas kun. Alfonsas, $200; Bilėnas Jonas ir Dana, 
$500; Budelskis Zigmas atm. 1-mų mirties metinių proga: 
Budelskienė Eugenija, $300; Daugėla Kazys ir Stasė, $400; 
Gepneris Jurgis ir Emilija (mirus), $900; Katarskis kun. Vaclovas, 
$1,500; LB Great Neck Apylinke, $400; Lukas Jonas ir Regina 
(mirus), $885; Poderienė Ada, $100; Vaitkus Andrius ir Marija, 
$1,600; Valaitis Aušrinė, $350.

1 x $127 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 
Petras, $352.

2 x $200 Druseikis Algimantas, $1,000; Gedmintas Juozas ir 
Leonia, $300.

1 x $296 Strazdienė Konstancija atm.: įn. Baltutis Vyt. ir Ona 
$30, Savaitis Jurgis ir Laima $2o ir 20 kt. asm, $595.

1 x $1,000 Šaulienė Otilia Regina, $1,000.
U viso $3,227,00.

1988 m. vasario mėn.

1 x $10 Gesius Albinas, $10.
1 x $20 Andriukonis Vytautėj;, $20.
2 x $25 Gineitis Henrikas ir Marija, $100; Kriščiukaitis Jonas 

atm. in.: Kriščiukaitienė Marija, $725.
1 x $49 Kyras Dr. Irena atm.: Kyras Rūta.
2 x $50 Jasas Adomas ir Zuzana, $254; Skuodas Justin, $350.
1 x $66,67 Šimkus maj. Kazimieras atm. įn.: Šimkus Morkus 

Australijos liet, vardu, $200. ~ ,

1 x $7 5 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Jonas • 
Jakubauskas, $5,100.

7 x $100 Jankūnas Mykolas, Ieva ir vaikai: Jankūnas 
Kazimieras, $200; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $300; 
Panevėžiečių klubas, $1,525; Strazdienė Konstancija r? m.: Glaser 
John ir Vida, $695; Sužiedėlis prof. Vytautas, $200; Vaitkus An
drius ir Marija, $1,700; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirus), 
$3,700.

1 x $150 Gulbinskienė Ilmara atm.: Lauber Harold ir Antonette 
$50, Mulokienė Jadvyga $30, Činga Jonas $25, Rauliraitienė dr. 
V. B. $25 ir 2 kt. asm., $690.

1 x $190 Kubilius Bronius atm. įn.: LB Auksinio Kranto
apylinkė $25, Scullin Joseph ir Helen $25 ir 10 kt. asm., $215.

4 x $200 Aukštuolis Rapolas Mantas atm. įn.: Akštuolis Mrs. 
H. R., $3,167.38; Miecevičienė Lidija atm. įn.: Ječius Kęstutis ir 
Dalia, $20C Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Antanas, 
$1,637.10; Steponaitis Juozas, ,$900.

1 x $33C Vainauskas Jonas atm.: Vainauskienė G. $100, LB 
Auksinio Kranto Apylinkė $25, Liutermozienė Ona $25 ir 13 kt. 
asm., $430.

1 x $600 Girvilo Kleopo A. Fondas: Girvilas Kleopas, $6,000.
3 x $1,000 X, $2,000; Kudirka Albin, $4,000; Ruokis kun. Jonas 

Testam* >.tinit Palikimas, $1,600.
1 x $1 ,i $3f> Izbickas inž. Vytautas atm.: ALTautinės Sąjungos 

Bostono sk/r,as $200, Kačinskas Leonas ir Elena $100, Ivaška R. 
ir D. $50, Jenska A. $50, Jenuską A. $50, LB Bostone apylinkė 
$50, Raston s E. ir V. $50, Rudžiūnas L. ir A. $50, Vaitkus V. ir 
O. $50, Žiaugra Vyt. $50, Mickevičius dr. B. ir G. $30, Mickūnas 
C. ir I. $30, Petronis A. ir A. $30, Bačanskas K. ir B. $25, Čepas 
V. ir G. $25, Čereška A. ir J. $25į Cibas S. ir E. $25, Dačys J. ir 
A. $25, Gimbutas J. $25, Goštautas S. ir M. $25, Leščinskaitė V. 
$25, Leščinskienė J. $25, Santvaras S. ir E. $25, Šatas S. ir D. $25, 
Subatis G. ir L. $25, Sužiedėlis V? ir E. $25, Veitaitė R. $25 ir 33 
kt. asm., $1,835.

1 x $5,000 Valienė Marija atta.: Valys Vaclovas, $6,000.
IŠ viso $12,775.67.

Lietuvių Fondo pagrindinis. kapitalas 1988.II.~9 pasiekė 
3„918,561 dol. Gautomis palūkanomis parmė meną, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 984,467 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EKEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi renkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

laikas pasidaro atbulas. Autorius'’ 
pavaizduoja mirties pasaulį, at
veda kalinį į jo mirties vietą. « 
Mirties bausmė įvykdoma. Lyg 
giltinės apglėbtoje tamsioje sce
noje kalinys kalbasi su savo bis 
dėlių, rūko, geria “šnapsiuką”. 
Dūrrenmattui mirtis yra manda
gi, tokia pat kaip šių dviejų man-

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W. 59th Street 

Chicago, IL 60629 
(312)471-3900

minus /r iMiiNi įmurai

Popietė su pianiste 
Aldona Kepalaite

Šiemet mano vardo diena (ba
landžio 9) praėjo nepaprastai — 
su penkiais mylimais simpati
jom: Mozartu, Schubertu, Sčria- 
bin, Liszt ir Mendelssohn.

Praleidus kelias malonias va
landas su Mozartu Cozi Fan Tut- 
te, (Taip daro visos moterys) 
išeidama iš Metropolitan Ope
ros, nepasukau j dešinę ir į 
požeminį traukinį, bet j kairę, 
aplankyt savo drąugę — gabią 
pianistę Aldoną Kepalaitę. Žino
jau, kad balandžio 16, Weill Re- 
cital Hali ji duos rečitalį ir išsi
prašiau visitą aptarti programą. 
Aldona gyvena labai sename ir 
New Yorko miesto paskirtu kai-

dagus pasikalbėjimas. Mandagu
mas viršija mirtį. Gi mirtis yra 
viskas.

Cocteau dramoje The Human 
Voice mirtis pasiduoda gyvybei, 
bet čia gyviškumas nėra tikras.

Pagrindinis veikėjas šios vie
naveiksmės dramos yra nebemy
lima būtybė, trokštanti meilės. 
Šio vaidmens aš neapkenčiau, 
bet pagyriau jos veidyba. Viską, 
ką mes girdime, matome, jaučia
me ar žinome, yra parodoma 
moters ilgu telefono pasikalbėji
mu. Čia telefonas tampa Deus 
ėst machina, pasidaro barjeras 
tarp moters ir vyro, tarp vieno

po “landmark” name — Ansonia 
House, kuris yra Broadway 
gatvėje, kelis blokus nuo Lin
coln centro. Įėjus, senoviško fojė 
elegantiškumas tiesiog nustelbia 
lankytoją. Dominuoja žirande- 
liai ir milžiniški kilimais iškloti 
koridoriai. Visur dvelkia senti
mentali praeitis. Čia jug, tarp 
kitų, kadaise buvojo Enrico Ca- 
ruso, Fedor Chaliapin, Igor 
Stravinsky ir Artūro Toscannini. 
Šiuo metu gyvena buvusi Metro
politan Operos solistė Eleanor 
Steber bei kiti muzikai ir meni
ninkai. Koridoriuje paveikslai 
aiškina pastato garbingą istoriją.

Priartėjus prie Aldonos durų 
tikėjausi išgirsti pianino garsus, 
bet viešpatavo tyla. Butelis 
mažas, bet labai jaukus. Pačiame 
viduryje - viskam dominavo 
didžiulis pianinas. Buvo suteikta 
man didelė malonė, Aldona atli
ko veik visą savo programą. 
Pradėjo su mano numylėto 
Franz Schubert Sonata in A mi- 
nor. Šis veikalas parašytas du 
mėnesius prieš kompozitoriaus 
mirtį (1828), pasireiškė žinomu 
jo lyriškumu, girdisi fragmentai 
jo garsių Lieder. Kartais atrodo, 
kad būtų lyg simfonija, kurioje 
audra išsiveržia iš dainos.

Po to prašiau supažindinti su 
Aleksandr Scriabin, apie kuri
mažai žinau. Aldona pateikė 
įdomų faktą, kad Lietuvos diplo
matas Jurgis Baltrušaitis buvo 
Scriabino draugas. Scriabinas 
panašiai kaip Beethovenas buvo 
“tiltas”. Beethovenas tarp klasi
kinės ir romantinės muzikos lai
kotarpių, Scriabinas tarp roman
tinės ir ekspresionistinės. Ši jo

ir kito jausmų ir tarp savęs.
Thornton Wilder Infancy 

(kūdikystė) veiksmas vyksta did
miesčio parke (tai gali būti ir 
Manhattano Central Park). 
Veiksmas vyksta tarp vienos ir 
tarp daugel groteskinių moterų, 
jų groteskinių vaikų, ir vieno 
groteskinio policininko. Nors 
kartas nuo karto j iškalbos sukelia . paskutinė Sonata No. 10(1913), 

. jom,
^gali paslėpti veikalo groteskišku- ' psivysčiusiom iš romantiškų, yra 

mo. Abu vaikai (vaidina suaugę, radiacija, kuri, einant per ošiantį 
sėdėdami vaikiškuose * mišką prasiveržia per medžius

" vežimėliuose) yra vieniši, jų mo
tinos menkos, toks ir policinin
kas — visi jie kenčia vienišumo 
skausmą. Visi mes esame vieniši 
egzistenciniame pasaulyje.

Robert Kerrigan
(sulietuvino Dalia Bulvičiūtė)

lyg saulės spinduliai.
Po to Aldona skambino Lisztą 

— romantikų romantiką. Kom
pozitorius yra pionierius harmo
nijos ir formos. Jis buvo .pirmas, 
davęs visą vien pianino rečitalį. 
Prieš jį pianino solo buvo įterpti

Pianistė
Aldona Kepalaite

tarp simfonijų ar dainavimo reči
talių. Tarp trijų veikalų, man 
arčiausia prie širdies buvo Le
genda No. 1 kurioje šv. Pranciš
kus sako paukščiams pamokslą.

Man asmeniškai suteiktas 
rečitalis baigėsi Felix Mendels
sohn Variations Serieuses. Pagal 
pavadinimą čia turime rimtas 
variacijas — ne tik pasirodymui 
— bet kupinas išsivysiančių 
idėjų. _

Nutilo paskutinės gaidos, at
budau lyg iš gražaus sapno. 
Ruošdamasi apleisti šį malonų 
kampelį, pažvelgiau į ant sienos

kabančius Liszto ir Chopeno 
portretus. Atrodė lyg jie man 
nusišypsojo. Atbarikadavome 
duris. (Mat, Aldona nenori truk
dyt kaimynams savo skambini
mu). Išėjome į triukšmingą 
Broadway gatvę, bet romantiniai 
tonai dar ilgai skambėjo omeny
je.

Pakeldama stikliuką, padėko
jau mielai pianistei, palinkėda
ma sėkmės.., Iki. pasimatymo, 

i'tniela Aldona, balandžio 16, 5:30 
v.v. Weill Recital Hali. New 
Yorko ir apylinkės lietuviai tau 
linki viso geriausio.

Dalia Bulvičiūtė

kad mūsų įstaigai reikalingi 
lietuviškai ir angliškai 

kalbantys asmenys
!

(outside sales rep.), gyvenantys įvairiuose Kanados 
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams.
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įstaigoje tel. (416) 769-2500, 

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S1M7.

VIENINTELĖ PROFESIONALI

LIETUVIŲ KELIONIŲ 
JSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Pigiausias kainas kelionėse j 
LIETUVĄ1988 metais 
5-klom, 10-člai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos Iš Toronto Ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-birž. 8/12 
Birželio 9-24
Birželio 30- liepos 17

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21

Gruodžio 27 — sausio 101989

Užsisakykite dabar -gausite papildomą nuolaidą 
Smulkesnes žinias telkiame
tel. (416) 769 - 2500

***********************************

Mūsų Įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, 
DALIA, INGĖ, JOAMNE, PAULIUS.

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, itališkai, Ispaniškai
Mūsų įstaigoje Įrengti kompiuteriai:
PEGASUS/GEMINI bei TDS
Mūsų Įstaiga yra narys - IATA, T-cornm, BBB, CUA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont, Canada, M6S1 M? 
Tel. (416) 769 - 2500 Telex 06-986766 TOR

KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOM 

MOaų registracijos numeriai: retai! nr. 2559030 wholesale 2475066



NEW YORKE
Darbininko redakcija prašo 

atkreipti dėmesį j pirmadienius 
ir antradienius. Tomis dienomis 
redakcija yra labiausiai užimta, 
apkrauta redagavimo ir laužymo 
darbu. Prašome tik būtiniausiais 
reikalais skambinti ir tik būti
niausiam reikalui esant lankyti. 
Dar kartą primename, kad pa
skutinius rankraščius tos savaitės 
numeriui reikia būtinai gauti 
pirmadienį prieš pietus. Ir tai 
turi būti rankraščiai perrašyti 
mašinėle, kad jų būtų nedaug. 
Antradienio ryte redakcija gali 
priimti tik keletą trumpų žinių 
iki 10 vai. Visi laikračio laužymo 
darbai baigiami apie 3-4 v. po
piet. Parengtas laikraštis tuoj 
išvežamas į spaustuvę. Per naktį 
jį išspausdina, trečiadienį apie 3 
vai. jis nuvežamas į paštą. Vi
siems išsiunčiamas tuo pačiu lai
ku. Jeigu kur vėlinasi, tai ne dėl 
redakcijos kaltės. Laikraštis 
užkliuvo kur nors pašte.

Austrą Purinas, iš San Mateo, 
Calif., labai dosni Darbininko 
rėmėja, prenumeratą pratęsė 
net iki 1990 su 40 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

“Lietuvos atsiminimų” 
sukaktis

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
valanda jau veikia 47 metus. Jai 
visą laiką vadovauja prof. dr. 
Jokūbas Stukas.

Si sukaktis bus atžymėta 
gražiu renginiu gegužės 1, sek
madienį, Svč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir salėje, 
Adams St., ir New York Avė., 
kampas, Newark, N.J.

11 vai. bus mišios už gyvus ir 
mirusius “Lietuvos atsiminimų” 
radijo rėmėjus bei 'geržda'rius. 
Tuoj'po mišių parapijbs'saleje 1 
vai. bus pietūs, 2 vai. bus kon
certas.

Koncerto programą atliks Vio
leta Rakauskaitė-Štromienė,. 
šiuo metu gyvenanti Bostone, 
kur jos vyras dr. Aleksandras 
Štromas, yra vizituojantis profe
sorius Bostono kolegijoje.

Violeta Rakauskaitė yra kau
nietė, pagarsėjusi savo gražiomis 
dainomis, koncertavo Sovietų 
Sąjungoje, Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje. Išvažiavusi iš Lietuvos, 
apsigyveno Vakarų Vokietijoje, 
o vėliau persikėlė gyventi į An
gliją. Koncertavo Anglijoje, Ita
lijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Kanadoje, Amerikoje. Su vo
kiečių instrumentalistų
grupėmis koncertavo Vokietijo
je, Norvegijoje, Ispanijoje. Yra 
išleidusi kelioliką plokštelių.

Po programos bus šokiai, ku
riems gros akordeonistas Juozas 
Thomas -Tamašauskas.

JAUNIMO SĄJUNGOS

JAV Jaunimo Sąjungos laiki
noji valdyba praneša, kad 
gegužės 27-30 Jaunimo Centre 
Chicagoje įvyks Sąjungos su
važiavimas. Bus sprendžiama 
ateinančių metų veikla, na
grinėjami įvairūs projektai. Su
važiavimo metu bus renkama 
nauja valdyba.

Tamošaičio

RELIGINIS FILMAS 
RADIO CITY

Garsiajame kino teatre ir pra
moginėje salėje Radio City Mu
šk? Hali, Manhattane, balandžio 
19, antradienį bus rodomas reli
ginis filmas “Divine Mercy — 
No Escape”. Bus rodomi du 
seansai: vienas 12;30 v., kitas 8 
v. v. Filmo parodymą sponsoruo- 
ja Tėvai Marijonai, kurių vyriau
sia būstinė yra Stockbridge, 
Mass. Tą filmą jie buvo plačiai 
aprašę savo leidžiamame spalvo
tame žurnale. -

Filme vaizduojama sesuo 
Faustina Kovvalska, vienuolė, 
gyvenusi Vilniuje ir pagarsėjusi 
savo įvairiais regėjimais. Filmo 
“Gailestingumo” pavadiniams 
yra paimtas iš Aušros Vartų Gai
lestingumo Motinos.

Nevvarko arkivyskupas Theo- 
dore E. McCarrick, įvertinda
mas šį projektą ir dėkodamas 
Dievui už filmą, tą dieną, Ba
landžio 19, 3 v. popiet aukos 
mišias Šv. Patricko katedroje, 
Manhattane, Filmas balandžio 9 
buvo rodomas Bronxe.

AUKOS LIET. 
INFORMACIJOS CENTRUI
Vasario mėnesį Lietuvių Kata

likų Religinės Šalpos įstaiga iš
siuntė visoms lietuviškoms orga
nizacijoms laišką, prašydama 
aukų padėti padengti tas išlai
das, kurios susidarė Lietuvių In
formacijos Centrui informuojant 
spaudą. Liet. Informacijos Cen
trą įsteigė L. Religinė Šalpa, šis 
Centras pasaulio spaudą infor
muoja apie Vasario 16 įvykius 
Lietuvoje. Buvo pasiųsta 36 biu
leteniai, žinios telefaksu ir tele
ksu.

Į išsiųstus laiškus atsiliepė jau 
anksčiau minėtos organizacijos 
bei pavieniai asmenys. Dabar 
papildome aukotojų sąrašą: 500 
dol. aukojo Jaunųjų-Ateitininkų 
Sąjunga. Po 100 dol. aukojo LB 
Bushvvicko apylinkė, LDK Bi
rutės draugijos New Yorko sky
riaus, Ateitininkų Sendraugių 
Centro valdyba ir Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos New 
Yorko klubas.

Jonas Galenski, miręs kovo 
25, buvo palaidotas kovo 28 d. 
Šv. Jono kapinėse. Palaidotas iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios. 
Paliko liūdinčią žmoną Teklę, 
sūnų Joną su žmona, dukrą Ka- 
rolyną Hilbert su šeima, seserį 
Bronę Podžius ir kitus gimines, 
kurių tarpe yra ir tėv. Petras 
Baniūnas, OFM.

A. a. Onos Milmantavičienės 
atminimui Elena ir Henrikas 
Andruškos Tautos Fondui paau
kojo 20 dol., Kazimieras Bačau- 
skas —10 dol. Aukotojams Tau
tos Fondo vadovybė dėkoja.

SUVAŽIAVIMAS

Kandidatus į naują JAV Jauni
mo Sąjungos valdybą prašom 
siūlyti Pauliui Mickui, 5938 Ve
randa Dr., Springfield, VA 
22152.

Sąjungos suvažiavimo infor
macijos reikalais skambinti: Jo
nui Cinkui 312 927- 0619.

IR KITAIS METAIS 
RENGS PRIĖMIMĄ

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis šiais metais vasario 
16 surengė gražų priėmimą In- 
ter-Continental viešbutyje Man
hattane. Jam talkino specialus 
komitetas, sudarytas iš įvairių 
organizacijų atstovų-. Komitetui 
pirmininkavo Aleksandras Vak- 
selis. Kaip buvome rašę, priėmi
mas praėjo labai sėkmingai.

Kovo 19 svetinguose prof. Ro
mualdo ir Audronės Misiūnų na
muose buvo susirinkę to komite
to branduolys ir pirmininkaujant 
A. Vakseliui buvo apžvelgta vi
sas renginys, pasidžiaugta, mat 
iš renginio net liko pelno. Jis 
atidėtas kitų metų priėmimui. 
Visi vieningai nutarė ir kitais 
metais surengti panašų 
priėmimą viešbutyje.

Lietuvos konsulas Anicetas Si
mutis padėkojo talkos komitetui 
ir taip pat pasidžiaugė, kad vi
skas gerai praėjo.

Po posėdžio Audronė 
Misiūnienė svečius gražiai pa
vaišino. Visi turėjo progos 
apžiūrėti butą, kur sukabinta la
bai daug paveikslų ir dauguma 
jų lietuvių dailininkų.

Dalis komiteto narių, kurie talkino Lietuvos gen. konsului surengti Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga priėmimą Manhattane. Iš k. sėdi Aleksandras Vakselis, komiteto 
pirmininkas, Janina Simutienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, stovi Algirdas 
Mačiulis, Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, Audronė Misiūnienė, kun. Vytautas Palu
binskas, Paulius Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio

Telegrafui 150 metų
■ * r '

1838 metais sausio 6 Morri- 
stown, N.J., pirmą kartą buvo 
pademonstruotas telegrafas. Jo 
išradėjas buvo Samuel Morse. 
Šią pavardę daug kas žino, žino 
Morsės abėcėlę, kuria per vielas 
perduodami elektromagnetiniai 
trumpi ir ilgi signalai.

Pats Samuel Morse buvo 
gimęs 1791, miręs 1872. Jis buvo 
dailininkas tapytojas ir išradėjas. 
Kaip dailininką dabar esame be
veik užmiršę. Meno studijas jis 
buvo baigęs Yale universitete
New Havene, Conn. Baigęs Yale 
universitetą, 1810 dar išvyko 
meno studijuoti į Londoną. 1816 
grįžo j New Yofką ir atidarė savo 
studiją, pasižymėjo kaip geras 
dailininkas, portretistas. Jis yra 
nutapęs Amerikos žymiųjų žmo
nių portretus, tapęs paveikslus 
iš New Yorko miesto istorijos. 
Profesoriavo ir New Yorko uni
versitete, bet profesūrą metė ir 
atsidėjo įvairiems bandymams. 
Jis ir sugalvojo elektromagneti
nio telegrafo įdėją. tai jam atėjo 
į galvą 1832, plaukiant laivu iš 
Prancūzijos į Ameriką. Sąsiuvi
nyje nubraižė savo aparatūros 
brėžinius ir sugalvojo specialų 
ženklų raidyną, vadinamą 
Morsės kodu. ‘

Po sėkmingų demonstravimų 
ir bandymų Amerikos kongresas 
atmetė kreditus tarpmiestinei 
telegrafo linijai statyti. Tik po di
delių pastangų 1843 kongresas 
paskyrė 30,000 dol. pastatyti pir
mai eksperimentinei telegrafo li
nijai tarp Washingtono ir Balti- 
morės. Linija buvo pastatyta, 
pirmieji žodžiai telegrafu buvo 
pasiųsti 1844 gegužės 24. Tie 
žodžiai buvo: What hath God 
wrought. Šią telegramą pasiuntė 
pats Morsė iš Washingtono į Bal- 
timorę. Tuoj pat gauta ta pati 
telegrama iš Baltimorės, siųsta į 
Washingtoną.

Tai buvo istorinė diena, 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS
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GEROS ŽINIOS!
Jei norite pasikviesti gintino* Ii Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, dabar yra goriausias 
laika*. Nmi|I valdžios potvarkiai ryšium su giminių Ižkviotimu bei leidimu jiems lankytis 
užsieny)*, yra žymiai palengvinti. Kreipkitės Į mus, pasiųsime smulkią Informaciją.

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..tollfree” arba rašykite:

Baltic American Holidays Ine 
ADMSDNOF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue. New York. N Y. 10017 • (212) 972-0200

TOLLFREE 

1-800-835-6688

atvėrusi duris telegrafo ryšiam ir 
pramonei.

Pirmoji telegrafo bendrovė 
JAV Westem Union įsikūrė 
1856. Europoje telegrafas labai 
greitai plito. Kiek ilgiau užtruko 
Prancūzijoje, ten įvestas tik 1855 
metais. Šimtmečiui praslinkus, 
telegrafų vielų buvo apie 12 mi
lijonų kilometrų. Tos vielos 
apraizgė visą žemę.

Morsės abėcėlė — kodas yra 
sudarytas iš taškų ir brūkšnių de
rinių. Šiame kode brūkšnys pri
lygsta trim taškam, o tarpai — 
taško dydžiui. Šiame kode raidė 
A yra sudaryta iš taško ir brūkš

Adv. P. Žumbalds sausio 23 Maironio lituanistinės mokyklos 
vyresnėm klasėm kalba apie OSI. Nuotr. R. Razgaitienės

KENNEBUNKPORT, MAINE
Jau prasidėjo registracija į 

Kennebunkporto pranciškonų 
vasarvietę. Išsiuntinėjami laiškai 
visiems, kurie pernai yra padarę 
rezervacijas. Reikia jas patvirtin
ti ir atsiųsti vienos dienos depo
zitą. Laisvų kambarių yra likę 
nedaug, užtat reikia paskubėti, 
jei kas čia norėtų vasaroti.

Šį pavasarį bus atremontuotas 
paskutinis namas, vadinamas 
“Baltija”. Yra įvedami į kamba
rius visi patogumai su apšaldy- 
mu ir televizija. Tame name 
sumažės kambarių skaičius. Ku
rie yra užsisakę ten kambarius, 
turi nedelsiant susisiekti su va
sarvietės vadovybe.

nelio . —
Labiausiai visam pasaulyje 

žinomas pagalbos šauksmas — 
S O S. — jis sudarytas iš trijų 
trumpų taškų, trijų ilgų ir vėl 
trijų trumpų taškų, rašomas^taip 

• • • — — — ‘ • '. Tai reiškia
— Save Our Souls.

Tikriausiai dar ir dabar varto
jama’: telegrafas arba taškų ir 
brūkšnių principas perduoti 
slaptas kariuomenės žinias ir 
šiaip slaptam susisiekimui, nes 
taškus ir brūkšnius iššifruoti 
nėra taip lengva, reikia gero 
specialisto — telegrafisto.

Oficialiai vasarvietės sezonas 
prasideda birželio 25 ir baigsis 
rugsėjo 5.

Metinis Kennebunkporto pik
nikas šiemet bus liepos 10. Yra 
nukeltas iš pirmo liepos sekma
dienio į antrąjį, nes pirmą sek
madienį yra Kanadoje Šokių 
šventė, ir Ivaškų šokėjai bus ten 
išvažiavę.

Iš anksto kviečiame visus į va
sarvietę ir taip pat į metinį pran
ciškonų pikniką.
Informacijom rašyti ar skam

binti: Franciscan Monastery, P. 
O. Box 980, Kennebunkport, 
Maine 04046. Tel. (207) 967 - 
2011.

Arts Club Theatre, kuriam 
vadovauja Linda Pakri ir Arūnas 
Čiuberkis, tęsia savo trijų vieno 
veiksmo vaidinimus Aušros Var
tų parapijos salėje, New Yorke. 
Spektakliai prasideda balandžio 
7, ketvirtadienį, 8:30 v. v. ir tęsis 
visą mėnesį ketvirtadieniais ir 
penktadieniais. Bus statomi: 
Arthur Schnitzler The Feast of 
Dionysus, Paul Parente And at 
the hour, Dean Watts Swan 
Song. Įėjimas 8 dol. Informaci
jos reikalais skambinti: 212 673 
- 5636.

A. a. Elenos Bublaitienės at- 
' minimuld^j.ĄUęė Npąk<dtė-Dų-. 

najewsj<y atsiuntė 50 dol. auką 
Tautos Fondui. Fondo vadovybė 
už auką dėkoja.

A. a. Sofijos Jalaenės atmini
mui Roma Verba Tautos Fondui 
paaukojo 25 dol. Fondo valdyba 
dėkoja.

A. a. Juozo Vilpišausko atmi
nimui Alina ir Edvardas Stakniai 
Tautos Fondui paaukojo 30* dol. 
Fondo vadovybė už auką dėkoja.

Veronika Aviža, iš Brooklyno, 
atnaujindama prenumeratą, at
siuntė 40 dol. auką. Taip ji daro 
jau 15 metų. Nuoširdus ačiū.

MIRĖ MARGARITA 
ROMONAITIS

Mrs. Margaret Romonaitis, 
gyvenusi Askam, Pa., mirė kovo 
18 d. East Leaders Nursing 
Home, Kingston, Pa. Ji buvo il
gametė Darbininko skaitytoja, 
spaudos rėmėja. Jos vyras Jurgis 
Romanaitis mirė 1974.

Buvo gimusi Lietuvoje, duktė 
Simo ir Marijos Tarutis-Broka- 
vičių, priklausė prie Šv. Petro ir 
Pauliaus parapijos Sugar Notch 
ir Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo.

Lietuvoje liko sesuo Ona Vo
sylius, pusbroliai, pusseserės čia 
Amerikoje, jų tarpe ir Mrs. Eli- 
zabeth Tamošaitis, su kuria ve
lionė gyveno.

Palaidota kovo 21 iš Šv. Juoza
po bažnyčios Švč. Trejybės ka
pinėse.



Dail. kun. Pijaus Brazausko sukurtas didelio formato paveikslas — Lietuva 
krikščionybės postas Rytų Europoje.

PITTSBURGHE APSILANKIUS
Neperseniausiai savaitgalį 

teko praleisti Pittsburghe ir tu
rėdamas laisvesnio laiko pano
rau susitikti su čia gyvenan
čiais lietuviais.

Savo laiku Pittsburghas buvo 
vienas iš didesniųjų lietuvių ko
lonijų Amerikoje ir dar po II-jo 
Pasaulinio karo pajėgė atsikvies
ti arti 500 naujų ateivių. Da
bar gi, mažai apie tą koloniją 
begirdėti.

Neturėdamas adresų pasinau
dojau telefono knyga ir radau 
įrašytus Šv. Kazimiero bažny
čios ir lietuvių klubo adresus.

Iš klebono kun. Vaclovo Ka- 
ravecko gavęs kelio nurodymus, 
sekmadienio rytą, nuvykau į Šv. 
Kazimiero bažnyčią, kuri pa
statyta 1901 metais. Mūrinė, 
viduje jauki, turinti tūkstajįtį 
su viršum sėdimų vietų, • bet 
pamaldose buvo apie 50 asmenų, 
nors prie parapijos priklauso 
400 lietuvių, išsiskirsčiusių po 
plačią apylinkę.

Lietuviškos pamaldos, klebo
no gražia lietuvių kalba pamoks
las ir man negirdėtas giesmes 
gražiai giedantis choras, vado- 

” vaujamas Vytauto Juciausi su
darė tikrai šventišką nuotaiką. 
Pamaldos baigėsi retai girdimu 
vyčių himnu “Nuženk galybe iš 
dangaus”. Pasirodo, kad tai buvo 
Lietuvos vyčių sekmadienis, ku
ris bųna kas trečią mėnesį pa
gal nusistovėjusią tradiciją. Po 
pamaldų tą sekmadienį valgomi 
bendri pusryčiai.

Kuopos pirmininko Vinco Ko- 
lišiaus buvau pakviestas pusry
čiams ir pavestas kuopos iždi
ninkui Simui Aleliūnui ir valdy
bos narei Margaritai Papeikai 
globoti.

Pirmininkas gražiai pravedė 
susirinkimą - pusryčius su ka
lėdinių plotkeliy laužymu, gie
dota kalėdinės giesmės, visiems 
padalinta po mažą kalėdinę do
vanėlę.

Susirinkimo metu padaryti 
pranešimai ir aptarta svarbes
nieji reikalai. Paminėtina, kad 
valdyba surenka žinias, pasiro
džiusias vietinėje amerikiečių 
spaudoje apie Lietuvą, lietu
vius, Pabaltijo-valstybes ir išda
lina kopijas susirinkimo daly
kams. Jaučiama, kad kuopai 
vadovauja kultūringi, pajėgūs 
ir atsidavę asmenys.

Teko susipažinti su pranciš- 
kiete vienuole biologijos dakta-

Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkų suruoštame talentų 
vakare mokinės šoka ir dainuoja lietuviškai “La Bamba”. Iš 
k.: Patricija Casaburi-Kairytė, Taga Gleveckaitė, Zuzana 
Juknaitė, Silvija Ruplėnaitė, -Gabija Diavaraitė. Nuotr. M. 
Šmitienės

mybės proga Manhattan e, linksmas draugių būrelis. Iš k. Karen Bradūnaitė, Dalia 
Bulgaraitė, Helen Mathevvs, Gidana Siplivinsky: II-oje eilėje — Aldona Kepalaitė, Vi
da Kriftolaitytė, Lilija Poškutė, Birutė Balčiauskaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

re Gabrijele Maziliauskaitė, 
viena iš kongregacijos steigėjų.

Savo laiku ji buvo išrinkta 
amerikiečių griežtųjų * mokslų 
draugijos pirmininke ir buvo 
antroji moteris tokiose pareigo
se.

Aplankiau netoliese esantį 
vienuolyną, kuris egzistuoja 
nuo 1922 metų, kai 7 jaunos lie
tuvaitės vienuolės, nesutikusios 
su lenkų vadovybe, iš Chicagos 
atvyko Pittsburghan ir buvo 
vietos vyskupo priimtos ir apgy
vendintos. Tuomet jos gavo 33 
akrus mieste su namu ir pradėjo 
savo veiklą. Dabar turi puikų 
trijų aukštų mūrinį namą, ant 
kurio pagrindinių durų vitraže 
yra įrašas: “Apvaizdai dėka pri
guli”.

Seserys išlaiko privačią mer
gaičių aukštesniąją mokyklą ir 
bendrabutį. Patalpos erdvios —■ 
yra valgykla, salė, biblioteka ir 
koplyčia, kurioje yra du dideli 
paveikslai Žemaičių Kalvarijos 
Švč. Mergelės Marijos. Paveiks
lai gauti iš nugriautų dviejų 
lietuviškų bažnyčią Pittsburgho 
apylinkėse. Paveikslai puošė jų 
didžiuosius altorius. Vienas jų 
tapytas aliejiniais dažais paste
linių spalvų, o antrasis — di
desnis, veidas tamsokas, o dra
bužiai blizgančio metalo.

Anksčiau Pittsburghe buvo 
trys lietuviškos bažnyčios. Šv. 
Kazimiero tebeveikia, antroje 
—Šv. Antano parapijoj Bridge- 
ville, Pa. klebonauja kun. Alek
sandras Žiubrys, OFM, o trečią
ją neseniai vyskupas perleido 
amerikiečiams, prie kurios veikė 

aukštesnioji parapinė mokyklą.
Vienuolyne, specialiam kam

baryje, yra nemaža lietuviškų
knygų bibliotekėlė. Ją gražiai 
tvarko puiki bibliotekininkė se
selė Josephina.

Teko pažinti jauną vienuolę 
Valeriją, gimusią Pittsburgho 
apylinkėse ir puikiai kalbančią 
lietuviškai. Jinai kitus moko lie
tuvių kalbos ir aiškina gramati
ką. Šeštadieniais į jos pamokas 
renkasi ne tik jauni, bet ir suau
gę — apie 70 klausytojų. Pa
klausta kaip ir kur išmoko lietu
vių kalbos, atsakė: — Namuose, 
be to lietuvių kalba labai leng
va, linksniavimas, kaip lotynų... 
Jinai mokėsi lietuvių kalbos 
Fordhamo universitete pas prof. 
A. Vasiliauską ir lituanistą- St. 
Barzduką.

Be parapijos, vienuolyno, vei
kia dvi radijo valandėlės. Vie
nai vadovauja Vytautas Jucius, o 
kitai Povilas Dargis, SLA prezi
dentas. Gyvuoja ir du lietuvių 
klubai.

Lietuvą ir lietuvius reprezetn- 
tuoja Pittsburgho universitete 
įrengtas lietuvių kambarys. Uni
versitetas tūri devyniolikos ętni- 
nįig- grupių gyvenančių .Pitts
burghe” ir apylinkėse įrengtus 
kambarius, kurie naudojanrti 
kaip klasės. Lietuvių kambarys 
įrengtas 1942 prašosi patvarko
mas ir praturtinamas, palygi
nus jį su kitų tautybių kamba
riais. Juos lanko ne tik univer
siteto studentai, bet ir turistai 
ir kitų mokyklų ekskursijos.

Pittsburghe gyveną lietuviai 
patys to nepajėgtų padaryti. Rei
kėtų į tai atkreipti vadovau
jančių veiksnių dėmesį ir tuo rei
kalu pasirūpinti.

(k.n.)

KUN. PIJAUS 
BRAZAUSKO
DARBAI
Kun. dail. Pijus Brazauskas 

gyvena North Bend, Oregone, 
ir labai aktyviai reiškiasi su savo 
menu. Lietuvos krikšto jubilie
jaus proga jis nutapė du didelio 
formato paveikslus. Pirmas vai
zduoja Lietuvos krikštą. To pa
veikslo klišė buvo įdėta Darbi
ninke praeitų metų lapkričio 20, 
nr. 44.

Jis nutapė ir kitą paveikslą, 
kuris vaizduoja Lietuvą kaip kri
kščionybės gynėją Rytinėje Eu
ropoje. Čia ir dedame to paveik
slo klišę.

Lietuva vaizduojama paveik
slo centre, jis iškėlusi kryžių šau
kiasi pagalbos. Už jos matosi 
Kauno bažnyčių siluetai, deši
niau — Vilniaus bažnyčių silue
tai. Gilumoje Trijų kryžių ir Ge
dimino kalno siliuetai. Prie jos 
kojų guli surakintas ir nužudytas 
kunigas, o kitas rusas okupantas 
žudo vyskupą. Kairėje senovės 
Lietuvos karys irgi gina Lietuvą 
nuo priešų, greičiausiai nuo 
kryžiuočių.

Lietuvos krikšto sukakties 
proga North Bend mieste, Holy 
Redeemer parapijos Šv. Alto
riaus draugija išleido gražų lank
stuką anglų kalba. Čia įdėta spal
votos abiejų minėtų paveikslų 
nuotraukos ir 4 nespalvuotos 
nuotraukos, tai šv. Kazimieras, 
Apsireiškimas Šiluvoje, arki- 
vysk. J. Matulaitis ir Lietuvos 
krikšto jubiliejinis ženklas. 
Lankstuko tekstas yra Lietuvos 
įstorijos santrauka su dabarties 
aktualijomis.

Lankstukas buvo plačiai 
skleidžiamas, dailininkas ir į 
Darbininko redakciją atsiuntė 
kelioliką.-i <
________________________ U_____

STIKLIUKĖLIS MAŽUTIS
“Stildiųkėlis mažutis — gar

dus midutis”. Juk taip! Deja, 
mūsų chorai tą linksmą dainelę 
dainuodavo (gal ir dabar tebedai- 
nuoja) kitaip. Būtent: “Stik- 
liukėlis mažutis — midutis gar
dus”.

Skirtumas, rodos, mažutis, 
kaip; ir pats stikliukėlis. tik rimas 
nebe savo vietoje. Tik žodis 
“gardus” klaidingai kirčiuoja
mas. Bet jautriai ausiai to užten
ka.

Gal visa tai dėl muzikinio rit
mo? Anaiptol! Muzikinis ritmas 
čia gražiai sutampa su poetiniu 
ritmu. Išvada tokia, kad būtina 
grįžti į šio rašinio pradžioje 
minėtą neiškraipytą originalą: 
“Stikliukėlis mažutis — gardus 
midutis”.

Tas “Stikliukėlis”, lyg tyčia, 
šia proga primena dar ir kitą dai
ną. “Oi, eisim, eisim, mes čia 
nebūsim... Čia juoda duona, ir 
tos neduoda, ” Ar ne geriau būtų 
(gal kadaise taip ir buvo): “Čia 
duona juoda, ir tos neduoda”?

Šnektelėjus apie dainas, pra
vartu šnektelėti ir apie giesmes. 
Negaliu nepaminėti labai popu
liarios giesmės, giedotos neprik
lausomoje Lietuvoje ir dabar te- 
begiedamos visame lietuviškaja
me pasaulyje, tai “Marija, Mari- 
i *’ ja • ’

Žodžių autorius poetas Mairo
nis rašė: "Marija, Marija skai
sčiausia lelija, tu švieti aukštai 
ant dangaus”. Tai taip turėtų 
būti giedama. Kodėl gi dažniau
siai girdima ne “ant dangaus”, 
bet “danguje”? Juk paskutinė to 
posmo eilutė "Išgelbėk nuo 
priešo baisaus” rimuojama su ei
lute “Tu švieti aukštai ant dan
gaus”.

Žodis “danguje” šiai giesmei 
visai netinka. Juo panaikinamas 
rimas. Gal kai kam tai atrodo lo
giška (teikiant pirmenybę gra

ILGESIO VALANDĖLĖS, 
Leonardas Simutis (L. Šilelis). 
Eilėraščiai. Leidėjai Leonardas 
J. ir Zita Šimučiai, 3551 West 
98th Street, Evergreen Park, IL 
60642. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė, 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. Co
pyright 1988. Knygos kaina 8 
dol..

Leonardas-6imutis kultūrinia
me ir politiniame darbe išvarė 
ne vieną plačią vagą įvairiose sri
tyse, kuriose gyvai reiškėsi.

Jo atminimui sūnus Leonar
das Juozapas, surinkęs dalį jo 
eilėraščių knygos formoje ati
duoda plačiai visuomenei pasi
skaitymui. L. Šimutis išeivijai 
buvo daugiau pažįstamas kaip 
redaktorius, publicistas, politi
kas, visuomenininkas, bet ne 
poetas, kuris rašė L. Šilelio var
du. Dabar toji poeto Šilelio pa
slaptis atidengta ir atiduodama 
skaitytojui.

Knygoje 168 eilėraščiai sugru
puoti į atskirus skyrius. Juose yra 
patriotinių, liaudies dainų įtaigo
tų, vaizdingų gamtai skirtų, ro
mantinių, religinių visuomeni
nių — satyrinio pobūdžio 
eilėraščių. Jo eilėraščiams muzi
ka yra kūręs komp. A. Aleksis ir 
sūnus komp. Leonardas J. Šįmu- 

matikai, o ne rimui), bet iš tiesų 
ta logika menka. Tai sakyčiau, 
nesąmoningas nusikaltimas 
prieš autorių šiuo atveju prieš 
visų pripažįstamą didįjį tautos 
dainių kuriam rimai buvo neabe
jotinai svarbūs.

Antra vertus, dainose bei 
giesmėse yra atveju, kada maži 
teksto pakeitimai nieko nesuga
dina ir yra leistini.

Pavyzdžiui galim imti kun. J. 
Tilvyčio — Žalvarnio rašyto atei
tininkų himno pabaigą: “Stoki
me drąsiai į kovą garbingą! Dirb
kim, krutėldme dėl Lietuvos!” 
Kadaise taip buvo giedama. Bet 
dabar paskutinė eilutė giedama 
kiek kitaip. Būtent: “Dirbkim, 
kovokime dėl Lietuvos!” Atro
do, kad žodis kovokime” čia tin
kamesnis už žodį “krutėldme”. 
Tokiam pakeitimui, galima 
tikėti, nebūtų buvęs priešingas 
ir pats autorius.

Kitu pavyzdžiu galėtų būti 
“Spaudos baliaus valsas”. Į tą 
valsą yra įterptas ir toks patari
mas: “Karštai mylėk, bet mote
rims tu netikėk!” Taip ir dainuo
jama. Bet štai Ritos Čyvaitės - 
Klorienės dainininkės (iš Cleve- 
lando) padarė staigmeną., Jos 
uždainavo:. “Karštai mylėk, bet 
vyrams tu netikėk”. Klausai, nu- 
sišypsai ir sutinki, kad gali būti 
ir taip. Jei moterys dainuoja, tai 
ir dainai valia būti moteriškai.

Dėl tos šelmiškos staigme
nos, tikiu, nėra užsirūstinęs 
žodžių autorius Bronys Raila 
skaitančiąja! visuomenei pažįsta
mas kaip šaunus rašytojas.

• Leonardas Žitkevičius

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

Yra ir trumpa biografinė apy
braiža, parašyta L. Šimučio ilga
mečio draugo Juozo B. Laučkos 
ir rašytojo A. P. Bagdono žodis 
apie autoriaus kūryba.

Knygoje ryšku ankstyvesnio- 
sios išeivijos pergyvenimai.
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GIMNAZIJOS METRAŠTIS. 
1986-87 metams išėjo iš spaudos 
Vakarų Vokietijoje. Šiame me
traščio numeryje pateikiama pla
ti veiklos ir finansinė apžvalgą, 
mokytojų ir moksleivių veikla 
organizacijose ir lietuviškoje 
aplinkoje, dalyvavimas Vienos 
demonstracijose, Lietuvos kri
kšto 600 metų sukaktyje Romo
je. Metraštį paruošė Bronė Li- 
pšienė, Ona Šiugždienė, Marija 
Šmitienė ir direktorius Andrius 
Šmitas. Leidinys yra 72 pusla
pių.

ABC Nr. 5/1987 lenkų po
grindžio spaudos 106 psl. leidi
nyje yra daug straipsnių apie bal
tus, ukrainiečius, čekus ir kitas 
tautybes, esančias sovietinėje 
orbitoje.

Pažymėta Latvijos 800 metų 
krikščionybės sukaktis, kaip Pra
hoje paminint John Lennon (vie
nas iš Beatles muzikinio vieneto) 
mirties metines jaunimas su
rengė demonstracijas ir apie pa
sibaigusią tame mieste džiazo 
muzikantų bylą. Yra žinių iš Ju
goslavijos ir Bulgarijos.

Eilė straipsnių apie Lietuvą ir 
lietuvius. Įdomus J. Lajako na
grinėjimas J. Pilsudskio federa
cijos idėjos 1917 - 1919 metais. 
O kun. W. Bukowinski, ilgalai
kis kalėjimų ir lagerių kankinys 
savo knygoje “Atsiminimai iš Ka- 
zakstano” rašo apie lietuvius ir 
ukrainiečius.

Straipsniuose “Kad tos sienos 
nebūtų” (pokalbis su Lietuvos 
lenkų), x, “Lįptųyįškos proble- 
mesT/ “Lbakų kalbos programa 
lenkiškose mokyklose Lietuvo
je”, “Dievaži, apie Lietuvą žinau 
mažiau, negu apie Kiniją” lietu
viškomis temomis liečiantieji 
įvairūs klausimai.

Plačiau rašoma apie lenkams 
leidžiamą Lietuvos Kompartijos 
laikraštį “Raudonoji vėliava”, 
kuriame nagrinėjama lenkiškos 
problemos Lietuvoje — kultūri
nis ir religinis jų gyvenimas.

Ano-Nim duoda 15 lenkų poe
tų vertimų į lietuvių kalbą įver
tinimą. Vertimus darė Stanislo
vas Jakutis ir Jadvyga Kudirko. 
Išleista 1500 egz., Kaune, Švie
sos leidyklos 1985 m. Yra įdėtas 
ir sentimentalus — istoriškas 
eilėraštis “Litwa-Lietuva”.

Yra prof. K. Alrnėno “Ką lietu
viai galvoja apie lenkus” proble- 
matinis straipsnis ir to straipsnio 
komentarai parašyti Azja Tuhaj- 
bejowicz. O laiške redakcijai pa
sirašęs “Lenkas” pareiškia savo 
nuomonę apie lietuvių — lenkų 
santykius.

Straipsnis “Mes ir Jūs” liečia 
ukrainiečių ir lenkų santykiavi
mą ir Marek Janicld daro to 
straipsnio refleksinius komenta
rus kam daugiausia tenka kaltės 
tų santykių normavime. A. G. 
kižuominoje gvildenama “Dialo
go su ukrainiečiais priežastis”, o 
ilgesnis tuo klausimu aprašymas 
telpa ukrainiečių kalba lenkams 
skirtame numeryje “Suczasni- 
sti”.

Gal vienas įdomiausiųjų 
straipsnių tame numeryje yra 
kardinolo Ivano Lubaczewskio 
knygos "Ar tikrai Rusija 988 me
tais priėmė krikščionybę?” įver
tinimas.

" Be to — patalpinta dar smul
kesnių komentarų bėgamais įvy
kiais7. Vienos konferencijos metu 
“Pro Cooperatione” pasirašytos 
sutarties tekstas (pasirašė už lie
tuvius Algis Klimaitis) ir doku
mentacijos faksimilių.

Tenka pripažinti, kad šis ABC
numeris yra tikrai vertingas no
rintiems išsamiau suprasti ir 
pagvildenti ateities situacijas su 
savo kaimynistėje egzistuojančia 
Lenkija.

U



NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA
Iš visų pasaulio literatūrinių 

premijų savo garsu, premijos di

dumu ir orumu žinomiausia yra 
Nobelio literatūros premija, tei
kiama beveik kasmet nuo 
1901. Paskutinieji šios premijos 
laimėtojai buvo Czeslaw Milosz, 
Isaac Bashevis Singer, Saul Bel- 
low, Patrick White, Aleksandr 
Solženicyn, Samuel Beckett ir 
kt, o šių metų finalistais yra mi
nimi Claude Simon, Nadine 
Gordimer, Mario Vargas Llosa 
ir Gabriel Garcia Marąuez.

Savo 1895 surašytam testa
mente dinamito išradėjas švedas 
Alfred Nobel pageidavo, kad jo 
palikti turtai būtų investuoti į 
saugių vertybių fondą, kurio 
procentai kasmet būtų paskirsto
mi premijom tiem, kurie per 
praeitus metus savo darbais dau
giausia pasitarnavo žmonijos ge
rovei. Premijos turi būti skiria
mos po vieną fizikam, che
mikam, fiziologijos ar medici
nos tyrinėtojam, darbuotojam už 
taiką ir asmeniui, kuris literatū
ros srity būtų sukūręs labiausiai 
išskirtinį idealios tendencijos 
veikalą. Nobelio premija už dar
bus ekonomijos srity yra atsira
dusi neseniai; ji yra skiriama ne 
iš Nobelio fondo, bet Švedijos 
banko. Šiuo metu literatūros 
premija skiekia 200,000 dol., 
kurie keleriem metam rašytoją 
gali atpalaiduoti nuo finansinių 
rūpesčių.

Pagal Nobelio valią literatū
ros premijos gavėją išrenka Šve
dijos akademija Stockholme. 

,1786 pagal Prancūzijos akademi
jos pavyzdį sukurtą Švedijos 
akademiją sudaro 18 narių, kurių 
vienam mirus, likusieji nariai iš
renka jo vieton naują.Beveik 
pusę šios akademijos narių su
daro grožinės literatūros kūrėjai, 
0. kiti — pasižymėję Švedijos 
kultūrinio gyvenimo atstovai, 
turį literatūrinių polinkių: -1'

~ -"Akadeiftij<rt“špėė®Slds Nojelio 
premijos komitetas, atlieką£‘pa- 
ruošiamąjį kandidatų parinkimo 
darbą, turi 6 narius. Jų darbas 
turi prasidėti metų pradžioj, nes 
premija įteikiama gruody, o jos 
laimėtojas paprastai paskelbia
mas rudens vidury. Kandidatus 

Kariuko mugę atidarė v. s. Lilė Milukienė (kalba prie pulto). Mugė buvo kovo 6 Kultūros
Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

Vyr. skautės židinietės Kaziuko mugėje prie savo stalo: R. 
Šlapelienė, O. Osmolsldenė, G. Biknevičienė, R. Gudaitienė, 
I. Alksninienė. Nuotr. L. Tamošaičio

premijai gauti pasiūlo akademi
jos nariai, ankstesnieji premijos 
laimėtojai ir panašių į Švedijos 
akademiją institucijų ar draugijų 
nariai, kalbų ar literatūros isto
rijos profesoriai ir pirmininkai 
autoriaus organizacijų, kurios at
stovauja jo krašto literatūrinei 
veiklai. Kandidatai siūlomi raštu 
prieš pabaigą sausio tų metų, 
kuriais premija skiriama. Į pra
šymus premijai gauti nekreipia
ma dėmesio.

Kiekvienais metais susilau
kiama 300-400 nominacijų, bet 
tas pats autorius gali būti pa
siūlytas kelis kartus, todėl kan
didatų skaičius paprastai svy
ruoja tarp 100 ir 150. Komite
to sekretorius sudaro kandidatų 
sąrašą ir vasario mėn. jį forma
liai įteikia akademijai. Kiekvie
nas šio sąrašo kandidatas yra rū
pestingai svarstomas.

Tada prasideda tikras darbas. 
Kandidatų išleistos knygos yra 
gaunamos jš Nobelio knygyno, 
kuris turi apie 175,000 literatū
ros tomų ir kiekvienais metais 
yra papildomas 1,500^2,000 
tomų. Jei kurio kandidato kny
gų Švedijoj dar nėra, komiteto 
sekretorius, kuris kartu yra ir 
vyriausiuoju knygininku, jas už
sako. Jei kandidatas rašo akade
mijos nariam neprieinama kalba, 
užsakoma jas išversti paprastai 
Švedijoj. Akademijos ir už aka
demijos (ribų esą ekspertai pa
prašomi padaryti pranešimus 
apie atskirus rašytojus, esoteri- 
nių kalbų literatūras, tautines li
teratūras ir literatūrines mokyk
las ir žanrus.

Iki kovo šešių narių komite
tas bus posėdžiavęs jau keletą 
kartų ir kandidatų skaičių iš pa
grindinio sąrašo bus sumažinęs 
iki 15 ar 20 pavardžių, — tai 
slapti pusiau baigminiai 
kandidatai. Tada prasideda de
rėjimasis, nes taisyklės reikalau
ja, kad akademijai būtų pasiūly
ti tik penki finalistai. Argumen
tavimo būdu kandidatų skaičius 
mažėja, nes bet kuris akademi
jos narys, siūlydamas jo pasi
rinktą autorių, turi gauti kitų 
komiteto narių pritarimą. Fina

listų pavardės kartu su jų dar
bo pavyzdžiais ir kita spausdin
ta medžiaga akademijai papras
tai pristatomos balandy. Gegu
žės mėn. Akademija pasiima 
vasaros atostogas, nors kartu 
neskubant svarstomos finalistų 
kvalifikacijos. Rugsėjo pabaigoj 
akademikai pradeda savaitinius 
posėdžius ketvirtadieniais 5 vai. 
vak. Porą valandų posėdžiavę, 
užsuka į akademijai dovanotą 
restoraną pietų, kurie gaunami 
nemokamai. Nereikia mokėti ir 
.už svaiginamuosius gėrimus.

Akademija paprastai išrenka 
premijos laimėtoją per mėnesį 
laiko. Balsavimo metu turi būti 
bent 12 narių kvorumas. Balsuo

IŠKILUS LIETUVIS
AUSTRALIJOJE

Algis Butavičius, Australijos 
teatriniame gyvenime yra plačiai 
žinoma figūra, kaip režisierius, 
dailininkas, teatrų organizato-
rius ir pedagogas.

Sydnėjuje baigęs meno studi
jas National Institute of Drama- 
tic Arts, kaip gabus absolventas, 
gavo W. Churchill vardo stipen
diją, įgalinusią tęsti teatrinio 
meno pažinimą Europoje, Ame
rikoje ir Azijoje. Tuo tikslu 
lankėsi Graikijoje, Vokietijoje, 
Kinijoje, Taivvane, Japonijoje, 
Papua—Naujoje Gvinėjoje.

Berlyne kurį laiką buvo teatro 
direktoriaus asistentu R. Wa- 
gnerio “Ring Cycle” pastaty
muose.

Camberroje suorganizavo stu
dentų būrį ir įsteigė “Promp” 
teatrą, kur lektoriavo ir statė vei
kalus. Jo pastatymus spauda po
zityviai įvertino.

Tolimesni darbai buvo 
Sydnėjuje “The Independent 

Theatre” ir “Old Theatre”,-Ho- 
barte — Tasmanijoj “Theatre 
Royal” ir “Victoria Opera Com- 
pany”. Čia pastatė ir dekoravo 
operas “Cavalleria Rusticana” ir 
“Pagliacci”. Melboume — La 
Mama teatre buvo meno vadovu 

jama slaptai ir raštu. Paprastai 
rezultatai išryškėja per ilgas dis
kusijas ir nagrinėjimus, todėl 
premijos laimėtojas paprastai iš
renkamas didele balsų dauguma, 
be jokių rezervacijų. Diskusijų 
smulkmenos turi pasilikti slap
tos bent 50 metų. Išrinkus pre
mijos laimėtoją, jis tuojau pain
formuojamas, ir jo pavardė pa
skelbiama spaudoj, o akademija 
paskelbia pareiškimą, paaiški
nantį sprendimo smulkmenas.

Laureatui Nobelio diplomą ir 
Nobelio premijos medalį įteikia 
Švedijos karalius su didelėm 
iškilmėm gruodžio 10. Jo kalba, 
žinoma Nobelio paskaitos vardu, 
yra dažnai literatūrinių leidinių 
perspausdinama visam pasau
ly. O paskui prasideda vėl toks 
pat naujas procesas.

“Combined Independent 
Schools of Australia Drama Fe- 
stival” ir dar keliuose festivaliuo
se.

Yra subūręs ir suorganizavęs 
i scenai paruošęs vaidintojus 

Mount įsa, Alice Spring, Whyal- 
la, Brisbane miestuose ir Naujo
je Gvinėjoje.

Sukūrė įvairių ilgesnių ar 
trumpesnių improvizacinių ga
baliukų, politinių pamfletų ir 
veikalų. Vienas iš tokių buvo be- 
repetuojant su studijos auklėti
niais, kaip pavadino “drama be 
autoriaus”, kuris pavadin- 
tas“Gimtadienio dovana” susi
laukė gyvų diskusijų ir vaidinta 
Camberroje ir Melboume.

Yra pastatęs Indonezijos, au
stralų, rusų, anglų dabartinių ir 
klasikinių autorių veikalus.

Nuo 1984 dirba netoli Ade
laidės esančiame Port Noarlunga 
mieste, kur turi modemų 500 
yjętų “Noarlunga College Thea
tre” ir vadovauja dramos “Grass 
Roots Community Theatre, 
Ine.” studijai. Ten yra pastatęs 
10 veikalų ir jo paskiausias 
režisuotas veikalas buvo A. Če
chovo “Vyšnių sodas”.

(Mūsų Pastogė)

NENUODYKIT SAVO ARTIMO!
Visi gerai žino, kokią žalą 

žmogaus organizmui neša tabako 
rūkymas. Per paskutinį dešimt
metį prieš tą velnio augalą 
vykstanti pasaulinė kova atsiekė 
didelių laimėjimų. Rūkytojų 
skaičius žymiai sumažėjo. Pvz., 
JAV beliko apie 35% negalinčių 
nustoti rūkyti. Vėžio ligos, prieš 
kurias modernioji medicina vis 
dar nesuranda tikresnių gydymo 
būdų, glaudžiai susijusios su ta
bako nuodais. Taigi visiems 
aišku, kad rūkytojas pats pamažu 
save žudo. Tuo ir baigtųsi šis 
straipsnelis.

Tačiau dabar nauji tyrimai 
rodo, kad nukenčia ne tik rūkan
tysis, bet ir kiti, šalia esantieji, 
žmonės. O tai yra kitų asmenų 
nuodijimas!

Britų medicinos žurnale “Lan- 
cet” rašoma apie 27 nerūkan
čiųjų uždarymą vienai valandai 
rūkančiųjų kambaryje: jų krauju- 
je ir šlapume rasta žymus kie
kis nikotino. Iš to matome, kad 
nerūkantieji negali išsisaugoti, 
kai praleidžia laiką drauge su 
rūkančiais. Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos teigimu, jei nerū
kantis praleidžia valandą prirū
kytame kambaryje, įkvepia tiek 
nikotino ir karbono monoksido, 
kad tai prilygsta surūkytai ciga
retei.

Galbūt daug rūkytojų pilnai 
nesupranta, kad jų išpūstieji dū
mai kenkia ir kitiems. Vienas 
laikraščio žurnalistas, rūkytojas, 
bando pateisinti tą senąjį įprotį, 
siūlydamas užmiršti sveikatos 
atvejį. Tabako firmos taip pat 
aiškina, kad rūkytojo išpučia
mieji dūmai turi gal tik ne
malonų kvapą nerūkantiesiems.

O iš tikrųjų tuose dūmuo
se yra tiek daug nuodų, ir jeigu 
suskaičiuosime, rasime daugiau

Laisvės Varpo koncerto organizatorius Petras Viščinis ir kon
certo atliekėjai: sol. Birutė Vizgirdienė, sol. Ričardas Dauno- 
tras. Nuotr. K. Daugėlos

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

Prisiminta ir Lietuvių 
Fondo sukaktis

Kovo 13 Liet. Piliečių salėje 
Bostone Laisvės Varpas surengė 
javo koncertą, kuriame buvo pa
minėta tos radijo valandėlės 34 
metų sukaktis ir Lietuvių Fondo 
25 metų sukaktis. Koncertą 
suorganizavo Laisvės Varpo pro
gramos vedėjas Petras Viščinis. 
Svečių į koncertą atsilankė apie 
300.

Koncerto programą atliko soli
stai: Birutė Vizgirdienė iš Los 
Angeles, sopranas, Ričardas 
Daunoras, bosas, iš Vokietijos. 
Jiem akom ponavo dr. Saulius 
Cibas.

Solistai dainavo solo lietuvių 
kompozitorių kūrinius, arijas iš 
įvairių operų. Taip pat dainavo 
ir duetus. Abu buvo publikos šil
tai priimti.

Koncertas turėjo dvi dalis, ėjo 
be pertraukos ir užtruko tik 2 
valandas.

kaip 40 įvairiausių rūšių: prade
dant nikotinu, nitronu, karbono 
dioksidu, pyridinu, amonija, 
baigiant karbono monoksidu, 
metilo chloridu ir kitais.

Rūkančiųjų šeimose dvigubai 
daugiau vaikų serga plaučių li
gom. Tyrimai įrodė, jog kralikų, 
laikomų 20 cigarečių kasdien 
prirūkytame narve, maždaug per 
dvejus metus plaučių maišeliai 
tiek padidėja, kad sukelia nuola
tinį dusulį. St. Louis universi
teto duomenimis, nerūkantieji 
prirūkytose patalpose prisitrau
kia pavojingai didelį kiekį kar
bono monoksido, kuris stabdo 
kraujui deguonį.

Kitiems žmonėms nereikia 
mokslinių įrodymų. Jie patys 
jaučia, kad cigarečių dūmai jiems 
kenksmingi. Pvz., vienoj Teksa
so firmoj sekretorė turėjo apleisti 
įstaigą, nes rūkančiojo direkto
riaus dūmai keldavo jai gerklės 
skaudėjimą, veikė ausis ir nosį.

Nustatyta, kad rūkantieji kitus 
asmenis stato į nemažesnę riziką. 
Išpučiamuose dūmuose yra du 
kartus daugiau nikotino ir degu
to, 3 kartus daugiau benozo- 
pyreno, 5 kartus daugiau karbo
no monoksido ir 46 kartus dau
giau amonijos, negu pats rūky
tojas sutraukia. Be to, yra pavo
jingojo kadmijaus. Nesvarbu, 
kiek jo įtraukiama į plaučius: 
jis pasilieka ten visam laikui.

Daugelis kraštų jau išleido 
įstatymus apsaugoti rūkančiųjų 
ir nerūkančiųjų sveikatai. Įspė
jimai ant cigarečių pakelių, įvai
rūs tabako reklamų varžymai ir 
kitos priemonės daug padeda. 
Draudimas rūkyti bibliotekose, 
teatruose, viešame transporte ir 
kitur, jau daug kur vykdomas. 
Pvz., JAV jau 33 valstijose įves
ti įvairiausi rūkymo suvaržymai. 
Los Angeles vienas tamauto-

Buvo prisiminta ir Lietuvių 
fondo sukaktis. Apie Fondo rei
kšmę kalbėjo du jaunuoliai, gavę 
iš Fondo stipendijas mokslui 
eiti. Ramona Steponavičiūtė 
buvo iš Chicagos, o Antanas Kul- 
bis iš Brocktono.

Lietuvių Fondui užbaigti ket
virtą milijoną dar reikėjo 75,279 
dol. Siame koncerte Fondui su
daryta 113,475 dol. suma. Taigi 
'— 38,196 dol. suma pradėtas 
penktas milijonas.

Koncerte Lietuvių Fondo at
stovas Cape Code dr. Eduardas 
Jansonas įteikė 110,000 dol. 
čekį. Tai Marijos ir Felikso Man- 
deikių, gyvenusių Cape Code, 
pomirtinis palikimas Lietuvių 
Fondui jaunimo stipendijoms. 
Jų testamento vykdytoju buvo 
dr. Eduardas Jansonas. Gauta ir 
kitų įnašų. Taip buvo baigtas 
ketvirtas milijonas ir pradėtas 
penktas.

Įvertino lietuvius 
menininkus

Kultūrinių mainų pagrindu 
Bostone viešėjo Sovietų Sąjun
gos menininkų grupė. Grupėje 
dalyvavo ir du lietuviai— kom
pozitorius Vytautas Laurušas ir 
solistė Irena Augustienė. Kovo 
23 buvo tų lietuvių koncertas, 
atliko V. Laurušo kūrinį balsui 
ir styginiam kvartetui. Kūrinys 
pavadintas “Deganti naktis”. La
bai gerai jų pasirodymą įvertino 
The Boston Herald. Recenzen
tas rašė, kad lietuvis kompozito
rius visoje grupėje yra vertas 
didžiausio dėmesio. Taip pat ir 
solistė Irena Augustienė esanti 
ideali atlikėja su styginiu kvarte
tu. Kompozitorius kalbėjo tik 
gimtąja lietuvių kalba, nei mo
deratorius, nei rusų vertėjas ne
sugebėjo perduoti kompozito
riaus kalbos. Tik iš publikos 
Amerikos lietuvis Gintaras Če
pas iš Quincy savanoriškai pasi
siūlė padėti. Laurušo kūryba pa
remta lietuvių liaudies daino
mis. Abu Bostono didieji laik
raščiai, pažymėjo, kad jie yra lie
tuviai, o ne rusai.

(nukelta į 11 psl.)

jas, kuris įrodė, kad negali dirb
ti rūkančiųjų kolegų kambary, 
gavo bedarbio pašalpą. • 

Nerūkantieji, kurie skaitys 
šias eilutes, ateityje gali tapti 
aukom šio savo artimųjų ir drau
gų įpročio. Reikia tik stebėtis 
rūkytojų nesupratimu ir neįsigi- 
linimu į tą žalą, kurią jie daro 
kitiems žmonėms. Retai kada 
kuris atsiklausia nerūkančiųjų, 
ar nueina kur į šalį parūkyti.

Tai ką gi turi daryti nerū
kantieji, kurių yra dauguma? 
Gal geriausias patarimas būtų 
toks: kramtyti skliautelę čes
nako, kuris ne tik valys plau
čius, bet savo kvapu privers ne
vieną nesusipratusį nuodytoją 
kiek nuošaliau laikytis! K.

(Iš "Europos Lietuvio")

Egzaminai
— Mielas studente, kaip tams

ta galėjai taip nepasirengęs 
ateiti egzaminų? t

— Pone profesoriau, * prie
šingai: aš buvau viskam pasi
rengęs.



Į Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grujdei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

BALTIC 
TOURS

1988 M KELIONĖS J LIETUVĄ
2.1 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Sbomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769

Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899

[ Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2

j 15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija

Į Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399

I Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
į Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2

į 14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJĖ
'4 dienų — Lietuva, Suomija

Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399 
"Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2,
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080

NAUJI LEIDINIAI
Alės Rūtos'f Margu rašto keliu. 

10 dol.
V. Statkaus, Lietuvos ginkluo

tos pajėgos. 30 dol.
B. Daunoro, Čekisto naguose. 

10 dol.
J. Audėno, Lietuvos Val

stiečiai Liaudininkai. 10 dol.
A. Gustaičio, Pakelėje į 

pažadėtą žemę. Satyrinės elegi
jos. 10 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
palikimas. 5 dol.

Z. Raulinaičio, Kelias j sostą. 
10 dol.

J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji. 
4 dol.

A. Maceinos, Orą et lebora.
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra. 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydį 10 dol.

Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, NY. (Persiunti
mui $1.00,

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą.

1988 metų 15 dienų kelionės į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

1988 metų 10 dienų kelionės Į Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

j 16 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojama patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribota^. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAŪ, 9727 S. 
Western Avė., Chicago, III. 60643.

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

' Joe Thomas, žinomas lietuvių 
anuzikantas, daugelį metų grojęs 
su savo orkestru lietuviškose ve
stuvėse, Naujų Metų sutikimuos 
se bei įvairiuose pokyliuose, da
bar išleido lietuviškų pramogi
nių šokių kasetę. Kasetė gauna
ma Darbininko spaudos kioske. 
Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
-sr • --Vi--. — . ----------- -

: DEXTER PARK
B PHARMACY ®

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

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

WE DELIVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu- 
letenių leidimą šešiomis kalbo- 
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą i 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. : 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuofede-' 
ratinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda- ' 
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

1NTERNAT1ONAL

Nr. 8801

Nr. 8802/F

G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8803/M
Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

Nr. 8811/M
Nr. 8804/BAL

- (V kOLietuva 15 d _>S"Sskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. .60.00; Chicago
$2,215.00. ,
Lietuva 1 <0^, Maskva 1 d., Leningradas 1 d., AmstF-įXj”^s 3 d., birželio 13-29.

, N.Y. $2,C<».00; Chicago $2,195.00. ,x
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00;-Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349.00; Chicago $2,435.00.
Lietuva 9 d.. Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d., 
liepos 10-25 d. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272

INTERNATIONAL
*1 INDUSTRIES
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato- 

, giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

i*
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

-International Industries *> 
10401 South Roberto Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
- Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista.

Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Yeara” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol. *

Vardas, pavardė .;----------------------------~.-----------------------------------

Numeris, gatvė .....— -------------------------------- -------- ------------........

Atmestas, valst’ia, Zip------------------ -----------------------------------------

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: CNcagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, WaterburyJe

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai. 7

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 l

KASOS jstalga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet.

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

•F T“
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A.A.

APOLONIJAI BALTAKIENEI
f • y

f Lietuvoje, Subačiuje, mirus, jos sūnų, mūsų brangų 
lietuviškos pastoracijos vadovę, krikščioniškosios 
kultūros puoselėtoją ir globėją vyskupą Paulių Bal-

1 takj, OFM, kitę sūnų inž. Pranę Baltakį Amerikoje ir 
sūnus bei dukras Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.

Darbininko 
redakcija ir administracija

5’

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

pavergtoje Lietuvoje mirus, jos sūnų — vyskupą Pau
lių Baltakį, OFM, jo brolius ir seseris nuoširdžiai 
užjaučiame.

New Yorko ramovėnai ir birutietės

. . . A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui mūsų brangiam ir didžiai 
gerbiamam vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM, ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gili? užuojautą

, Leonilda ir Juozas Giedraičiai

VLĄOtft'SIMONAIČIUI
Toronte mirus, seserį Zuzaną Rajeckienę, brolius ir 
velionio dukras nuoširdžiai užjaučia

■* ’ Lietuvių Bendruomenės
New Londono, Conn., apylinkės nariai

m iiinos_
(atkelta iš 9 psl.)

Velykos per radiją
Velykų šventės gražiai pa

minėtos Laisvės Varpo radijo ba-
landžio 3 laidoje. Apie Velykų 
krikščionišką prasmę kalbėjo 
programos vedėjas Petras Višči
nis ir Tėv. Leonardas Andrie- 
kus. OFM. Perduota aktorius 
Henriko Kačinsko deklamacija 
apie Vilniaus katedrą, Juozo 
Strolios kūrinys — "Parveski, 
Viešpatie, ir mus” ir kitos reli
ginės giesmės. Angliškoje pro-

gramos dalyje apie Velykas 
kalbėjo Birutė Duobaitė-Silvia.

Apie dail. V. Sakalą
Dorchester Community 

■News laikraštis paskelbė ilgą 
straipsnį apie dail. Vytautą Saka
lą ir jo žmoną fotografę Gražiną, 
Straipsnis pailiustruotas V. Sa
kalo dailės darbais aluminijaus 
plokštėse ir meniškomis 
Gražinos nuotraukomis.

Brocktono Balfas
Brocktone veikia Balfo 72 sky

rius, kuris kasmet šalpos reika
lams surenka apie 2000 dolerių. 
Kovo 20 Šv. Kazimiero parapijs 
patalpose įvyko to skyriaus narių 
metinis susirinmas, kurį pradėjo 
pirmininkas Jonas Šuopys, o to
liau vadovavo Petras Viščinis,

Jo Ekscelencijai

Vyskupui PAULIUI BALTAKIUI, OFM,

Kultūros Židinio statytojui, netekus savo Motinos 
Apolonijos Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia ir kartu 
gedi

Lietuvių Kultūros Fondo Taryba 
ir Valdyba

A*

Jo Ekscelencijai

Vyskupui PAULIUI BALTAKIUI, OFM,

Lietuvoje Motinai Apolonijai iškeliavus amžinajam 
poilsiui, gilią užuojautą reiškia

Irena ir Aleksandras Vakseliai
Irena, Kęstutis, Ričardas, Dalia Nemickai

sekretoriavo Stasė Gofensienė.
Valdybos nariai padarė pra

nešimus, Pernai skyrius pajamų 
turėjo 1992 dol., išlaidų 1976 
dol. Kasoje liko 16 dol.

J naują valdybą perrinktas pir
mininkas Jonas Šuopys, vicepir
mininkai — Jozas' Dabrega, 
Ignas Leščinskas, Antanas Še
duikis ir naujai išrinktas Jonas 
Starkus, iždininkė Elena Ei- 
kienė, sekretorė Stasė Gofen
sienė. į revizijos komisiją išrink
ta: Petras Viščinis, Liuda Šu
kienė ir Stasys Martišauskas.

“Taupa” auga

Kovo 19 So. Bostone Liet, pi
liečių draugijos patalpose įvyko 
lietuvių federalinės kredito uni
jos Taupos narių metinis susirin
kimas. Metų pradžioje Taupa 
turėjo 459 narius. Jos kapitalas 
yra 4,674,951 dol. Pelno gauta 
85,161 dol. Direktoriais perrink
ti Thomas Ashmenksas, Leonar
das Bacevičius, Vytautas E i kinas 
ir Romualdas Veitas, nauju di
rektoriumi išrinktas Juozas Ren- 
telis. Taip pat perrinkta paskolų 
komisijos narė Danutė Izbic- 
kienė.

Bostono lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Da
lia Zikienė dėkoja Juozui Renteliui už Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Bostono skyriaus dosnią auką mokyklai.

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

pavergtoje Lietuvoje mirus, buvusį mūsų mokyklos 
kapelioną vyskupę Paulių Baltakį, OFM, nuoširdžiai 
užjaučia

V aironio. Itt.uanistjnė 
mokykla Netc Yorke

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

PADĖKA
A. A.

GENOVAITĖ MIKALAUSKIENĖ- 
MAČIULSKYTĖ,

sulaukusi 95 metų amžiaus, mirė kovo 19 Plungėje, 
Lietuvoje. Ten ir palaidota kovo 21.

Nuoširdžiai dėkoju, kurie mano motinos mirties 
proga išreiškė man ir mano šeimai užuojautas asme
niškai, per spaudą, laikraščiuose, užprašė mišias. 
Sunku būtų juos visus ir suminėti. Jų paguodos 
žodžiai ir užuojautos stiprino mus.

Visiems nuoširdžiai dėkoju už prisiminimą ir to
kias jautrias užuojautas.

Jonas Mikalauskas ir šeima

pavergtoje Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
brolį skautininką - vyskupą Paulių Baltakį, OFM, ir 
dalinamės jo liūdesiu maldose.

Netc Yorko skautai ir skautės

Mielai Motinai y*

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnus

vyskupą PAULIŲ BALTAKĮ, OFM 

PRANĄ BALTAKĮ

ir kitus artimuosius Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia.

Pranciškonų spaustuvės 
vadovybė ir'tarnautojai

KETVERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A. A.
EMILIJA MEILIŪNAITĖ- 

LANDSBERGIENĖ

MIRĖ 1984 M. 
BALANDŽIO 
24-TĄ DIENĄ

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnų, mūsų buvusį mielą ir 
brangų kapelioną, Jo Ekscelenciją Vyskupą Paulių 
Baltakį, jo brolį Praną ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame.

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui Jo Ekscelencijai mūsų 
Vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM, Kultūros Židinio 
statytojui, nuoširdžią užuojautą reiškia

New Yorko šaulių kuopa

Penktadienio bingo darbuotojai

Šią skausmingą sukaktį minint, Mišios užjos sielą 
bus aukojamos Apreiškimo bažnyčioje, Brooklyne; 
pas lietuvius pranciškonus Brooklyne Ir Kennebunk- 
porte; Šv. Kazimiero bažnyčioje, Sloux City; Matu
laičio Namų koplyčioje, Putname, kur ji praleido pa- 
stutinląsias savo dienas.

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti 
a.a. Emiliją ir už ją pasimelsti.

Vyras Jeronimas Landsbergis
Sūnūs Algirdas ir marti Joan Landsbergiai, 
Algimantas ir marti Teresė Landsbergiai

, Duktė Gražina ir žentas Mamertas Erčiai 
Nr Anūkai Ligija, Paulius, Jonas-Albertas, 

. Andrius ir Liudas
Seserys Veronika Urbonienė, 
Jadvyga Matulaitienė

Tautos Fondas

A. A.
APOLONIJAI BALTAKIENEI,

Lietuvoje mirus, jos sūnų, mūsų mielą ir brangų vy
skupą Paulių Baltakį, OFM, sūnų Praną Amerikoje ir 
kitus sūnus bei dukras Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

Jo Ekscelencijai

Vyskupui PAULIUI BALTAKIUI„OFM,

netekus savo Motinos Apolonijos Lietuvoje, gilią 
užuojautą reiškia Ir kartu liūdi

Lietuvių Bendruomenės 
Netc Yorko Apygardos
Valdyba
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 16; šeštadienį, 7 
v.v. Laisvės Žiburio pavasario 
koncertas. Programą atlieka 
Hartfordo tautinių šokių grupė 
Berželis, kuriam vadovauja Da
lia Dzildenė. Po koncerto šokiai.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas bus taip pat šį šešta
dienį, balandžio 16, Weill Reči
tali Hali, prie Camegie salės, 
154 West 57 St.,Manhattane. 
Koncerto pradžia 5:30 v.v. Pro
gramoje Mendelssohno, Schu- 
berto, Scriabin, Liszto kūriniai.

Pavasario tradicinis koncer
tas, rengiamas Laisvės Žiburio, 
vadovaujamo Romo Kezio, bus 
balandžio 16, šį šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Programą • 
atliks didelis ir pilnas jaunatvės 
tautinių šokių ansamblis 
Berželis iš Hartfordo. Po progra
mos — šokiai.

Vitas Dėdėnas, iš Little Rock, 
Arkansas, vykdamas į naują pa
skyrimo vietą Graikijoje, sustojo 
Nevv Yorke aplankyti savo tėvo 
Antano. Apsilankė Darbininko 
administracijoje, atnaujindamas 
laikraščio prenumeratą, pridėjo 
auką spaudai paremti. Aplankė 
Aušros Vartų parapiją kur kadai
se jis buvo mišių patarnautojas. 
Čia jis praleido Velykų šventes, 
lankydamas savo čia gyvenan
čius draugus ir pažįstamus.

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
yra pakviestas koncertuoti į New 
Britam, Conn. Koncertas bus 
rugsėjo 24. Pakvietė Romas Bu
trimas, LB apylinkės pirminin
kas. Choras pradeda repeticijas 
balandžio 22, penktadienį, 7:30 
v. v. Kultūros Židinyje. Kitos re
peticijos bus sekmadieniais 3 v. 
popiet, nes choro dirigentas te
gali tik šį laiką skirti chorui. Visi 
choro nariai prašomi drausmin
gai grįžti į chorą ir su pakilia nuo
taika rengtis koncertams.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 16, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet bus transliuojama Ju
lės Massenet opera “Werther”. 
Pagrindiniai solistai: Frederica 
von Stade, Alfredo Kraus, Rena
to Capecchi. Diriguoja Jean 
Fourriet. Tai paskutinė opera, 
transliuojama iš Metropolitan 
rūmų šiame sezone.

Austrą Puzinas, San Mateo, 
Calif., a.a. Viktorijos Bagdo
nienės atminimui, skiria 20 dol. 
auką Kultūros Židiniui. Kultūros 
Židinio administracija dėkoja.

ADOMO JAKŠTO - 
PREL. ALEKSANDRO DAMBRAUSKO,
Įžymaus lietuvių mokslininko, poeto, matematiko, 
literatūros kritiko, laikraščių redaktoriaus

50 METŲ MIRTIES

15 DIENŲ LIETUVOJE
Vyto Gerulaičio kelionių 

agentūra rengia ekskursiją į Lie
tuvą. Vilniuje ir kituose Lietu
vos miestuose galės praleisti 15 
dienų. Grupė išvyksta rugpjūčio 
8, grįžta rugpjiūčio 29. Grupei 
vadovauja pats Vytas Gerulaitis.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis: Vytas Gerulaitis 94 -10 
Jamaica Avė., Woodhaven,, 
N.Y. 11421. Tel. 718847 - 5522.

Jonė Žitkevičienė iš Męlbour- 
no atvyko į Nevv Yorką aplankyti 
Manhattane gyvenančio savo 
brolio dailininko Almio Zylės. 
Tuo metu atvažiavo ir kitas jos 
brolis iš Lietuvos. Sis brolis dir
ba Sporto laikraščio redakcijoje 
Vilniuje. Dailininkas Almis Zylė* 
studijavo Amerikoje ir Pary
žiuje, yra geras dailininkas pro
fesionalas, bet gyvena labai vie
nišai, nuo visos lietuviškos veik
los bei lietuviško judėjimo nu
tolęs. Jonė Žitkevičienė apsi
lankė ir Kultūros Židinyje bei 
Darbininko redakcijoje, Darbi
ninko administracijoje ir paliko 
auką Darbininkui, įsigijo lietu
viškų suvenyrų.

bus prisiminta balandžio 24, sekmadlenj,
3 v. popiet Kultūros Židinio mažojoje salėje

Paskaitę apie Adomo Jakšto visokeriopą veiklą
skaitys kun., dr. VOLDEMARAS CUKURAS.

Jo kūrybos ištraukas skaitys jaunimas:
RASA ADAMS ir ALEKSANDRAS MALDUTIS.

Programai vadovaus: GINA SIMONAITYTĖ

Po programos — vaišės
Atskiri kvietimai niekam nesluntinėjami.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti j šią popietę.
Rengia

LIETUVIŲ MOTERŲ KULTŪROS DRAUGIJA

PAMALDOS UŽ A. A. 
VYSKUPO MOTINĄ

Didžiąją Savaitę buvo gauta 
žinia, kad Subačiuje, Lietuvoje, 
kovo 25 mirė mūsų vyskupo Pau
liaus Baltakio, OFM, motina 
Apolonija Baltakienė. Palaidota 
balandžio 1. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje už velionę Apolo
niją Baltakienę mišios buvo ba
landžio 4, pirmadienį. Parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis 
sukvietė visus apylinkės kuni- 

_ gus, kurių dalyvavo apie 15 pa
maldose. Koncelebruotų mišių 
vadovu buvo pats vyskupas P. 
Baltakis, OFM. Pradžioje klebo
nas kun. J. Pakalniškis pareiškė 
užuojautą visų kunigų vardu 
Mišiose taip pat dalyvavo gražus 
būrelis tikinčiųjų.

Eucharistijos pagarbinimo 
atlaidai Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus balandžio 17, 
sekmadienį. Švenčiausias Sakra
mentas bus išstatytas per 11 vai. 
mišias. Adoracija tęsis iki mišpa
rų, kurie bus 5 vai. Bus iškilmin
gi mišparai su procesija, pamoką 
pasakys kun. K. Pugevičius.

Liet. Tautodailės instituto 
New Yorko skyrius narių susirin
kimas bus balandžio 20 d., 
trečiadienį, 7:30 v.v. Česnavičių 
namuose, 85 -107106 St., Rich- 
mond Hill, N.Y. Tel. 718 849 - 
1581. Laukiamos ir naujos narės.

J. Dapkus, iš Hartford, 
Conn.,ir šiemet prenumeratą 
plratęsė su 40 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

R, Jakas, iš Norristovvn, 
Penn., prenumeratą atnaujino 
su 40 dol. auka. Nuoširdus ačiū.

Praleiskite savaitę Palangos 
pliaže! Už nedidelę pridėtinę 
kainą G. T. INTERNATIONAL 
birželio ir rugpjūčio mėn. ek
skursijų dalyviai gali praleisti 7 
dienas privačiame kurorte Pa
langoje. Čia Gintaro muziejus, 
Birutės kalnas, 19 a. botanikos 
parkas ir saulės palydos garsiuo
ju Palangos tiltu. Kreiptis: 10401 
S. Roberts Road, Palos Hills,£L 
60465. Tel.: (312) 430 - 7272|

Kauniečių ir jų bičiulių dėme
siui! Dalyvaujantys G. T. IN
TERNATIONAL ekskursijoje 
nr. 8808/F rugpljūčio 15 - 31 "H. 
gali rinktis apsistoti Kaune, vie
toj Vilniaus. Neskubėdami gi
lėsite apžiūrėti Kauno ir apylin
kių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir gi
minėm. Šios ekskursijos dalyviai 
tai pat praleis 3 dienas Olandijo
je. Vietų skaičius ribotas. Kreip
tis: 10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 4J0 
- 7227.

Patiksliname. Darbininko 13 
nr., balandžio 1 d., buvo rašyta, 
kad Pennsylvanijoje mirė teisi
ninkas Česlovas Butkys, buvęs 
Lietuvos tribunolo teisėjas. 
Rašėm, kad liko jo giminaitis 
agronomas Vacys Butkys. Taip 
pat dar liko ir V. Butldo sesuo 
Marija Karečkienė, gyvenanti 
Woodhavene.

Apvogė Romą Kezį

Naktį iš balandžio 4 į 5, iš pir
madienio į antradienį, apvogė 
Romą- Kezį. Vagys pavogė šei
mos geriausią automobilį, kuris 
buvo paliktas gatvėje. Tą naktį 
jo kvartale buvo pavogti net 8 
automobiliai.

Jauna mergina, lietuvė, ieško 
darbo. Gali atlikti betkokį darbą 
pagal nurodymą, patarnauti vy
resnio amžiaus žmonėms. Tel. 
718 849 - 8421 — Birutė.

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju Nevv Yor
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bet 
ką. J

Kainos prieinamos visierĮs 
darbams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.

9 Skambinti: Algis Urlielis 7Į8 
849 - 8093.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEVY JERSEY (area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
A. Stankaltienė 942 - 2344 
D. Didžbalienė 925 - 4761 
R. Bitėnas 351 - 7963

NEW YORK (area code 718) 
N.P. Baltrulionis 297 - 0991

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO

Kasos metinio susirinkimo prezidiumas Kultūros Židinyje. Iš k. V. Alksninis, V. Jan
kauskienė, pirmininkas dr. Rimas Vaičaitis, R. Kezys ir G. Žemaitaitis. Nuotr. Z. Jurio

I

SUSITIKIM PRIE BERŽELIO

“Laisvės Žiburio” radijo vado
vybės vardu kviečiu mūsų apy
linkės visuomenę gausiai atsilan
kyti į “Berželio” pasirodymą. At
vykime paremti gerai organizuo
tą ir puikiai išmokytą jaunimo 
grupę. Pagerbkime jaunimo

Šį šeštadienį, balandžio 16, 
Hartfordo tautinių šokių grupė 
“Berželis” atvyksta pasirodyti į 
Nevv Yorką. Juos matysime Kul
tūros Židinyje, Brooklyne.
(Žiūr. skelb.) Tai didelė ir dar
niai susiklausiusi grupė.
“Berželis” atliks didžiąją tauti-. auklėtojus, šiuo atveju Dalią 
nių šokių šventės programos 
dalį. Jis atliks programą, pava
dintą “Keliaujame į VIII Tauti
nių Šokių Šventę.”

Dzildenę, “Berželio” įkūrėją ir 
jo vadovę per 16 metų.

Atsilankę į šį renginį paremsi- 
te ir “Laisvės Žiburį”, o tos para
mos mums labai reikia, nes radi
jo laikas kas kart brangsta, o 
mūsų rėmėjų gretos retėja.

Iki linksmo pasimatymo 
Romas Kezys,

“Laisvės Žiburio” vedėjas

BALANDŽIO 16 D., SESTAD1ENJ, 7 VAL. VAK. 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD.,

SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTASTO SAVO 43 RENGINĮ - 

Hartfordo tautinių šokių grupę

VADOVĖ - Dalia Dziklenė
PADĖJĖJAI - Jonas Kodis, Saulius Dzikas, Rima Dzikaltė, LalmaŠjman- 
skytė
TECHNIKA — Alfonsas Dzikas

Po programos šokiai ir balius. 
Groja BROLIŲ KEZ1Ų ORKESTRAS 
Maistą gamina: EUGENIJA KEZIENĖ

Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse., Turtinga loterija. Baliui 
galima iš anksto užsisakyti stalus pas STASj KARMAZINĄ 718 441 - 1252.

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie jėjiomo. Patariama bilietus įsigyti iš anksto paštu. 
Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotų su pašto ženklu vokų siųsti: Uthuanian Radio 
Club vardu, 217 - 25 54th Avė., Bayside, N.Y.11364.

A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kezys 769 - 3300, 229 - 9134
M. Šalinskienė 296 - 2244
V. Vasikauskas 847 - 1286
KASOS JSTAIGA 441 - 6799

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS


