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JAV siekiant sušaukti gegu
žės mėn. Vakarų valstybių pa
sitarimų laisvos preky bos reika
lais, Prancūzija pageidauja, kad 
kartu būtų sukviesta ir tarptau
tinė monetarinė konferencija 
Amerikos dolerio vertės kilimui 
sustabdyti.

Ispanija ir Portugalija sutiko 
nuo 1986 sausio 1 pasidaryti 
Europos bendrosios rinkos na
riais, o Europos bendr. rinkos 
valstybės suteikė Graikijos ūki
ninkam specialių 1.4 bil. dol. pa
ramų, ir Graikija sutiko nesi
priešinti Ispanijos ir Portugali
jos priėmimui.

JAV dėl armijos majoro Arthur 
Nichelson Rytų Vokietijoj nu
šovimo įsakė sovietų karo laivy
no atache adm. Ivan P. Saku- 
lin pasišalinti iš svetimų valsty
bių karo atstovam numatytos 
kelionės po JAV ir nutarė neda
lyvauti susitikimo su Sov. S- 
gos armija prie Elbės upės II 
Didžiojo karo metu sukaktuvių 
iškilmėse.

JAV ir Japonijos santykiai Įsi
tempė dėl JAV labai nepalan
kaus prekybos su Japonija ba
lanso. Ten buvo pasiųsta spe
ciali JAV delegacija Japonijos 
pažadui gauti, kad Japonijos 
rinka bus plačiau atverta JAV 
gaminiam. Japonijos min. pirmi
ninkas Nakasone pažadėjo pre
kybų palengvinti, nes JAV kong
resas yra pasiryžęs imtis griežtų 
priemonių prekybai išlyginti.

Hondūre kilo politinė krizė.
nes parlamentas pareikalavo, 
kad prezidentas pašalintų 
Aukšč. teismo pirmininkų 
Manuel Arita Palomo. ir Į jo 
vietą išrinko naujų pirmininkų 
Rarnon Valladores Soto ir 4 tei
sėjus. Policija išrinktuosius tei
sėjus areštavo. Prezidento ir 
parlamento būstines saugo ka
riuomenės sargybos. l>et kariuo
menė tuo tarpu nežada veltis Į 
šių krizę.

Graikijos parlamentui tik tre
čiu balsavimu pavyko išrinkti 
nauja krašto prezidentą, socia
listų partijos kandidatą Chris- 
tos Sartzetakis. Jo prisaikdini
mo apeigose opozicijos atsto
vai nedalyvavo.

Afganistano partizanų padėtos 
kely minos užmušė 400 sovietų 
ir afganų karių ir sugadino 80 
autovežimių į šiaurę nuo 
Kabulo.

Spėliojama, kad Sov. S-gos 
komunistų partijos gen. sekreto
rius Gorbačiovas yra palankiai 
atsakęs į prezidento Reagan 
kvietimų susitikti pasitarimam.

Paryžiuj, žydų filmų festivalio 
patalpose išsprogdinta bomba 
sužeidė 18 žmonių. Dėl to Pary
žiuj ir kitur buvo surengtos pro
testo demonstracijos prieš ne
žinomus teroristus ir antisemi
tizmą.

Buv. Jeruzalės burmistro pav. 
Miron Benvenisti studijoj apie 
Vakarinio Jordano kranto žemės 
nuosavybių pasikeitimus tvirti
nama, kad Izraelis į savo kont
rolę yra perėmęs 52 proc. že
mės ir faktinai monopolizuoja 
žemių apgyvendinimų.

Iš Panamos turėjusi išsikelti 
JAV karo akademija Amerikos 
valstybių aukštesniam vadam 
paruošti įsikūrė Fort Benning, 
Georgia.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 
KUNIGAI SVEIKINA SAVO

VYSK U PA TREMTINI 
JULIJONĄ STEPOMAVIČIŲ

Vilniaus arkivyskupijos kuni
gai pasiuntė vyskupui J. Stepo
navičiui jo vyskupystės 29 metų 
sukakčiai pageibti tokio turinio 
sveikinimą:

Sveikiname Jūsą Ekscelenciją 
Jūsų Konsekracijos 29-jų metinių 
proga ir dėkojame Aukščiausia
jam bei Apaštalų Sostui už šį 
Jums ir mūši. arkivyskupijai 
suteiktų brangų dovanų. Esame 
dėkingi Jums, Brangusis Eksce
lencija, už pasiaukojantį rūpestį 
mūsų krašto Bažnyčios gerovei 
ir linkime dar ilgus metus lai
minant Dievui, darbuotis jos 
labui.

1984 m. rugpjūtis-rugsėjį s

Pasirašė Vilniaus arkivyskupi
jos kunigai: 1.Alkelovičius, Jo
sifas, 2. Aliulis Vaclovas, And
riuškevičius Antanas. 4. Baltušis 
Juozas, 5. Baužys Danielius, 6. 
Blaževičius Genrikas, 7. Blažys 
Romualdas, 8,Bronic-kis Vytau
tas, 9. Charukevič Janas, 10. Če
ponis Aldas, 11. Černiauskas 
Ričardas, 12. Daunoras Petras, 
13. Dilys Antanas, 14. Dziekan 
Antonis, 15. Pilijpčik Antones, 
16. Gailius Kazimieras, 17. Ga
jauskas Konstantinas, 18. Jakutis 
Ignas, 19. Janius Pijus. 20. Juš-

ciškus, 3. Deksnys Jonas, 4. Ka
nišauskais Alfredais, 5. Grigaitis 
Jonas, 6. Jaura Nikodemas, 7. 
Valiukėnas Stanislovas.

Prierašas: Kalvarijų dekanato 
kunigai sveikina vysk. J. Stepo
navičių:

“Kalvarijų dekanato kunigai, 
susirinkę IX.3 į rekolekcijas Su
dervėje, vadovaujant kun. 
Adolfui Trusevičiui, sveikina Jus, 
reiškia pagarbų ir paklusnumų”.

Pasirašė visi Kalvarijų de
kanato kunigai.

DĖKOJAME!
Prancūzijos vyskupams ir 

Christian Solidarity, Inter
national organizacijai, ginan
čiai kalinamus kunigus — A. 
Svarinskų ir S. Tamkevičių.

Lietuvos kunigai ir tikinčioji 
liaudis, sužinojusi per Vatikano 
radijų apie savo tikėjimo brolių 
paramų, ginant mūsų krašto uo
liuosius kunigus — kalinius, 
reiškia nuoširdžiausių padėkų 
už solidarumų ir mūsų vargų 
supratimų. Tai yra ne vien kon
kreti pagalba nuteistiesiems ku
nigams, bet taip pat didelė 
moralinė parama ir visai kovo
jančiai Bažnyčiai Lietuvoje.

Lietuvos vyskupai taip pat 
norėjo parašy ti protestų dėl ku
nigų teismo, tačiau RRT įgalio
tinis telefonu pradėjo kai 
kuriuos vyskupus.^gąsdinti, ir 
raštas nebuvo paruoštas.

Sv. KAZIMIERO JUBILIEJAUS 
ATGARSIAI

Šio eilėraščio RRT įgaliotinis 
P. Anilionis neleido įdėti į 1984 
m. Katalikų kalendorių-žinyną, 
mat, eilėraštis parašytas kunigo 
neakivaizdininko Jono Matu
lionio:

Šventasis Kazimierai,. 
Rankas tiesiu į Tavo šventą 

karstą, 
Ten rymantį Antakalnio tyloj, 
Kur niekad grožio pilnatis 

nevargsta 
Ir skęsta visata dangaus maldoj. 
Gyvybės šiluma, žodru sultingu, 
Taurios minties takais brendu... 
Keliu Tavos jaunystės

išganingu— 
Ir gėrio šventą tiesą surandu.

Iš mūsų Vilniaus, Aušros Vartų 
miesto, 

Maldos tyloj dangaus skliautais 
skridai, 

Vėšei Aukščiausiajam jaunystės 
žiedą 

Ir ten garbės vainiką suradai.

Maldų gėles po Tavo kojom 
barstom

Ir garbinam Tave šventų 
minioj . . .

Rankas tiesiu prie Tavo švento 
karsto,

Su prašymais — maldavimų

Žurnalo Foreign Affairs 1984 
m. žiemos numeryje pasirodė 
buvusio Carterio administraci
jos nario Zbigniewo Brzezins- 
kio straipsnis “Jaltos ateitis’’ 
(The Future of Yalta), kuria
me jis Vakarų vyriausybėms 
siūlo atmesti Jaltą ir vėl palaips
niui, taikingai “suvienyti“ Euro
pą, garantuojant dabartines So
vietų Sąjungos sienas. Pabalti- 
jis straipsnyje neminimas. | šį 
straipsnį ELTOS biuletenis 1985 
m. vasario numeryje reagavo 
kritišku komentaru. '

Jei, kaip skelbia Brzezinskis, 
laisvės ir žmogaus teisių sąvo
kos yra nedalijamos, ir jei visi 
europiečiai turi teisę laisvai ap
sispręsti — klausia Elta — kaip 
tai galima suderinti su dal>arti- 
nių Sovietų Sąjungos sienų ne
liečiamumu? Skelbiantieji “at
statytos Europos” ir “išraiškos 
laisvės“ idealus negali nu
stumti į užmarštį trijų Euro
pos šalių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Brzezinskis reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga pasitrauktų iš 
Lenkijos ar Čekoslovakijos, bet 
iš jo straipsnio susidaro -įspū
dis, kad Baltijos šalis jis palie
ka Maskvai. ELTA jam primena, 
kad “sovietinė imperija turi to
kių pačią teisę valdyti Lenkiją 
kaip ir Lietuvą. Tarptautinės 
teisės akimis žiūrint ar žvelgiant 
iš europinio solidarumo perspek
tyvos, Stalino-Hitlerio paktu 
užantspauduota ir Kremliaus į- 
vykdyta Lietuvos okupacija yra 
nedaugiau teisėta kaip Čeko
slovakijos padalijimas ir oku
pacija 1938-ais metais.”

ELTOS straipsnis pabrėžia, 
kad Baltijos šalių negalima iš
jungti iš ateities Europos vizi
jos: “JAV ir daugelis kitų šalių 
atsisako pripažinti neteisėtą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos už
grobimų”. Vis daugiau Europos

parlamento ir Europos Tarybos 
atstovų pasisako už laisvą Bal
tijos tautų apsisprendimą: tiems 
atstovams balti e čia i nėra “sovie
tinė liaudis“, bet europiečiai, 
su kuriais juos sieja abipusio 
solidarumo įsipareigojimas. Po
piežius Jonas Paulius II-sis 
nepaliko jokios avejonės, kad 
Lietuva yra integrali jo skelbia
mos Europos “dvasinės vieny
bės” dalis. Lenkų “Solidaru
mas” ir kiti už žmogaus ir 
tautų teises kovojantys rytų-vi- 
durio Europos tautų sąjūdžiai 
remia baltiečių teisę į savaran
kišką gyvenimą.

Savo straipsnyje Brzezinskis 
rašo, kad laisvesnė rytų-vidu- 
rio Europa sutampa su “sovie
tinių žmonių” interesais. ELTOS 
biuletenis pareiškia, kad lietu
viai, latviai ir estai nėra “so
vietiniai žmonės”. Tas terminas, 
anot ELTOS, yra “Maskvos su
lipdyta bereikšmė abstrakcija, 
kurią be perstojo kartojant no
rima įtaigauti, jog egzistuoja 
“viena ir nedalijama sovietinė 
tauta”. Lietuva, Latvija ir Esti
ja tebėra okupuotos tautos, prie
varta laikomos daugiatautėje 
imperijoje; jų interesai skirtingi 
nuo Maskvos”.

Tiems, kurie norėtų nurašyti 
Pabaltijo tautas, nes jos “ma
žos” ir todėl jas, esą, galima ig
noruoti, ELTOS biuletenis paci
tuoja čekų rašytojo Milano Kun- 
deros posakį, kad “Prancūzi
ja ir Vokietija” bus netrukus į- 
trauktos į “mažų ir lengvai nu
rašomų tautų sąrašų”. Pasak 
Kunderos, “didžiausia neteisybė 
yra ne smurtas, o užmarštis”. 
ELTA tvirtina, kad nepaisant 
vis dar pasigirstančių balsų, 
kad Baltijos šalis reikėtų atiduo
ti Maskvai, jas šiuo metu vis 
dažniau prisimena pasaulio vy
riausybės ir viešoji nuomonė.

(Elta)
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PASIRUOŠIMAI OTTAWAI
kelevičius Vytautas, 21. Jaura 
Bronislovas, 22. Juodagalvis 
Juozas, 23. Jurlovlianec Pavelas, 
24. Kakarieka Stanislovas, 25. 
Kargelis Jonas, 26. Kazlauskas 
Algis. 27. Kaina A.lgimantas, 28. 
Kindurys Kazimieras, 29. Kon
čius Aleksas. .30_ Kondrusevič 
Tadeušas, 31.Kučinskas Povilas, 
32. Kukta Jonas, 33. Kulak Ka
zimieras, 31. Kul 'v ietis Edmun
das, 35. Kvietkovski Jusefas, 
36. Lauriūnas, Jonas, 37. Ūdys 
Stasys. 38. Malacliovski Silvest
ras. 39. Markevič-ius Stasys. 40. 
Meilus Kazys, 4 1. Merkys Al
fonsas, 42. Molis. Konstantinas, 
43. Novickį Vladi slavas. 44. Ob- 
remski Juzefas. 45. Paberžės 
Ignas, 46. Palalka Nikodemas, 
47. PaulionisEdmundas, 48. Pa- 
tiejūnas Zenonas, 49. Petravi
čius Mykolas, 50. Petronis Al
fonsas, 51. Poėkus Juozas, 52. 
Pranka Juozas, 53. Puidokas 
Juozas, 54. Puidokas Stasys, 55. 
Pūkas Vytautas. 56. Pukėnas Ka
zimieras, 57. Purlys Petras. 58. 
Radomskis Lukijanas, 59. Rūkas 
Vytautas, 60 Sakavičius Bro
nius, 61. Saulius Justinas, 62. 
Savickas Leonas, 63. Savickas 
Marijonas, 64Simonaitis Anta
nas. 65. Stonys Martynas. 66. 
Slėnys Jordanas, 67. Taraškevi
čius Česlovas,68. Tarvydas Pet
ras, 69. Trusevič Adolfas, 70. 
Tunaitis, Juozas. 71. Tunaitis 
Steponas, 72. Pliekas Albertas, 
73. Urbonas Juozas, 74. Vaičio- 
nis, Kazimieras, 75. Vaitonis Jo
nas, 76. Valančiauskas Domas, 
77. Valatka Antanas, 78. Valeikis 
Kazimieras, T9. Valiukonis Do
natas, 80. Vasiliauskas Kazimie
ras. 81. Velymski Vladislavas, 
82. Verikas Vaclovas, 83. Vertsa 
Juozas, 84. Zanoen Antonis. 85. 
Čeponis Medardas, 87. Žemai
tis Mykolas, 88. Budrevičius Juo-

(nukelta į 2 p si.)

Velykos! Margučiai, išmarginti a.a. brolio Kazimiero Gulbino.
Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVA JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
PRANEŠIME APIE ŽMOGAUS TEISES

Popiežius Jonas Paulius II 
Verbų sekmadienio proga šim
tam tūkstančių §v. Petro aikš
tėj susirinkusių jaunuolių kal
bėjo apie šių dienų žmogaus 
didžiavimąsi milžiniškais 
atsiekimais mokslo or techno
logijos srityse, bet kartu ir jau
čiantį didžiausių pavojų savo 
egzistencijai.

zas, 89. Matulionis Jonas (gyve
nantis Vilniuje), 90. Boruta Jonas 
(gyvenantis Vii niuje). Pasirašė 
svečias iš Baltarusijos: kun. S. 
Kuczynski.Prael. Mon. S.S.

Nerasti: l.AKaškevič. 2. Nor
kūnas Juozas,3. Tamulaitis Al
fonsas.

Atsisakė prirašyti: L Morkū
nas Jonas, 2, VaiCekonis Pran-

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse JAV Valsty
bės Departamentas išleido pra
nešimą. kuriame aštriai kritikuo
jama žmogaus teisių pažeidimai 
Pabaltyje. Metiniame praneši
me apžvelgiama žmogaus teisių 
padėtis visame pasaulyje.

Anot pranešimo, Lietuvoje ir 
toliau persekiojami žmogaus 
teisių gynėjai, katalikai, ir kiti 
asmenys, nesutinkantys su val
džios priemonėmis. Rašoma.

Helsinkio susitarrimų eksper
tų komisijos posėdžiai Žmogaus 
Teisių (Basket III) padėčiai per
žiūrėti prasidės Kanados sosti
nėje, Ottavvoje, balandžio 23. 
Pirmos dvi savaitės yra skirtos 
darbotvarkei ir taisyklėms. For
malus posėdžių atidarymas 
įvyks gegužės 7. Spėjama, kad 
posėdžiai tęsis apie 4 savaites.

Posėdžių šeimininkai yra 
Kanados vyriausybė, kurios už
sienio reikalų ministeris Joseph 
Clarke mano, jog svarbiausias 
tikslas yra, kad posėdžiuose 
dalyvautų visų 35 valstybių (8 
komunistinės, 27 Vakarų demo
kratijų) atstovai ir kad posėdžių 
eiga būtų konstruktyvi. Kanados 
delegacijai vadovaus ambasado
rius Harry Jay, o sekretoriatui 
— ambasadorius Rogers. Teisi
nis delegacijos patarėjas yra 
Martin Low, kuris yra nuolati
nis Kanados valdžios patarėjas 
žmogaus teisių reikalais.

Jau 1984 gruodžio 1 VLIKas 
susitarė su Kanados Lietuvių 
Bendruomene ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomene kaip Ottawos 
posėdžiuose tinkamiausiai iš
kelti žmogaus teisių Lietuvoje 
klausimą ir informuoti delegatus 
apie padėtį Lietuvoje. Susitari
mo išdavoje Lietuvos reikalam 
Ottavvoje atstovaus Kanados

jai baudžiami kalėjimu. Kelios 
grupės latvių katalikų, 1984

kad valdžia bandė trukdyti šv. 
Kazimiero jubiliejaus minėjimą. 
Pranešimas kaltina Sovietų pa 
reigūnus “dezinformacijos skel
bimu. popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo ypatingo pareiškimo sulai
kymu, garsiakalbių prie perpil
dytų bažnyčių išjungimu, ir ban- 
dvmais neleisti moksleiviams 
dalyvauti jubiliejinėse iškil
mėse”.

Pranešimas informuoja, kad 
I^atvijoje žmogaus teisių veikė-

metais keliavusių į šv. Kazimiero 
jubiliejaus minėjimą Lietuvoje, 
buvo sulaikytos ir pasiųstos at
gal. Latviai, kurie mėgina lega
liai emigruoti, persekiojami 
arba nubaudžiami medžiaginė
mis bausmėmis.

Vis aršiau persekiojami ir es
tai žmogaus teisių gynėjai bei 
religiniai aktyvistai. Visaip sten
giamasi trukdyti emigraciją. 
Pranešime aprašomas Estijos 
teisingumo ministerio padėjėjo 
Valdo Rondperre's ir jo žmonos 
pabėgimas į Vakarus; pasak jų. 
Estijos rusinimas buvo svarbiau
sia jų pabėgimo priežastis.

(Elta)

Lietuvių Bendruomenė, talki
nant VLIKui ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei.

Š. m. kovo 9 Toronte Įvyku
siame pasitarime dalyvavo Ka-, 
nados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas adv. A. Pacevičius, 
vicepirm. adv. J. Kuraitė-Lasie- 
nė, VLIKo vicepirm. inž. L.Gri
nius, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vicepirm. inž. A. Gečys 
ir (daliną laiką) Kanados Liet. 
Bendruomenės narys inž. J. Da
nys bei Kanados Latvių Sąjun
gos vicepirm. ir septynių pa
vergtų tautų Kanadoje pirm, 
dr. L. Lukss. Pasitarimuose bu
vo peržvelgti KLB santykiai su 
Kanados vyriausybės atstovais, 
žmogaus teisių reikalų pristaty
mo planas ir sąlygos. VLIKas 
įteikė KLB virš šimto persekio
jamų lietuvių biografijų rinkinį 
ir siūlomo memorandumo Ka
nados valdžiai projektą. Buvo 
susitarta dėl papildomos me
džiagos šaltinių ir pasidalinta 
atsakomybėmis.

Kanados pavergtųjų tautą ko
mitetas yra išnuomavęs patal
pas Chateau Laurier (priešais 
Parlamento rūmus) viešbutyje, 
kuriose bus kiekvienos tautos 
parodos, dalinama literatūra, 
vykdomi pokalbiai su ekspertų 
delegacijos nariais, spaudos at
stovais, ir kt. Mieste vyks pa
vergtų tautų demonstracijos, 
kurioms reikalingi dalyviai iš 
Kanados ir JVA gegužės 6-20 
dienomis (telefonai: JAV— 800 
323-1776. Kanadoje — 800-261- 
6362).

Lygiagrečiai su Kanados pa
vergtų tautų komiteto progra
ma. atskiri įvykiai bus daromi 
Pabaltiečių Pasaulinės Santal
kos vardu. Lietuvių atstovas imo 
reikalus Ottasvoje tvarko ad\ 
J. Kuraitė-Lasienė. Ji bus Otta- 
woje gegužės 5 - 13.

Yra svarbu, kad žmogaus tei
sių pažeidimo reikalai Lietuvo
je taip pat būtų pristatyti ir ki
toms Helsinkio akto susitarimų 
vyriausybėms. Šiais reikalais 
rūpinasi VLIKas |x*r kraštų at
stos us ir lietuviu bendruomenes.

(Elta)
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Antano Sniečkaus vardo 
premijos paskirtos akademikui 
Pauliui Slavėnui ir Lietuvos 
KP centro komiteto pirmam sek
retoriui Petrui Griškevičiui.

— Liaudies artistas Virgilijus 
Noreika koncertavo Latvijoje. 
Jam talkino Baltarusijos I. Ži- 
novičiaus valstytinis orkestras. 
Koncerte Latvijos filharmonijoje 
V. Noreika atliko arijas iš opt- 
rų, rusų liaudies, neopoliečių 
dainas, romansus.

Savaitės 
įvykiai

Prancūzija paskelbė, kad dėl 
Sov. S-gos sugebėjimų apsirūpin
ti Vakaruose esasnčios moder
nios technologijos duomenim, 
ji gali sutaupyti milijonus dole
rių naujus ginklus projektuoda
ma. Savo laiku dėl tokios, rū
šies šnipinėjimo iš Prancūzijos 
buvo išprašyti net 27 sovietų 
diplomatai iš karto.

Mokslininkai teigia. kad 
kai kurių pajuokiama preziden
to Reagan erdvės ginklų pro
grama gali duoti daug šalutinių 
atradimų ir patobulinimų medi
cinos, pramonės ir pagrindinių 
mokslų srityse.

Kinijos min. pirmininkas 
Zhao Ziyang pripažino, kad 
vykdytos ūkinės reformos dėl 
atlyginimų kėlimo karštligės, 
vartotojų perkamosios galios 
padidėjimo, bankų duodamų 
paskolų staigaus augimo ir pini
gų apyvartos padidėjimo Kinijoj 
pradėtjo pūsti “8 pikti vėjai”, 
atnešdami nelegalias valiutos 
transakcijas, pelno gaudymo, iš
pūstus gamybos duomenis ir ki
tus korupcinius reiškinius.

Valst. departamentas apkalti
no Bulgariją, kad ji persekioja 
ten gyvenančią turkų mažumą 
ir kad keli turkai dėl priešini
mosi atsisakyti turkiškų pavar
džių buvo nušauti.

Salvadore vykusius parlamen
to ir savivaldybių rinkimus pa
gal negalutinius duomenis yra 
laimėjusi nuosaiki krikščionių 
demokratų partija, surinkusi 
apie 54 proe. balsų ir išrinkusi 
33 parlamento atstovus iš 60 
ir laimėjusi 200 miestų rin
kimus iš 262 miestų.

Daugiau kaip 1000 Nikarag
vos prekybininkų, susirinkę ap
tarti krašto ūkio pagyvinimo 
reikalų, pasmerkė vyriausybės 
pastangas įvesti krašte marksis- 
tinę-leninistine sistemą.

— Nauji rajoniniai kultūros 
namai statomi Trakuose. Projek
tą paruošė Alfredas Paulaus
kas ir Dalia Bagdonavičiūtė* ir 
Milda Petrėnaitė. f

— Rygos Vakarų šalių meno 
muziejuje atidaryta lietuvių 
skulptorių kūrinio paroda. Ma
žųjų formų skulptūras ir _ pie
šinius parodoje eksponuoja J. Ja- 
roševaitė, V. Vildžiūnas, S. Kuz
ma, P, Mazūras, M. Navakas, 
M. Urlxmavičius.

— Valstybiniame M. K. Čiur
lionio vardo muziejuje Kaune 
sukrauta dideli kiekiai meno kū
rinių, iš viso daugiau kaip 229, 
000. Pereitais metais muziejų 
aplankė apie 245,000 žiūrovų. 
Ten buvo surengtos.34 parodos.

— V. Žilinskaitės satyrą 
“Trukdymai” išspausdino “Li- 
teraturnaja Gazeta”. Vertė G. 
Geras i movas.

— Kauno dramos teatre įvyko 
operos-poemos “Strazdas — ža
lias paukštis” premjera. Spek
taklį režisavo teatro vyr. re
žisierius J. Vaitkus. Muziką 
sukūrė kompoz. B. Kutavičius, 
tekstą — poetas S. Geda. Sce
nografija dail. D. Mataitienės.

— Vilniuje, Fotografijų.-, 
meno draugijos parodų salone, 
atidaryta respublikinė paroda, 
kurioje eksponuojama apie 200 
įvairių autorių fotografijų.

_Lietuvių dailininkui M. Va
lučiui tarptautinėje XIX/X Var
šuvos plakato bienalėje darbi
ninkų leidyklos kooperatyvas 
“Prusa, ksiažka, rudi” paskyrė 
premiją.

— Rygoje, Latvijos sostinės 
Respublikiniuose žinių rūmuose, 
surengta Gražinos Didelytės 
grafikos darbų paroda. Parodo
je — apie 40 kūrinių.

— 1984 m. respublikiniame 
knygos meno konkurse gražiau
siomis metų knygomis pripa
žintos: “Minties” leidyklos — 
“Pirmasis Lietuvos Statutas” 
(dail. A. Gurskas), “Mokslo” — 
M. Matušakaitės “Portretas XVI- 
XVIII a. Lietuvoje”(dail. B. Leo
navičius), “Vagos” —J. Deguty
tės “Baltas gulbių sostas” (1. 
Žviliuvienė), “Šviesos” — I. Va
ši Ijevos-Gangus “Įdomiųjų dar
bų painokos” (Dail. K. Kaspara

vičius). Gražiausias metų pla
katas — J. Galkaus ‘Taika — 
visos planetos vaikams”.

— Klaipėdos dramos teatre 
parodyta nauja premjera — uk
rainiečių dramaturgo M. Ktdišo 
pjesė “Amžinas maištas”. Spek
taklį režisavo respublikos nusi
pelnęs meno veikėjas P. Gaidys, 
dailininkas — A. Kepcžinskas.

— Vilniaus kultūros mokyklo
je įteiktas 6000-asis diplomas. 
Ji ruošia klubams penkių specia
lybių darbuotojus. Kasmet mo
kyklą baigia daugiau kaip šim
tas jaunų specialistų.

— Kauno valstybiniame muzi
kiniame teatre pastatyti G. VA- 
di opera “Traviata”. Dirigen
tas —■' S. Domarkas, režisierė
— A. Ragauskaitė, scenografas
— L. Truikys. Alfredas — E. 
Gutauskas, Violeta —T. Cium- 
čiova, baronas M. Rekys.

— Specialios papigintos kelio
nės rengiamos moksleiviams. 
Nei vienos iš tų kelionių nėra 
už Sovietų Rusijos ir jos oku
puotų kraštų. S I K

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 p si J

valdas c. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Rosd.. East 
*<orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 386-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New York© ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond Hill, N.Y? 11416. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Btvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvę, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, įvairių suvenyrų.

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

OUEĘNS COLLISION CENTER, INC. Expertauto body works-paintlng- 
weidlng, etc. John R. Chlcavich, 131-13 HMside AveM Richmond HHI, 
N.Y. 11418. Toelng phone Hl 1-6666? After 8 PM — 843 - 6877.

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

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

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

JAV Įspėjo Iraną, kad jis bus 
atsakingas už galimą Libane 
teroristų pagrobtų amerikiečių 
teismą ir jų gyvybę.

Sov. S-gos Aukšč. taryba pri
ėmė nutarimą, atidarantį mote
rim kelią į karinę tarnybą. 19- 
40 m. moterys, turinčios medi
cininį ar kitokį išsimokslinimą, 
bus reikalaujamos praeitį karinį 
mokymą ir bus priimamos į kari
nę tarnybą. Demografai jau prieš 
kelerius metus buvo pranašavę, 
kad šiuo metu Sov. S-ga pri
truksianti vyrų jos laikomai ka
riuomenei papildyti.

Irakas ir Iranas ir toliau vyk
do vieni antrų miestų puolimus 
karo lėktuvais ir raketomis.

Gynybos departamentas tvir
tina. kad Sov. S-ga ir toliau da
ro didelę pažangą ginklų techno
logijos srity , plečia laserio gink
lų tyrimus ir yra pasigaminus 
nuo žemės veikiančio tokio 
ginklo prototipą, kuris galės 
trukdyti JAV satelitų veikimą ir 
galės būti išdėstytas šio am
žiaus pabaigoj.

Izraelio šaltiniai skelbia, kad 
Sov. S-ga yra atleidusi varžtus 
žy dų emigracijai.

Sov. S-ga nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios nutarė į- 
vesti į aukštesniąsias mokyklas 
kompiuterio mokslų dėstymą.

Po 1984 kovo 3 d. šv. Kazi
miero iškilmių, kurias saugumas 
įvairiausiais būdais stengėsi su
menkinti ar bent sujaukti šven
tišką nuotaiką, iki jubiliejaus 
pabaigos tikintieji taip ir nebu
vo gausiai susirinkę prie šv. Ka
zimiero karsto.

Bijojo nukentėti

kas oficialiai neorganizavo mal
dininkų kelionių aplanky ti Sv. 
Petro ir Povilo bažny čioje esan
čių šv. Kazimiero relikvijų. Į Vil
nių atvykdavo tik mažais būre
liais susiorganizavę ar uolių kle
bonų paraginti, tikintieji. Visą 
laiką tvyrojo netikrumo atmos
fera, baimė ką nors daugiau 
organizuoti, kad nereikėtų kam 
nukentėti.

Kun. Kazimieras Vaičionis 
kalba pagal partijos liniją 
Kiek daugiau maldininkų su

sirinko per šv. Petro ir Povilo 
atlaidus, tačiau dideliam visų 
nustebimui per pamokslą Turge- 
lių parapijos klebonas dekanas 
Kazimieras Vaičionis piktai 
kalbėjo apie tuos, kurie reika
lauja religinės laisvės.

“Teisių jiems reikia! Protestus 
rašo! Tegul daugiau meldžiasi! 
Melstis reikia, o ne parašus 
rinkti ant visokių protestų . . . 
kalbėjo susirinkusiems kun. dek. 
K. Vaičionis.

LITAS DALINASI ATRASTAIS JŪRŲ LOBIAIS
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS JOJA ...

DAUG KANADIEČIŲ, NEW YORKIEČIŲ, SUVALKIEČIŲ IR KITŲ 
AMERIKIEČIŲ VISI į...

MARCO ISLAND, FLORIDĄ.
Čia rasite:

Gintarinį pajūrį, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būrelį (Lietuvių, delfinų, žuvelių 
ir žuvėdrų,) Jūsų nuosavame “condomtnium hotel” bute.

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

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

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

Jūs taip pat galite išmainyti Jūsų butą kituose pasaulio kurortuose, kaip antai: 
Havajuose, Colorado kalnuose, Meksikoje, Europoįe. Nemeskite šimtus tūkstančių 

dolerių už vasarnamius, bet pirkite atostogų butą su visais patarnavimais nuo $3,800.00 ligi 
$8,000.00.

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

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

Tokios pat nuotaikos jautėsi 
ir per baigiamuosius šv. Kazi
miero jubiliejaus atlaidus. Pa
mokslininkai stropiai atrinkti, 
kad kartais nepasakytų kokio 
drąsesnio dabartinius Lietuvos 
Bažnyčios sunkumus liečiančio 
žodžio. Visą oktavą, išskyrus su
mos pamaldas, šv. Mišias laikė 
dažniausiai vietiniai kunigai. 
Atlaidų proga prieiti išpažin
ties — problema: klausyklose 
sėdi vos keli kunigai, o kartais 
— vos vienas ar du. Silpnes
nės sveikatos tikintieji nė neban-

Pa mokslą i be klebono 
leidimo

Visi žino, kad klebonas savo 
bažnyčioje yra šeimininkas ir be 
jo sutikimo niekas neturi teisės 
joje dary ti savo tvarkos, tačiau, 
esant ypatingoms sąlygoms, uo
lūs Lietuvos kunigai, nenorėda
mi pakenkti, padaryti nemalo
numų klebonams, prabyla iš sa
kyklos, sąmoningai neprašę vie
tos klebono leidimo.

Jei prašysi kleboną leidimo, jam 
bus nepatogu neleisti; jei klebo
nas leis, — tuomet didelė atsa
komybės dalis už pasakytą 
pamokslą grius ant jo pečių. 
Geras kunigas geriau pats rizi
kuos. nei norės, kad už jį kitas 
nukentėtų. O kalbėti reikia! 
Daugelis tiki nei rijų dėl infor
macijos stokos nesiorientuoja 
paprasčiausiuose klausimuose. 
Be to. inteligentai, mokslo jau
nimas, norintis įsigyti specialy
bę. viešai eidami į bažnyčią, 
ypatingai dalyvaudami procesi
jose ar chore, rizikuoja savo 
tarnybą ar užtraukti valdžios 
nemalonę.

Beveik visi mokiniai, patar
naujantys bažnyčiose, yra nuo
latos persekiojami, niekinami ir 
gąsdinami mokyklose. Jiems 
ypač reikia padrąsinančio žo
džio ir pavyzdžio ir jo laukia, 
pirmiausia, iš kunigu.

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD i 
10-11 vai. vak. 97.9 FM^ Taip pat “Muslc of Llthuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WŠOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlf. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Avė,, Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE ĮSTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIU

rasolipo 

A MEMORIALS
66-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

J933 4- I 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Klebonas trukdo 
pamokslininkui

Per šv. Kazimiero jubiliejaus A- 
užbaigos atlaidus, rugpjūčio 30 | 
d., po vakarinių šv. Mišių, j sa
kyklų Įlipo Pociūnėlių klebonas 
kun. Antanas Jokūhauskas.

Vos tik pamokslininkas pradė
jo kalbėti, iš zakristijos išėjo 
bažnyčios klebonas, Kauno Ku
nigų seminarijos dėstytojas doc. 
Pranciškus Vaifcekonis ir pradė
jo šaukti, rodydamas mostais, 
kad grotų vargonai, o žmonės iš
siskirstytų.

Tačiau žmonės nejudėjo ir , 
vargonai tylėjo. Pamokslininkas 
ramiai kalbėjo toliau. Klebo
nas, praradęs lygsvarą, puolėsi 
prie mikrofono, esančio presbi
terijoje, bet vienas vyras iš mi
nios jį sulaikė ir taktiškai pa
prašė netrukdyti pamokslo.

Pamatęs, kad žmonės nesi- 
skirsto ir kunigas kalba toliau, 
dr. P. Vaičekonis pradėjo plūs
ti kun. A. Joktibauską: “Tikintie
ji jo neklausykite! Jis chuliga
nas. jis netikras kunigas! Aš 
jo nepažįstu. Bažnyčioje ne vie
ta mitingams! . . .”

(Rftx daugiau)

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• įDOMIŲ VIETŲ LAIKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTR \ MOKESČIO UZ PATARSA\ IMA

PILNAI APDRAVSTA IR AKREDITUOTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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Ar tik margučių šventė?
Atv elykis yra tokia šventė, 

kurios nepažįsta ir didysis žinių 
šaltinis — lietuviškoji enciklo
pedija. Tik Pr. Skardžius ir St. 
Barzduko Lietuvių kalbos žody 
nas pažymi, kad tai “sekmadie
nis po Velykų”.

Atvelykio pobūdį nusako gy
venimo praktika. Antai, radijas 
ir spauda skelbia, kad tai margu
čių šventė. Tik ateikite, sako, bus 
gražu, bus skanu, bus lietuviš
ka, bus linksma. Taip, bus links
ma ir bus džiaugsmo!

Apie džiaugsmą kalba ir tai 
dienai skirtoj evangelijoj šv. Jo
nas. Apie džiaugsmą Kristaus 
mokinių, kada jiem pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus. O jie 
taip buvo nusiminę. Įsibaiminę. 
“Dėl žydų baimės“ net duris 
buvo užsidarę. Tarp jų pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus, ir 
jiem tarė: “Ramybė jum”. Ir 
“mokytiniai, pamatę Viešpatį, 
džiaugėsi”.

Džiaugsmas pakeitė nusimini
mą, nes Kristaus prisikėlimas 
sustiprino jų tikėjimą Kristum. 
Prisikėlimas buvo jiem, o taip 
pat visiem amžiam, liudijimas, 
kad Kristus nėra tik didysis žmo
gus. tik pranašas, jis yra tas. ku
ris nugalėjo v isa naikinančią 
mirtį. Tegalėjo ją nugalėti tik 
Kristus Dievas.

Šv. Jono vaizdą naujesniais 
laikais Solovjovas pakeičia An
tikristo vaizdų. Antikristas ne
neigia. kad Kristus yra mesijas. 
Antikristas galvoja: po Kristaus 
Dievas gali siųsti kitą mesiją, 
galingesnį už buvusį. Tik Anti
kristas neigia, kad Kristus yra 
Dievo sūnus. Betgi yra faktas, 
kad Kristus prisikėlė. Kas gi ki
tas gali mirtį nugalėtė jei ne 
Dievo sūnus? Dievo sūnus — 
tai nepriimtina Antikristui, nes. 
jei Kristus prisikėlė, tai Jis yra ir 
bus. ,

Ne tikėjimas Kristų-Mesiją 
yra tikroji krikščioniškosios są
monės žymė, bet tikėjimas Kris
taus prisikėlimą. Antikristas gali 
daly v auti mūsų Kalėdose ir sto

\ėti prie Kristaus prakartėlės; jis 
gai i giedoti su mumis “Verkite, 
angelai” Didįjį Penktadienį; ta
čiau Antikristas niekados neda
lyvaus Velykų Prisikėlimo pro
cesijoj. Prisikėlimo idėja yra ka
lavijas, kuris perskiria dvasias.

Būdinga tad yra stebėti, kaip 
labai mūsų dienomis prisikėli
mo idėja yra gesinama. Dabar
tinis pasaulis mielai klauso ati
trauktų svarstymų apie Dievą ir 
Jo apvaizdą, apie dieviškąjį pra
dą. gy venantį žmoguje. Bet kai 
tik nurodoma, kad šis ryšys, 
nesuardomas, nepaneigiamas, 
yra Jėzuje Kristuje, kad Jis įsi
kūnijo, gimė, mirė ir prisikėlė; 
kad Jis vėl ateis, bet šį sykį 
jau teisti pasaulio, dabartinis 
pasaulis pradeda arba tyčiotis 
arba pastebi, kad šią valandą 
jis neturįs laiko klausyti tokių 
įdomybių . . .

O tai todėl taip mūsų amžius 
to vengia, kad norima turėti 
Kristų — be Kryžiaus. Kristų 
neįpareigojantį jokiam atsižadė
jimui, jokiai aukai.

Velykos kreipė dėmesį labiau 
į prisikėlusį Kristų. Atvely kis 
kreipia dėmesį labiau į Kristaus 
mokinių pergy venimus — nusi
minimą ir džiaugsmą.

Nusiminimas ir džiaugsmas 
lydėjo ir tebelydi žmonijos isto
riją. Senasis pasaulis gyveno nu
siminimu dėl visa ką naikinan
čios mirties, dėl prisikėlimo idė
jos nepažinimo. Kristaus prisi
kėlimas atnešė revoliucinį per
versmą pažiūroj į įnirtį. Mirtis 
po Kristaus yra nebe galutinė, o 
tik laikinė, tik praeinanti. Šv . Po
vilas pastebėjo šį radikalų per
versmą su prisikėlimo faktu, 
nes be prisikėlimo joks žygis 
ir jokia auka neturi gilesnės 
prasmės, “jei mirusieji nesi
kelia".

Kristaus prisikėlimas laidavo 
visų prisikėlimą ir tuo pačiu pa
grindė tikėjimą žmogaus nemir
tingumu. Štai dėl ko pirmieji 
krikščionys buvo pažymėti 
džiaugsmo žyme.

(Tąsa iš praeito numerio)

Mažieji skaitytojai turės 
mėnesį palaukti, iki Saulių su
ras . ..

Tarp galvosūkių įpintas vėl 
toks, kurį turės “spręsti” mažy
liai kartu su tėvais ir šv. Ka
zimiero gyvenimą nagrinėdami 
pasimokys istorijos.

“Vaikų kūrylios” puslapiuose 
randame įdomų eilėraštuką ir 
keturis prozos gabalėlius. Tik 
negerai, kad ir eilėraštukas, ir 
du neeiliuoti rašinėliai byloja 
apie pavasarį. Jie turėjo palauk
ti Iralandžio, gal net gegužės 
EGLUTĖS.

Nepaisant kai kurių trūkumų. 
EGLUTĖ lieka geriausia mažy
lių drauge. Ją turėtų skaityti 
kiekvienas lietuviškai auklėja
mas vaikas.

Sausio LIETUVIŲ DIENOS
Kai kiek pavėluotai gavęs šį 

žurnalo numerį atidžiai perskai
čiau ir rašinius pastabom ap
kaišiojau, atėjo ir vasario nu
meris. Nebenorėdamas du treč
daliu atlikto darbo numesti, ap
žvalgėlę tik gerokai aptmmpin- 
siu.

Viršely portretu, o viduje 
ir keliomis nuotraukomis iliust
ruotu intervievv pagerbiama 
Rūta Klevą Vidžiūnienė. Rašy
toja ir žurnalistė, tuomet di
džiausiu Klišų skaičiumi išrink
ta į naują LŽS c. valdybą, da
bar jau minimos valdybos pirmi
ninkė ir DRAUGO žurnalisti
nės premijos laureatė. Pokalby
je su Vladu Bakūnu ji šį tą 
papasakoja apie savo žurnalis
tinę “karjerą”. Ry škėja energin
gos spaudos darbuotojos veidas.

Čiurlionio ansamblio vadovai ir viešnios po jubiliejinio 
koncerto. Iš k. I-oje eilėje — D. Viskontienė — viešnia iš 
Toronto. O. Mikulskienė — kanklių orkestro vadovė. Z*. Viš- 
niauskaitė — Public Radio atstovė, J. Stempužis — Tėvy
nės Garsų atstovas, V. Žilionytė-Lager — pranešėja, R. Ba
bickas — ansamblio vadovas, V. Plečkaitis — ansamblio 
pirmininkas, \tiotr. V. Bacevičiau'

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Žinant, kad laikraštininkai išei- 
v ijojc mažiausia jmgarbos tesu
silaukia, LD redaktorių gestas 
tikrai malonus.

Kad LD iš Clevelando D.M. 
N.P. parapijos biuletenio persi
spausdino visą Balio Augino 
rašinį “Atminimų žvakutės ant 
praeities laiptų”, tai didelio 
džiaugsmo nęteikia. Autoriaus 
sulasyta apie tuzinas istorinių 
įvykių bei asmenybių sukak
čių ir jų progomis s i ūkana “už
degti po žvakutę”. Gaila, kad 
nurodytos sukaktys nelaimi ap
valios: 575, 475, 320, 310, 
135, 110, etc. Iš tikrųjų “žva
kučių” verti tik Svetkus Rapa
lionis, gimęs prieš 500 metų ir 
vysk. Antanas Baranauskas, 
prieš 150 metų. Visi kiti galėti] 
"žvakučių” palaukti, skaitytojui 
be reikalo ir Ik* laiko galvos ne
kvaršindami . . .

Vienas puslapis paskirtas ne
seniai mirusiam poetui Vincui 
Kazokui. Čia jo portretas, trys 
eilėraščiai ir nekrologas — “In 
memoriam”.

Su pavydu skaičiau ištrauką iš 
Vytauto Volerto romano “Jaučio 
ragai” (ji pavadinta “Be kompli
kacijų”): gal trijuose romano 
puslapiuose aštuonioliktuosius 
metus baigianti gimnazistė tė
vams “pristato” jų nepageidau
jamą mylimąjį, autorius tą myli
mąjį tuoj paskandina (taip: pri
girdo!), o mergaičiukė ligoninė
je netenka pradėto kūdikio. Die
vulėli, kad gi aš galėčiau taip 
kondensuotai rašyti! . . .

Išspausdintas ilgas dr. D. Kri
vicko straipsnis “Besikeičiantis 
Europos politinis veidas”. Ma
nau, kad jis (straipsnis) mūsų 
politikams suteiks džiaugsmo. 
Alę Rūta recenzuoja Aleksio 
Rannito (dabar jau mirusio) vei
kalą apie M.. K. Čiur
lionį.

Angliškajame žurnalo skyriuje 
randame Henriko L. Gaidžio 
rašinį apie Lietuvos kardus, Rū
ta Skiriūtė ir Vincas Skirius iš 
pereito LD numerio tęsia inter
vievv su Linu Kojelių, o kun. Vy
tas Memenąs aprašo vos 36-rių 
meti] sulaukusį, l>et Illinois po
licijos hierarchijoj jau aukštai 
iškilusį naujųjų ateivių sūnų 
Laimutį Nargelėną. Man, o ma
nau kad ir kitiems skaityto
jams, pats įdomiausias taf in
tervievv su L. Kojelių. Gaila, kad 
nebeturiu vietos komentarams.

Vasario LIETUVIŲ DIENOS
Balys Gaidžiūnas — šio LD 

numerio išrinktasis. Bet ne žur
nalistu, ne politiku, o tik rašy
toju po viršelio portretu titu
luojamas. Tik trumpoj biografi
nėj apybraižoj 5 p. paaiškina
ma, kad ir agronomas, ir poetas, 
šešis eilėraščių rinkinius išlei-

AUSTRALŲ SPAUDA 
APIE LIETUVĄ

Didžiausias Australijos dien-
raštis — The Sydney Momįng 
Herald —'lapkričio 28 išspaus
dino Alan Gili, religinio skyriaus 
redaktoriaus, labai palankų 
Lietuvai straipsnį — Lithuania’s 
publishing miracle.

Straipsnis skirtas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikai 
priminti, pagerbti ir iškelti kaip 
pavyzdį, kaip okupuota Lietuva 
sugeba leisti pogrindžio spaudą. 
Autorius sako, jei būtų skiria
ma premija už religinio laikraš
čio ištvermingumą, tikrai ta 
premija tektų Kronikai.

Toliau pasakoja, kad Kronika 
pradėta leisti 1972 kovo 19, 
kaip ji krašte perrašoma ir pa
dauginama, kaip užsienyje tuoj 
išverčiama į kitas kalbas. Auto
rius gavęs vieną tomą iš Jono 
Kedžio, tuoj ir sumini, kiek tas 
tomas kaštuoja, kaip galima jį 
įsigyti.

Prisimena šv. Kazimiero me
tus. kaip neleido popiežiaus į 
Lietuvą, kaip kovojama Lietuvo
je su religija, prisimenamas kar
dinolas Vaivods, sakoma, kad 
vysk. Julijonas Steponavičius 
gali būti slaptas kardinolas, ap
rašomas kun. Alfonsas Svarins-

dęs. Ne, čia nedaroma su juo 
pokalbio, bet leidžiama labai 
dailiai pačiam vienam pakal
bėti. Jis pakalba apie LKB kro
niką ir naikinamą tautą, visa tai 
atlikdamas Kronikos 7-to tomo 
pristatyme Clevelande 1985.1. 
27. Įtikinančiai. Jautriai. Per- 
pindamas Lietuvos poetų ir 
savo eilių posmais. Ten sudėtos 
ir kelios jauno bei. seno B. Gai- 
džiūno nuotraukos, taipgi ir jo

_ šeimos veidai.
Kol puslapiais tolyn nenukly- 

dau, didelio dėmesio vertas re
dakcijos (nes be parašo) prane-
Šimas pirmajam puslapy: reikią 
susidomėti išeivijos kultūros 
palikimu ir sekančiuose LD nu
meriuose būsią pradėta šią pro
blemą nagrinėti. Tam tikslui 
esą užprašyta visų sričių kultū
rininkai, bet kviečiami pasisaky
ti ir paprasti LD skaitytojai. 
Tokių diskusijų su nekantrumu 
lauksime!

Septintam puslapy eilėmis 
prabyla Česlovas Masaitis, o jo 
puslapį įmantriu grafišku pieši
niu iliustruoja P. Jurkus. Eilė
raščiai kaip eilėraščiai — netu
riu ko apie juos pasakyti. Tik 

lt a į 5 p si.)

kas kaip herojus.
Baigiamas straipsnis, kad ir 

Australijoje gyvena apie 10,000 
lietuvių, minimas msgr. Petras 
Butkus, Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas. Rašo, kad Adelaidės 
lietuviai turi savo Šv. Kazimiero 
koplyčią ir kad ten kunigu 
yra kun. Juozas Petraitis.

Visa pateikta medžiaga yra 
tiksli, pavardės surašytos tiks
liai, be klaidų.

Jono Kedzio vaidmuo
Šio straipsnio Xerox kopiją 

iš Australijos atsiuntė Jonas Ke- 
dys, kuris pats leidžia Nevv 
Digest-International, specialų 
žurnalą, kuris labai aktyviai ko
voja prieš komunizmą. Per me
tus išeina keturi numeriai.

Gruodžio mėnesio numeryje 
J. Kedys rašo vedamajame apie 
Reagano rinkiminę pergalę, iš
keldamas prezidento patrio
tizmą.

J. J. Kedzio laišką išspausdi
no The Australian rugpjūčio 1. 
Laiške aprašoma Sacharovo gat
vė ir siūlo tokiu vardu pava
dinti gatves ir aikštes, kur yra 
Sovietų Sąjungos ambasada ar 
konsulatas.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo

"Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto,— 
Giedu sentįjų iodelius . . .

Mokslinė veikla—

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė")

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

PAULIUS JURKUS 

10. —

Vyskupas Juozas Olekas 
buvo lietu vi škos kilmės, lietuviš
kai niekada neužmiršo ir į isto
riją nužengė kaip vyskupas idea
listas — vyskupas Strazdelis.

Bet minis vysk. Viežbovskiui, 
jis vyskupijos nevaldė. Admi
nistratoriumi buvo paskirtas 
prelatas Povilas Krajevskis.

Jis atvykusį naująjį vyskupą 
Baranauską Seinų katedroje pa
sveikino lenkiškai.

Katedroje prakalbėjo 
lietuviškai

Vyskupas jam iš sosto irgi 
, sakė lenkiškai. Po to buvo iškil

mingos ingresinės mišios. Mi- 
šiom pasibaigus, vyskupas Bara
nauskas Seinų katedroje prakal
ėjo lietuviškai.

Tai buvo negirdėtas dalykas, 
kad štai vyskupas kalbėtų lietu
viškai. Tai sustiprino lietuvius 
ir skatino uoliau laikytis savo 
lietuvybės.

Po visų pamaldų ir ceremonijų 
buvo surašytas ingreso protoko
las, kurį pasirašė: vyskupas A. 
Baranauskas, prelatai: Povilas 
Krajevskis, Matas Strimaitis, Sa- 
lemonas Olekas. Eliziejus Stri
maitis ir kanauninkai: Ignas 
Barti inskis, Juozas Antanavi
čius, Vincas Blaževičius ir Anta
nas Daukša.

Seinų vyskupija buvo suda
lyta iš lietuvių ir lenkų. lenkiš
koji dalis buvo pietuose, o lietu
viškoji šiaurėje. Kapituloje, kaip 
matome iš pavardžių, dauguma 

buvo lietuviai, bet ar jie buvo 
lietuviškos dvasios? Greičiau
siai ir juos nešė unijinis sriau
tas. Visi stengėsi kuo glaudžiau 
laikytis, nes rusų administraci
ja vis labiau ir labiau varžė 
Katalikų Bažnyčią.

Tai ypač jautriai pergyveno 
vysk. Baranauskas. Jis su visu 
atkaklumu gynė Katalikų Bažny
čios teises, nesilaikė rusiškos ad
ministracijos potvarkių. Kai 
buvo baudžiamas, geriau mokė
jo tas baudas, bet nenusilenkė 
okupantui. Tokioje nuotaikoje 
būdamas, jis suprato gyvenimą 
jau katalikiška lenkiška prasme. 
Tik tada bus jėga, kai tos abi 
tautos ištikimai pasišvęs Katali
kų Bažnyčiai.

Tuo metu lietuvių tautinis 
atgimimas jau buvo išjudinęs 
visą tautą. Baranauskas visam 
tam sąjūdžiui buvo nepalankus, 
nes tai esąs jėgų skaldymas. Jis 
laikė savo šventa pareiga stip
rinti katalikų tikėjimą, tad, to 
siekdamas, jis gerai sugyveno su 
dvarininkais. Kitiem atrodė, 
kad jis net jiems pataikauja. Ki
tiems atrodė, kad jis kartais ir 
lenkų kalbą labiau propaguoja.

Uolus vyskupas
Visų savo dariu] ir naujų 

pareigi] Baranauskas ėmėsi visa 
energija ir visu uolumu. Taip 
buvo ir Seinuose — jis tuoj įsi
traukė į vyskupijos administra
vimą. Nebuvo tai tušti žodžiai 
apie veiklą, bet konkretūs žy
giai, potvarkiai. Jis kėlė bažny

čios tvark;], mokė kunigus, ruo
šė rekolekcijas, stiprino žmonių 
tikėjimą, skelbė ganytojinius 
laiškus, ragino stropiau kateki- 
zuoti vaikus, pertvarkė kapitulą, 
seniesiems išmirus, paskyrė nau
jus prelatus ir kanauninkus.

Labai uoliai lankė parapijas. 
Per dvejus metus jis suteikė su
tvirtinimo sakramentą 150,000 
asmenų.

Parapijų vizitacijos buvo la
bai iškilmingos. Atvykstantį 
vyskupą pasitikti išjodavo raite
liai. Jie jodavo j tą pusę, iš kur 
atvyksta vyskupas. Sustodavo 
ties parapijos riba. Keli raiteliai 
žvalgai jodavo toliau, kad iš 
anksto pamatytų vyskupo ka
rietą ir savuosius įspėtų.

Paskui tie raiteliai špaleriais 
i< abiejų pusių vyskupo karietą 
lydėdavo iki bažnyčios. Vysku
pui atvažiavus, žmonės čia pat 
suklaupdavo, o vyskupas, lipda
mas iš karietos, juos palaimin
davo.

Kartą tokioj raitelių paly
doje buvo jaunas berniukas. 
Kai vyskupas laimino, jis ne- 
nušoko nuo arklio, nes norėjo 
bent iš tolo pamatyti vyskupą. 
Žmonės tuo pasipiktino ir norėjo 
raitelį jėga iš balno nutraukti, 
bet arklys buvo piktas ir žmonių 
neprileido.

Tokia pat palyda vyskupą 
išlydėdavo iš parapijos bažny
čios į kitą parapiją. Toks iškil
mingumas nepatiko rusiškai 
administracijai, nes tai buvo 
drauge ir katalikybės ir patrio

tizmo demonstravimas. Varšu
vos generalgubernatorius kuni
gaikštis Imertinskis klebonus 
nubaudė po 50 rubių už vyskupo 
iškilmingą sutikimą. Vyskupui 
tai patiko, kad rusiška administ
racija šiaušiasi. Jis patarė kle
bonam baudos nemokėti. Visi 
klebonai, drauge susidėję, patį 
kunigaikštį padavė į Peterburgo 
teismą ir bylą laimėjo, bet jau 
buvo miręs ir pats generalgu- 
bematorius, kunigaikštis Im- 
ertinskis.

Sukviečia daug kunigų
'Vyskupas norėjo, kad į jo 

parapijų vizitacijas suvažiuotų 
kuo daugiau kunigų. Ir jis įsakė, 
kad suvažiuotų visų aplinkinių 
parapijų kunigai.

Klebonam tokios vizitacijos 
buvo tikras vargas. Suvažiuoja 
kunigai su savo vežėjais. Rei
kia visiems duoti nakty v ę. ir ku
nigam ir vežėjam, reikia ir ark
lius pašerti. O vežėjai susirinkę 
sugalvodavo ir savo istorijų ir 
išdaigią, kad būtų geriau pavai
šinti, kad ir jų arkliai gautų 
daugiau avižų.

Kartą tokios vizitacijos metu 
vieną dienąė buvę mažokai ku
nigų, o kitą atvykę jų daugiau. 
Vyskupas paklausė, kur jie buvo 
vakar. Šie atsakė, kad buvę atlai
duose*. Vyskupas trenkė kumščiu 
stalan ir atsakė:

— Čia vvskupas, čia ir atlai
dai!

Kartą vvskupas, grįždamas iš 
Lomžos, sustojo nakvoti Augus

tave. Čia klebonu būdavo arba 
kunigaikštis, arba iš kilnių bajo
rų giminės. Klebonas vyskupo 
nemėgo, nes jis nebuvo bajoras. 
Vyskupas paklausė, kaip klebo
nas jaučiasi po vizitacijos. Kle
bonas atsakė:

— Kaip po gaisro!
Klebonui reikėjo priimti .50- 

60 kunigų ir juos kuo geriau
siai pavaišinti, ir jų vežikus ir 
arklius gerai prižiūrėti. Tai tik
rai buvo didelė našta.

Vizįtacijosė vyskupas labai 
anksti keldavo. Jau 4 vai. ryto 
eidavo į bažnyčią. Tokia daugy
bė kunigų, suvažiavusi dažniau
siai per naktį kortuodavo. Prieš 
keturias mesdavo kortas ir sku
bėdavo į bažnyčią. Čia vieni 
vilkdavosi kamžas, kiti jas jau 
dėdavo į stalčius, atrodydavo, 
kad jie jau atlaikė mišias. Tuoj 
vėl išnykdavo ir eidavo miegoti.

Punsko Mockavos dvaro sa
vininkas buvo kalvinas Svida. 
Kai vyskupas ten apsilankė, jis 
pasiuntė į kleboniją keletą krep
šių žuvies, kvietinių miltų, pa
plautą veržį. Sužinojęs, kas tai 
atsiuntė, vyskupas paprašė, kad 
ateitų ir jis. Vyskupas tuoj pa
klausė:

Ar gali priimti mūsų tikėjimą?
— Ne. — atsakė Svida.
— Tai ir tavo dovanų mum 

nereikia. — atšovė vyskupas.
Tame pačiame Punske per pa

mokslą Ivažnyčioje pamatė Žan
darą. Vv sknpas taip ir sušuko:

— Ką šis maskolius taip saugo, 
aš jo nesimjaji. < Įiun dauginu
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Maironio Parko valdyba ir tarybos direktoriai. Sėdi iš k. K. Kuzmeskienė, O. Keršienė, E. Val
ion, pirm. K. Adomavičius, A. Bender, A. Lozoraitienė. Antroj eilėj: V’. Pajėda, C. Kulikaus
kas, M. Ščilga, P. Molis, A. Glodas. Trečioj eilėj: R. Jakubauskas, G. Račiukaitis, A. Klimas, 
V. Ivaška, S. NValinsky, B. Naras, Xuotr. E. Koslowski

LIETUVIŲ KILMĖS JAUNIMUI 
STOVYKLA DAINAVOJE

Vadinama ji — LITHUA- 
N1AN HERITAGE CAMP. Pri
imamas jaunimas nuo 8 iki 
17 metų amžiaus. Visa progra
ma vykdoma anglų kallx>jc, iš
skyrus dilinąs. Tautiniai šokiai, 
dainos, tautodailė medžio dirbi
niuose, audimas, lietuviškų pa
pročių vaizdinis pristatymas, 
lietuvių kalinis kilmės pristaty
mas, Lietuvos istorija, geografi
nė padėtis ir dabartinė Lietuva 
— tai dalis programos, kurių 
perduoda stovyklautojam kam

inų, kad yra išrinktas niekad ne- 
pavargstųs , didelio patyrimo ir 
energijos vicepirm. A. Glodas, 
kuris, kada bus reikalas, galė
siąs pakeisti pirmininkų Taip 
pat pasveikino naujai išrinktų 
tarybos direktorių C. Kulikaus
kų. Bus usiam vicepirm. j. Pipi
rui, išeinančiam į poilsį, dirbu
siam ilgus metus ir ėjusiam įvai
rias pareigas, išreiškė nuo.šir-

petentingi šių sričių žinovai. 
Sportas, laužai, vakariniai pasi
linksminimai su stovyklauto
jų paruošta programa ir daugelis 
kitų smagių pramogų užpildo 
stovyklautojų laikų.

Stovykla prasidės rugpjūčio 
11 ir baigsis rugpjūčio 18. Visi 
šios spaudos skaitytojai prašomi 
ateiti į pagelbų paskleidžiant 
žinias apie šių stovyklų visiem 
savo pažįstamiem, kurie lietu
viškos spaudos neskaito (nerfio- 
ka kalbos), bet yra lietuvių kil
mės ar sukūrę šeimas su nė lie
tuviu. Daugelis tų šeimų domisi 
lietuvių kultūra, dalyvauja kul
tūriniuose lietuvių renginiuose, 
l>et jų jaunimas, dėl lietuvių kal
bos nemokėjimo, nepritampa 
prie lietuvių kalboje vykstančių 
stovyklų.

Tokiem tat, yra daroma LITH- 
UANIAN HERITAGE CAMP 
Šitoje stovykloje jie susipažįs

ta su savo tėvų kraštu, su dali
mi religinių Švenčių papročiais, 
su tautinio meno apraiškomis 
ir pačia kalba, išmokdami per 
dainų daugylię žodžių, kurie sa
vaime duoda pradžių lietuviš
kam jų žodynui.

Stovyklos registracijos formos 
ir visa stovyklinės programos 
informacija gaunama rašant 
šiuo adresu: LITHUANIAN 
HERITAGE CAMP, c/o J. Damu- 
šicnė,' 13255 Oak Ridge Ln., 
Lockport, III. 60441.

— Baltimorėje Balfo 40 metų 
sukakties minėjimas įvyks ba
landžio 14. 8:30 vai. ryto Šv. 
Alfonso bažnyčioje mišios už 
Balfo centro ir skyriaus steigė
jus ir veikėjus. Lietuvių Namuo
se 2 vai. popiet akademija. Pa
skaitą “Balfo 40 metų sukaktį 
minint” skaitys Juozas Laučka, 
vienas iš Balfo steigėjų ir buv. 
reikalų vedėjas. Meninę akade
mijos dalį atliks buvęs Kauno ir 
Vilniaus teatrų aktorius Juozas 
Palubinskas. Po akademijos 
kava ir pasisvečiavimas.

MAIRONIO PARKO VADOVYBĖS PRIESAIKA
Š. m. vasario 3, sekmadienį, 

1 vai. popiet, perpildyta nariais 
ir svečiais Maironio Parko di
džioji salė, entuziastiškai suti
ko naujai išrinkti} valdybų ir di
rektorių tarybų. Į salę įžygiavę 
svečiai buvo pagerbti atsisto
jimu ir plojimais.

Programos vedėjas R. Jaku
bauskas pristatė garbės svečius: 
buvusi vicepirm. J. Pipirų su 
žmona, lietuvių karo veteranų 
atstovų J. Sharkų. M'orcesterio 
Š\ . Kazimiero parapijos kle
bonų kun. A. Miciūnų. MIC. 
vicepirm. A. Glodų, Massachu- 
setts seimo atstovų M . Glodų. 
Maironio Parko pirm. K. Ado
mavičių su žmona, buvusį 
\Vorcesterio miesto burmistrų T. 
Early, \Vorcesterio organizacijų 
tarybos -pirm. P. Molį. Prista
čius garbės svečius, priesaikai 
išsirikiavo naujai dviem me
tam išrinktoji valdyba ir tarybos

Kulikauskas, P. Molis, B. Naras 
ir G. Račiukaitis.

Prisaikdino ir maldų sukalbėjo 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Miciūnas, MIC.

Po pietų buvo pristatyti daly
vavę organizacijų atstovai: Ny
čių 26 kuopos pirm. R. Pinkus, 
Worcesterio LB apylinkės pirm. 
S. Rudys, Šv. Kazimiero parapi
jos vargonininkė ir vyrų choro 
akompaniatorė O. Keršytė, Šv. 
Kazimiero parapijos vyrų klubo 
pirm. C. Kulikauskas, lietuvių 
radijo valandėlės “Aušra’ vedė
jas E. Meilus, Jr.. skautų Nerin
gos tunto tuntininkė N. Pranske- 
vičienė ir Nevėžio tunto tunti- 
ninkas B. Naras.

Naujų valdybų sveikino: karo 
veteranų atstovas J. Sharkus, 
Worcesterio organizacijų pirm. 
P. Molis, \Vorcesterio miesto 
tarybos nary s T. Early.

Massachusetts seimo atstovas

ir nuopelnus, jo didelius gabu
mus administruojant klubų, jo 
pasiaukojimų, darbštumų ir ne
išsenkančia energijų. Jo pirmi
ninkavimo metu Maironis išau
go į aukštumas ne tik ekono
miškai, bet taip pat tapo Nau
josios Anglijos lietuviškos veik
los centru. Palinkėjo naujam 
išrinktam vieepinn. savo pus
broliui A. Glodui sėkmės naujo
se pareigose.

Paskutinis kalbėjo Maironio 
Parko pinn. K. Adomavičius. Pa
sidžiaugė tokiu gausiu narių ir 
svečių atsilankymu, gausiu bal
suotojų skaičium, kas parodė di
delį valdybai ir tarybos direk
toriam pritarimų. Taip pat iš
reiškė didelį pasitenkinimų, kad 
į valdybų ir direktorių tarybų 
yra išrinkti seniai bedirbu su 
pasiryžimu, prityrimu darbštūs 
žmonės. Ypač pabrėžė džiaugs-

I

džių padėkų už įdėtų didelį dar
bų Maironio Parkui. Baigiant 
padėkojo visiem už gausų atsi
lankymų ir kvietė, geram orkest
rui grojant, praleisti popietę.

Reikia pažymėti, kad vadovau
jant K. Adomavičiui ir prityru
siai valdybai bei direktorių ta
rybai, Maironis stovi pačiam 
zenite. Narių skaičius netik ne
mažėja, bet dar ilgas sąrašas 
laukia eilės įstoti į narius. Wor- 
cesterio visos lietuviškos orga
nizacijos randa prieglaudų savo 
veiklai plėsti. Maironis, tvirtai 
stovėdamas ekonomiškai, duo
da savo narių vaikam stipen
dijas, remia parapijų, mokyklas, 
sušelpia ne tik vietines organi
zacijas, bet ir daugelį užmiesti
nių institucijų ir organizacijų, 
kurios prašo pagelbos. Per me
tus Maironis išdalina aukų apie 
šešioliki} tūkstančių dolerių.

Dieve duok, kad šis Maironio 
Parko dabartinis stovis pasiliktai 
ilgus metus. J.P.

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

direktoriai: draugijos pirm. K. 
Adomavičius, vicepirm. A. Glu
das, raštininkė A. Bender, fi
nansų sekretorė O. Keršienė, 
iždininkas M. Šcigla. iždo globė
jos: K. Kuzmeskienė ir A. Lo
zoraitienė, knygų prižiūrėtojai: 
S. VValinsky, S r., ir E. Valion, 
tvarkos prižiūrėtojas \ . Pajėda. 
Tarybos direktoriai: V. Ivaška. 
R. Jakubauskas, A. Klimas. C.

\V. Glodas savo sveikinime pa-’ 
brėžė, kad jam garbė būti lietu
viu. garbė priklausyti prie di
džiausio ir geriausiai stovinčio 
Maironio Parko, kurio vardas 
yra pasididžiavimas ne tik lietu
viam, bet ir kitataučių tarpe tu
rįs ypatingai gerų vardų. Iškėlė, 
kaip ir kiti kalbėtojai, K. Ado
mavičiaus per jo pirmininka
vimo 22 metus nuveiktus darbus

VVEST PALM BEACH 
GYVENTOJAI IŠRINKO 
LIETUVĮ ATSTOVĄ

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2-16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7-21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienu Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

NAUJIEJI ŽURNALAI
'atkelta iš 3 p.si.)

pirmojo pavadinimo ir pirmam 
posmely klaidingai rašoma 
parymos (t.b. parimus), srūvan
čios (t.b. srūvančios) ir bučiuo
ti (t.b. bučiuoti'. Gramatika vis 
dėlto poetus irgi saisto . . .

Adolfas Markelis, prieš trejus 
su virš meti} išleidęs brandžių, 
nors debiutinę novelių rinktinę, 
paskutiniu metu daugiau reiškė
si kultūriniu žurnalizmu. Šiame 
LD numery randame įdomų jo 
pasakojimų “Susitikimai”. Tai 
tragikomiška vieno išeivio mei
lės ir buities istorija, autoriaus 
su jausmu skaitytojui perteikta. 
Ta proga LD davė šiek tiek au
toriaus biografijos ir įsidėjo jo 
nuotrauką.

B. Gaidžiūnas žurnalo vidury 
dar kartų grįžta, dabar su Lie
tuvos aviacijos karininku, visuo- 
meninku, skautininku Volde
maru Šenbergu atsisveikinda
mas. Alė Rūta recenzuoja Jur
gio Gliaudos kazimierinį roma
nų “Kovo Ketvirtoji”. J. Br. 
skaitytojų supažindina su Kla
jūno sudaryta, Akadem. skauti- 
jos Chicagoje 1984 išleista (čia 
J. Damausko spaudai pamušta? 
eilėraščių rinktine “Balsas iš 
laisvės kapo". Tai esama eilių 
apie kankinamų, žudomų tautų. 
Jų vertė esanti literatūriškai 
silpna, bet reikių teigiamai ver
tinti pažintine prasme.

Nepaprastai vertingas “Prel. 
Jono Balkūno pranešimas testa
mentų reikalu”. Toks rašinio pa
vadinimas ir jis pats už save 
kalba. Juo turėtume visi susi
domėti ir tol LD numerio į šalį 
nepadėti, kol testamentų nepa- 
ruošime.

Iš visų rašinių lietuvių kalba 
man buvo įdomiausias dr. Jono 
Balio “Dievai ir demonai”. Nors 
ši studijėlė ar didesnė studija 
(nežinau, nes nebaigta, bus tę
sinys ar tęsiniai) poleminio po
būdžio, ji man vistiek labai 
prie širdies. Dr. J. Balys čia jau 
nesutinka su vėliausiu Norber
to Vėliaus veikalu, padaro prie
kaištų dr. Marijai Gimbutienei 
ir jau kimba į plaukus dr. Al
girdui J. Greimui. Paskutiniųjų 
abiejų raštus, kurie buvo spaus
dinti METMENYSE, skaičiau 
su didžiausiu dėmesiu. Su malo
numu skaitau ir skaitysiu ir dr. 
Balio išvedžiojimus, nes tauto
saka ir senovės dievai tai tikrai 
nekasdieniški daly kai šioje bai
sioje atomo skaldymų ir kom
piuterių eroj . . .

Angliškoj žurnalo daly Rūta 
Skiriūtė pradeda naujų ilgų re
portažų apie Lietuvių Operų. 
Henrikas L. Gaidis užbaigia 
rašinį apie Lietuvos kardus, o 
tarp visokių politinių Eltos ir 
prez. Regano proklamacijų 
bei pranešimų dar įdėtas malo
nus reportažėlis apie lietuvaitę 
Diana Vyteli, dainuojančių ope
rose ir vaidinančią dramos teat
ruose. Ji esanti Joseph’o Vytell- 
Vaitelavičiaus ir Valerijos Kau- 
nietytės duktė. Anksčiau gy
venusi Meriden. CT. dabar — 
Floridoje. Iš reportažo atrodo, 
kad tai esama didelio soprano. 
Kaži, ar Lietuvių Opera jau už
mezgė su ja ryšį?

Viską, ką vasario LIETUVIŲ 
DIENOSE skaičiau susumuojant 
pasakytina, kad tai vienas iš pa
čių turiningiausių LD numerių. 
Tokių lauksime ir ateity.

Ričardas Vytautas yra Ričar
do Romualdo ir Živilės Reike- 
nių sūnus. Abu tėvai pasitraukė 
iš Vilniaus antro pasaulinio 
karo metu. Laikinai gyveno Vo
kietijoj, vėliau Prancūzijoj, ir 
Jungtinėse Valstybėse apsistojo 
Allentovv n, Pennsy Iv anijoj. 1953 
metais, kada Ričardas buvo vie- 
nerių metų, Reikenių šeima per
sikėlė į Baltimorę. Ten susilau
kė* dviejų dukrelių — Marijos 
Natalijos ir Rūtos Galinos. Abi 
yra gailestingos sesery s.

Ričardas lankė pradžios mo
kyklas Baltimorėj, kur jo lietu
viai draugai lankė* lietuvių mo
kykla. Paklaustas, ar Ričardas 
kalbus lietuviškai, jis atsakė: 
“truputį”. Ričardo žmona Ca- 
rolyn yra vengrų kilmės ameri
kietė. Reikeniai augina du vai
kučius: Erikų šešerių metų ir 
Kristų dviejų.

Ričardas yra baigęs Johns 
Hopkins univ ersitetų kur įsigijo 
bakalauro laipsnį inžinerijoj 
(Environmental Engineering) 
1974. Priklauso prie kelių profe
sinių organizacijų, buvo aktyvus 
vietinėse organizacijose Balti
morėj. kaip “Environmental 
Council of Baltimorę”.

1978 su žmona atsikėlė" gyven
ti i West Palm Beach ir tuoj 
įsijungė* į darbus su: “West Palm 
Beach Planning Board irCham- 
Iht of Commerce . 1981 tapo 
Amerikos Civilinės Inžinerijos 
Draugijos Pietinės Floridos sky
riaus direktorium ir šias parei
gas ėjo iki 1983. 1984 buvo iš
rinktas “Chairman of the City 
of \Vest Palm Beach Housing 
Task Force”. .Šiemet, septintus 
metais po atvykimo į \Vest Palm 
Beach jis pirmų kart.} kandida
tavo į ketvirto distrikto “West 
Palm Beach City Comnrission" 
atstovo vietų. Šiuos rinkimus 
laimėjo dideliu balsų skirtumu 
prieš užėmusį šių poziciją 
Dvvight Barber. Ričardo kandi
datūrą stipriai palaikė* vieti-

Ričardas Riek Reikenis

nės unijos, policija ir ugnegesiai.
Man teko kalbėti su Ričardu 

dienų po rinkimų jo puošniose 
R R Engineering firmos patal
pose. Ričardas yra R R Civil 
Engineering firmos prezidentas. 
Jis man aprodė visų įstaigų, 
esančių aukštame “Reflections” 
pastate, kur matėsi visa We’st* 
Palm Beach miesto panorama. 
Jis entuziastiškai kalbėjo apie 
šio miesto ateitį, planuodamas 
įsijungti į tolimesnį šio miesto 
v ystimų.

Vietinis laikraštis “The Post” 
jiastebė’jo, jog Ričardo pozicija 
yra svarbi, nes jis gali tapti le
miamuoju nariu; “ . .. to decide 
the balance of povver on the 
Commission and whowill serve 
as Mayor”, kadangi ši komisija 
taip pat renka ir miesto viršinin
kų.

Mums baigus pokalbį, aš šios 
apylinkės lietuvių visuomenės 
vardu palinkėjau Ričardui daug 
sėkmės ir išreiškiau viltį, jog jis 
greitoje ateityje taptų West 
Palm Beach miesto viršininku.

Atsisveikinant jis man lietu
viškai tarė: “ačiū" ir šiltai pri
dėjo: “sudiev”.

Antanas Sniečkus

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA '

No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
11 DIENŲ VILNIUJE, 3 VARŠUVOJE, 1 MAINZE 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA 
No. 805: rugpjūčio 5-18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 Talline laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky, 
FINNAIR iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

No. 609: birželio 9-22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA

No. 702: liepos 2 - 14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3-15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK i
13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769 
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 

. LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

No. 618B: birželio 18-29 — $1,669
No. 702C: liepos 2-13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6 - 17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono
10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 * 25 — $1,339 
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvlatimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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GYVAS LB DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

LB Krašto valdybos vice- 
pirm. Kazys Žiedonis kovo 30 
Kultūrbs Židiny, Brooklyne, 
buvo sukvietęs Rytinio pakraš
čio LB apygardų ir apylinkių 
pirmininkų ar jų atstovų suva
žiavimą. Jame be suvažiavimo 
organizatoriaus dar dalyvavo 
Krašto valdybos pinu. dr. Anta
nas Butkus, Kultūros tarybos 
pirm. Ingrida Bublienė, Švieti
mo tarybos pirm. Jonas Kava
liūnas, Religinių reikalų tarybos 
pirm. kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Jonas Urbonas ir Lie
tuvių teisėm ginti komiteto 
pirm. dr. V. Stankus. Prieš savai
tę čia besilankiusi Socialinių 
reikalų tary bos pirm. Danguolė 
Valentinaitė šį kartą neatvyko. 
Taip pat nedalyvavo ir LB at
stovai iš Floridos, turbūt dėl 
tolimo kelio.

Suvažiavimas prasideda
Nustatytu laiku atidarydamas 

suvažiavimą, Kazys Žiedonis 
paprašė suvažiavimo dalyvius 
būti atvirais ir kelti visus, nors 
ir nemalonius klausimus, nes 
Krašto valdyba nori patirti, kas 
vyksta periferijose ir kaip yra 
vertinami jos darbai. Suvažiavi
mui pirmininkauti buvo pa
kviesti LB Nevv Y’orko apygar
dos pirm. Aleksandras Vakse- 
lis. LB Philadelphijos apylin
kės pirm. Teresė Gečienė ir LB 
Cape Cod apy linkės pirm. Vla
das Židžiūnas. o sekretorium 
— LB N Y apy gardos valdy bos 
rūpestingas narys Vincas Pad- 
varietis, paprastai atliekąs visus 
tuos darbus, kurių niekas kitas 
nenori dirbti: ,

Invokaciją, prašant Aukščiau
siąjį leisti mūsų tautai greitai 
sulaukti Velykų prisikėlimo, su
kalbėjo LB Bushvviek apylinkės 
pirm, tėvas Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM.

Globėjų vaidu .suvažiavimą 
spasveikinp. LB NY apygardos 
pirm. Vakselis, paragindamas 
nesibijoti kelti klausimų, bet 
taip, kad niekas nebūtų užgau-

šventę nerado reikalo atvykti 
didieji politiniai vadai. Nusi
skundė, kad reikalai su reor- 
gais vis dar nebaigti, nors ir 
ALT ir VLIK spaudžia LB rasti 
susitarimą. Jie* yra įsiregistravę 
kai kuriose valstijose ne reorga
nizuotos LB vardu, kaip jie 
praktiškai yra vadinami, bet 
JAV LB vardu ir sudaro kliū
čių JAV valdžios įstaigose Con- 
neetieut valstijoje įregistruotai 
JAV LB. Krašto valdyba siekia 
tik. kad reorgai atsisakyti) LB 
vardo ir jokių ieškinių iš jų 
nereikalauja. Netrukus numa
toma gauti nuo valstybinių mo
kesčių atleidimo privilegiją, ir 
gautas atleidimo numeris bus 
praneštas visiem padaliniam.

Krašto valdyba kartu su ki
tais veiksniais yra sudariusi 
Lietuvių teisėm ginti komitetą 
atsparai prieš OSI vykdomus 
kaltinimus ne tik atskiriem as
menim. bet teršiančiai ir visos Kazimiero 500 m. sukaktį. Ma- 
lietuvių tautos vardą nepagrįs
tais kaltinimais ir Lietuvos is
torijos perrašymu. Yra baigia
mas ruošti kartu su kitais veiks
niais tuo reikalu memorandumas 
dabartiniam imigracijos įstaty
mui papildyti ir visi bus papra
šyti sukelti energingą akciją, 
kad siūlomieji papildymai kong
reso būtų priimti. Pageidavo, 
kad tuo reikalu besirūpinančios 
organizacijos darniai ir sutarti
nai veiktų. Santy kiai su ALT ir 
VLIK, ypač OSI reikalais yra ge
ri. bet tvarkant reikalus su reor- 
gais. santykiavimas pasidaro 
šaltesnis. Santykius su PLB 
drumsčia nesutarimai dėl Litua
nistinės katedros, nors teoretiš
kai vra susitarta tuo reikalu.

dengia. Prašė įsidėmėti, kad ir 
nauji vadovėliai yra tašomi tik 
atitrūkstamu laiku. Dėl to ir va
dovėlis apie sovietų okupuotą 
Lietuvą yra užtrukęs, nors au
toriai surasti. Lituanistinė ka
tedra jau yni realyla*. 90% su
rinktų aukų sudėjo JAV lietuviai. 
Joj nuolat dirba du profesoriai 
— Vaškelis' ir Kelertiene'. Yra 
25 studentai, dėstomi 6 kursai. 
Stipendijas studentam skiria LF 
ir Vydūno fondas. Vis dar esa
me trinties su PLB dėl katedros 
tol imesnės administracijos.

Religija bendruomenėj

Religinių reikalų tarybos 
pirm. kun. K. Pugevieius pa
brėžė, kad jos tikslai yra kuklūs. 
Ruošiamasi Lietuvos krikšto su
kakčiai, sudarytas sukakties ko
mitetas iš įvairių konfesijų at
stovų. Ši sukaktis turėtų rūpėti 
net ir pati krikštą neigiantiem. 
nes, minint krikšto sukaktį, bus 
progos iškelti ir kitus Lietuvą 
1 iečiančius reikalus taip, kaip,tai 
v ra atsitikę minint š\.

nąs, kad PL nereikėtų kelti re
liginės polemikos.

RELIGINĖS MUZIKOS
KONCERTAS

Darbų apžvalgos
Nors dr. Butkus dėl susisieki

mo kliūčių atvykti pavėlavo, bet 
jo pranešimą tenka minėti pir
muoju. Pasidžiaugęs praėjusios 
tautinių šokių šventės pasiseki
mu ir priminęs, kad Vakarų 
Vokietijos. Argentinos ir Brazi-

Kultūriniai rūpesčiai
Ingrida Bublienė informavo, 

kad Kultūros taryba nekuria 
naujų projektų. o tik stengiasi 
kelti ir vertinti įvairias kultū
rines apraiškas, nes, neskatin
dami kūrybos, vėliau turėsim 
kūrėjų ieškoti. Rengiamas prak
tinės lietuvių k. vartosenos va
dovėlis ir vaizdinga reiklamin& 
knygutė apie Lietuvą anglų k. 
Kvietė rūpintis kultūros žurna
lais ir laikraščiais ir skatinti 
jaunimą rašyti lietuviškai. Ren
giamasi jaunųjų menininkų 
konkursui ir antrajam kultūri
nių organizacijų ir kultūrininkų 
suvažiavimui.

Politinė dirva
V isuomeninių reikalų tarybos 

pirm. Jonas Urbonas paminė
jo, kad lenkai vėl stengiasi, kad 
Jaltos sutartis būtų panaikinta. 
Minėdamas OSI veiklą, dejavo 
dėl'šiais reikalais besirūpinan
čių organizacijų nesutarimo, 
kalbėjo apie memorandumo imi
gracijos reikalais papildymo 
darbą, nusiskundė, kad aukos 
tam reikalui plaukia labai pa
mažu. Geresnei akcijai pasiekti 
ragino jungtis į amerikines par
tijas. Politinę konferenciją nu
matoma sukviesti vasarą Kana
doj/

Lietuvių teisėm ginti komi
teto darbus nušvietė dr. Stan
kus. Buvę surinkta apie 55,000 
dol. ir didelė jų dalis išdalyta 
atskirų asmenų gynybai. Jo ma
nymu reikėtų sudaryti moksli
ninku branduolį, kuris galėtų 
greitai reaguoti į primetamus 
kaltinimus Lietuvai. Jam atrodo, 
kad ir LF galėtų rasti būdų 
šiem darbam paremti. Tą patį 
galėtų padaryti ir kiti fondai.

gero pasiruošimo, 
gero susigiedojimo

jam buvo atlygintos kelionės 
išlaidos, apgailestavo, kad i

ŠACHMATAI
Arūnas Simonaitis

Zigmas Bližnikas, iš Union. 
Xew Jersey, laimėjo 1985 Rytų

Švietimo būklė
Švietimo tarybos pirm. J. Ka

valiūnas nurodė, kad lituanisti
nėse mokyklose mažėja lietuvių 
k. mokančių mokinių skaičius, 
todėl reikia stengtis, kad moki
niai lankytų ne tik 9 ir 10 sky
rius, bet ir 11 - 12. Mokyklų 
išlaikymo išlaidos auga ir dabar 
siekia apie 200.000 dol. Didžiau
sią naštą neša tėvai, nes nei su
renkamos aukos nei LF skiria
mos lėšos visų išlaidų dar nepa-

Jis surinko 6 1 2 taško, nepra
laimėdamas nei vieno žaidimo, 
užleidžiant pusę taško tiktai 
Juozui Vilpišauskui paskuti
niam rate.

Lietuviai labai gerai pasirodė, 
paimdami pirmą ir antrą vietą 
individualiai ir sužaisdami prieš 
latvių komandą 3-1.

Antrą vietą per lygiųjų skirtu
mo sistemą gavo Arūnas Simo
naitis su 4 1/2 taško. Trečią 
vietą, irgi su 4 1/2 taško, užėmė 
latvis Gunars Znotins.

Buvo iš viso 8 dalyviai, 4 lie
tuviai ir 4 latviai. Estai nepasi
rodė. Žaidimai buvo greiti — 
tik 20 minučių per partiją kiek
vienam žaidėjui. Buvo daug įdo
mių partijų. Simonaitis prieš 
latvį Znotins, kurs turėjo aukš
čiausią įvertinimą (2113), turėjo 
labai daug medžiagos su kuo 
laimėti, bet trūko laiko.

Lietuvių komandą sudarė ant 
pirmos lentos Arūnas Simonai
tis, ant antros — Edvardas Stak- 
nys, ant trečios — Zigmas 
Bližnikas, ant ketvirtos — Juozas 
Vilpišauskas..

Balandžio 13 - 14 bus Detroi
te Siaurės Amerikos pirmeny
bės. Staknys ir .Simonaitis yra 
jau prižadėję ten būti. Jai kas ki
tas norėtų ten žaisti šachmatais, 
tai gali pranešti Simonaičiui 
per tclėfoBą; (718) 848-5218.

HARTFORD, CONN.

Pavasario pokylis
L.M.K. Federacijos Hartfordo 

Klulxi rengiamas pavasario po
kylis su programa įvyks balan
džio 13 d. 7 vai. vakare, šv. 
Andriejaus parapijos svetainėj. 
396 Church St.. Xew Brito, 
Conn..

Programoje aktorius — humo
ristas Vitalis Žukauskas ir mu
ziko Jurgio Petkaičio vadovauja
mas vyrų kvartetas. Po progra
mos vyks šokiai, veiks turtingas 
valgių bufetas ir kava.

Visi lietuviai iš arti ir toli 
yra kviečiami gausiai dalyvauti. 
Atvykę paremsite kruopščiu bi
telių darbus.

Humoristas Vitalis Žukaus
kas, turįs naujo humoro, klausy
tojus žada pralinksminti net iki 
ašarų. Kad ir laikinai atsipalai
duosite nuo kasdienybės, neretai 
įvairių rūpesčių Įtemptas mintis.

Muziko Jurgio Petkaičiovyri) 
kvartetas pasirodys su nauju, 
kruopščiai paruoštu dainų re
pertuaru.

Tad iki malonaus pasimatymo 
pavasario pokylyje.

L.M.K. Federacijos 
Hartfordo Klubas

Pastabos ir patarimai
Išklausius pranešimų, buvo 

paberta pranešėjam eilė klau
simų ir patarimų. Nusiskųsta, 
kad suvažiavimuose girdimi vis 
tie patys reikalai ir tos pačios 
problemos; rūpintasi LB XI-sios 
tarybos rinkimais ir siūlyta įvai
rūs būdai rinkėjų skaičiui padi
dinti, bandant į šį darbą įtrauk
ti ir lietuviškai nekalbančius. 
Pasidejuota, kad, veiksniam nuo
lat linksniuojant vienybę, ALT 
ir VLIK savo suvažiavimuose ir 
seimuose reorgus traktuoja 
lygiai su LB, nors pirmiesiem už 
jau veikusios organizacijos var
do pasisavinimą bent etiniais 
sumetimais tokia pagarba netu
rėtų būti rodoma. Apgailėta ir 
OSI kaltinimų lietuviam reika
lais dirbančių organizacijų 
tarpusavė trintis ir į šį suva
žiavimą nepakvietimas Ameri- 
cans for Due 
Visuomeninių 
patarta palikti 
kos politikos 
klausimus, ypač tuos, kurie tie
sioginiai lietuvių neliečia.

Pranešėjai į pastabas ir klau
simus atsakė, paaiškindami ko
dėl buvo daroma taip, o ne ki
taip, kodėl atsiranda trinties' 
net ir ten. kur visi pripažįsta 
dirbamo darbo reikalingumą ir 
tikslingumą.

Toliau sekė LB apygardų ir 
apylinkių veiklos pranešimai, 
kurie taip pat buvo margi, kaip 
ir margos yra pačios apylinkės 
ir jų veiklos būdai, stengiantis 
prisiderinti prie vietos sąlygų.

Suvažiavimas, prasidėjęs 10 
vai. ryto su trumpa pietų (o pa
tys pietūs buvo skoningai pa
ruošti LB NY apygardos talki- 
kinkių) pertrauka. Išklausius, 
išdiskutavus ir.priėmus nutari
mų komisijos (Igno Budrio, Al
fonso Dziko, Kazimiero Jankū
no ir Jono Kavaliūno) pasiūly
tus nutarimus, buvo baigtas 
apie 6 vai. vak. visiem pakiliai 
sugiedojus "Lietuva brangi . . .”

K.Jankūnas

Mūsų religiniame gyvenime 
muzika atlieka labai svarbų 
vaidmenį. Krikščionybės va
dai suprato giedojimo reikšmę. 
Jis pažadina žmogaus pamaldu
mą, jo sielą nuteikia grožio ir 
gėrio jausmais. T<xlėl kultūrin
gesni muzikoj dvasiškiai rū
pinasi tuo giedojimu, padeda 
chorvedžiui organizuoti ir vi
sais galimumais remia jį.

Reikia pasidžiaugti, kad Ap
reiškimo lietuvių parapija nuo 
)Xit įsikūrimo 1914 iki šių die
nų turėjo ir teiktini stiprius 
bažnytinius chorus. Jų darlx> 
vaisiais gėrėsi ne vien parapie- 
čiai, bet visos apylinkės lietu
viai. Neretai ir kitataučių tarpe 
garsinama lietuviška giesmė bei 
daina.

Palaikant tradiciją, jau eilė 
meti) šios parapijos bažnytinis 
choras Verbų sekmadienį suren
gia religinės muzikos koncer
tą. Šiais metais kovo 31 minė
tas choras, muziko Viktoro Ra
lio vadovaujamas, savo parapi
jos bažnyčioje atliko G. Rossini’o 
kantatą "Stabat Mater”. Yra 
vienas iš stambesnių kūrinių, 
nelengvas. Iš choro ir solistų 
reikalauja 
ypati ngai
kartu. Turi harmoninės įtam
pos, temperamento užsidegimo, 
dramatiškumo. Visas veikalas 
suskirstytas į 10 dalių. Parašy
tas 4 solistam, chorui su vargo
nų palyda. Užtrunka vieną va
landą jį atlikti.

Solistų partijas atliko sopra
nas — L. Dalpe, tenoras J. 
Mosher, kurie jau yra stiprūs 
solistai. Boso rolę, iš bėdos, 
giedojo baritonas — K. Young. 
Antru sopranu buvo mezzosop- 
ranas Guoda Puzinauskaitė. Ji 
yra jaupažengusi muzikos stu
dentė, jau antrus metus lanko 
Curtis Institutą Philadelphijoj, 
studijuoja operos klasėje. Jos 
nepersti prus balsas, su laiku 
amžiaus brendimo ir studijų pa
galba pastriprės, nes mezzosop- 
rąnui yra svarbu turėti žemes
nėj balso skalėje stiprias gaidas, 
jau turėjo progos mažesniuose 
operų spektakliuose vaidinti G. 
Puccini "La Boheme”, Mozar- 
to "Don Giovanni” ir kit. Su lai
ku, gal turėsime dar vieną profe- 
sijonalę dainininkę. Šia proga ir 
jos tėvelis inžinierius V.P. Pu- 
zinauskas iš VVashingtono, D.C., 
atsilankė į koncertą, savo mielos 
dukros ir bendrai mūsų meno 
jėgų paklausyti.

Choras savo vaidmenį atliko 
gerai, balsai niveliavo, buvo 
klusnūs dirigento mostam, lai
kėsi dinamikos bei interpre
tacijos ženklų. Ypatingai gražų 
efektą sukėlė Rossini muzikoj 
charakteringose ilgose crescendo

frazėse, pradedant nuo pp iki 
fortissimo.

Vargonais palydėjo muz. Stc- 
ven Frank. Bendrai paėmus jis 
savo užduotį atliko neblogai. 
Buvo labai kuklus, nesusipaži
nęs su vargonų registracija. Tas 
visiem vargonininkam svetimoj 
bažnyčioj prie nežinomų vargo
nų yni problema. Vietomis no
rėjosi, kad vargonai būtų chorui 
lankstesni, ypač muzikos pakili
me reikia giedojimui duoti dau
giau paramos ir priešingai ty
liose vietose mažiau garso.

Jaučiama didelė choro pažan
ga: disciplinuotas, turi techni
kos, meniškumo, chorinės kultū
ros. Tai Viktoro Ralio nuopel
nas, kuris pats būdamas talen
tingas, darbštus, ryžtingas, užsi
degęs muzikoj, sugebėjo paveikti 
choristus, kad jie paklustų me
nui, kad jie savo poilsio valan
das paaukotų repeticijom — ge
ram pasiruošimui ir davė gerus 
rezultatus. Mes visi suprantame, 
šiais laikais nėfa lengva orga
nizuotai didesnio masto kūri
nius pastatyti.

Apreiškimo choras yra stiprus 
ir gausus, turi didelį repertua
rą giesmių, dainų bei kantatų 
ir duoda mum vilčių, kad jis 
dar ilgai gyvuos, varys savo mu
zikos meno vagą toliau. Čia 
daug priklauso ir nuo gero kle
bono kun. J. Pakalniškio. Jis 
savo laiku grodavo vargonais, 
turi supratimą apie bažnytinę 
muziką ir ją mėgsta, o dabar 
visais galimais būdais remia, 
palaiko tuos, kurie dirba bažny
tinio giedojimo darbe.

J. St.

— Prancūzijos vyriausybė ap
dovanojo Garbės Legiono ordi
nais Bažnyčios Viešųjų Reikalų 
Tarybos sekretorių arkivyskupą 
Sil ves trini ir vicesekretorių prel. 
Audrį Bačkį. Arkivyskupui Sil- 
vestrini buvo suteiktas komen- 
doro laipsnis, o prelatui Bačkiui 
— kavalieriaus laipsnis. Aukš
tuosius žymenis įteikė Prancūzi
jos ambasadorius prie Apaštalų 
Sosto. Jis šia proga iškėlė dviejų 
Romos kurijos pareigūnų nuo
pelnus, vykdant Popiežiaus jiem s 
patikėtas atsakingas pareigas.

— Linas Kojelis, Baltųjų Kū
mų direktorius ryšiam su etni
nėmis grupėmis, laimėjo Eu
genijaus Kriaučeliūno vardo 
jaunimo premiją, kuri bus įteik
ta balandžio 13, šeštadienį, 6 
vai. vak. Chicagos Jaunimo 
Centre. Iš VVashingtono atvyks 
premijos laureatas. Meninę pro
gramą atliks Clevelando kankli
ninkė Mirga Bankaitytė.

— Vaclovas Kasakaitis, buv. 
pedagotas, Seimo narys, spau
dos bendradarbis, švietimo mi
nisterijos referentas, valst. egza
minų bei cenzo tikrinimo komi
sijos sekretorius, sulaukęs 86 m., 
mirė balandžio 1 Clevelande ir 
balandžio 4 palaidotas vietos 
kapinėse.

atstovo, 
tarybai

Process 
reikalų 
nuošaly Ameri- 
kontraversinius

— Anelę Prunskytę, 74 m. am
žiaus, balandžio 1 einant per 
automobilių statymo aikštelę 
prie maisto krautuvės 71 gatvė 
ir Rockvvell, staigiai užpakaliniu 
bėgiu paleistas sunkvežimis 
parbloškė ant grindinio, tri
jose vietose sunkiai sulaužy
damas ir užgaudamas galvą. 
Nugabenta į Šv. Kryžiaus ligo
ninę, mirė po ketvertos valan
dų. Nuliūdime liko brolis kun. 
dr. Juozas Prunskis ir kiti gimi
nės.

— Literatūros popietė Cicero 
mieste, dalyvaujant rašytojai 
Birutei Pūkelevičiūtei, įvyks Šv. 
Antano parapijos salėje ba
landžio 14, Atvelykio sekmadie
nį, tuoj po sumos. Popietę ren
gia Cicero LB apylinkė.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje, kuri įvyks rug
pjūčio 4-11 Dainavoj, visiem 
norintiem tautinių šokių pamo
kas duos mokytoja Jadvyga Ma
tulaitienė iš Nevv Yorko.

— XXXV-osios jubiliejinės Š. 
.Amerikos Lietuvių sporto žaidy
nės Įvyks balandžio 13 - 14 
Detroite, Mich. Jas vykdo Det
roito LSK Kovas per specialų 
organizacinį komitetą, kuriam 
vadovauja Algis Rugienius, LSK 
Kovo pirmininkas (30717 Lund 
Dr., Warren, Mich. 48093. Tel. 
313 573-9448).

— Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, Lietuvių 
Dienų proga lankėsi Australi
joje, kur Lituanistinės katedros 
lėšų telkimo įgaliotinis Bronius 
Stačionis perdavė jam per 
2,000 dol. Australijos lietuvių 
dovaną Lituanistikos katedrai. 
Taip pat Australijos LB Krašto 
valdyba Lituanistinei katedrai 
paaukojo 1.000 dol.

— VVashington, D.C., K. Done
laičio lituanistinė mokykla Bal- 
timorės Lietuvių namuose rengia 
pavasario vakarą balandžio 27, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Su 
nauja programa iš Chicagos at
važiuoja “Antras Kaimas”. 
Po programos bus vaišės ir šo
kiai.

INTERNATIONAL
SOL ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS t LIETUVĄ:
KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.

11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr, 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
New Yorko 
Montrealio

lt 
H 
Iš

$1,467.00
$1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, (VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITU PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS (:

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS

(MIEGANT

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
lietuvių parapijoj Sutvirtinimo 
sakramentą vysk. P. Baltakis, 
OFM, suteiks birželio 2. Pasi
ruošimo pamokos jaunimui pra
dėtos sausio 20.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros komisija 
svarstė 1984 m. Kanados lietu
vių jaunuolius, 16 - 30 metų 
amžiaus, pasižymėjusius savo 
veikla lietuviškose institucijose, 
organizacijose ar meniniuose 
vienetuose. 200 dol. premijas už 
lietuviško tautinio sąmoningu
mo puoselėjimą savo aplinkoje 
gavo Vida Balčiūnaitė iš Win- 
nipego. Rūta Girdauskaitė iš 
Toronto, Kristina Kličiūtė iš 
Montrealio, Rūta Šiulytė-Klie- 
čienė iš Ottavvos ir Julija Vyš
niauskienė iš Calgary.

— Jono Vanagaičio vardo Bos
tono šaulių kuopa per kuopos 
iždininkę J. BajerČienę Darbi
ninkui stiprinti atsiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū.

— Nauji Darbininko skaityto-

P. Pažėra. Juno įsiės, Fla. Už
sakė kitiem; M. \ idūnienė, Wor- 
cester. Mass. — D. Vidūnas, Ep- 
ping. N.H. Sveikinam naujūs 
skaitytojus ir dėkojam užsaky to-

bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant
— visiem 15 dol. metam.
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KAIMYNO TESTAMENTUI ŽUVUS

KLAUSIMAS
Mūsų kaimynystėje ilgai gyve

no lietuvis, viengungis. Kaip lie
tuviai, mes vienas kitam pa
dėdavome, reikalui esant, ir šiaip 
draugavome. Jiedu su mano 
vyru žvejodavo, golfą lošė. Pas 
mus jis dažnai valgydavo vaka
rienę ir su mūsų vaikais buvo 
labai malonus. Vaikų vardadie
niais jiems padovanodavo kokį 
mažmožį arba išvesdavo į 
sviedinio rungtynes (baseball 
game).

Prieš 10 meti] jis pradėjo sir
guliuoti ir skųsdavosi širdim. Jis 
mažai tebegalėjo dirbti apie 
namus. Mano vyras jam ir žolę 
nupjaudavo, o aš jam atnešda
vau ką reikia iš krautuvės. Daž
nai jam ir vakarienę išvirda
vau. Prašėme pas mus pavalgy
ti, kada tik nori. Galvojome, 
penkiem verdant ir šeštas pa
valgys. Ir pas daktarus vežio
jome ir iš vaistinės vaistus at- 
veždavome. Jis daug karti] siūlė 
mums užmokėti už patarna
vimus, bet mes atsisakėme. Sa
kome, padedame kaip kaimynių, 
kaip lietuviai.

Prieš maždaug ketverius me
tus tas mūsų bičiulis mum pa
sakė, kad buvęs pas savo advo
katą ir surašęs testamentą, ku
riam paliko gerą dalį savo turto 
mūsų vaikams. Be to, klausė 
mano vyrą ar jis sutiktų būti 
to testamento vykdytoju (Execu- 
tor), nes advokatas užrašęs jo 

■ vardą, kaipo testamento vykdy
tojo. Vyras sakė, kad ką padary
si, jei užrašė, tai gerai, jis su
tinka. Nieko apie tai daugiau 
neminėjome. Sakiau savo vyrui:

paklausk kur testamentas pa
liko, ar pas advokatą. Mano vy
ras sako, negali žmogui primin
ti apie jo geradarystes, nenoriu 
jam priminti apie jo mirtį.

Artimų giminių tas mūsų kai
mynas neturėjo. Viena jo pus
seserė gyvena gretimame mies
telyje, o kitas, rodos, antros ei
lės pusbrolis — Chicagoj. Neži
nojome, kad jis, mūsų kaimynas, 
turi banke dėžutę ir kad jo pus
seserė turi tos dėžutės raktą.

Prieš pusmetį mūsų kaimynas 
mirė. Tuoj po mirties mano vy
ras nuvyko pas advokatą, kurio 
pas ardę minėjo kaimynas, ir pa
sakė, kad jis esąs pasiruošęs 
vykdyti mirusiojo kaimyno 
testamentą, kaip tas jo prašęs. 
Advokatas pasižiūrėjo į atitin
kamą bylą ir pranešė mano vy
rui, kad testamento originalo 
mūsų kaimynas jam nebuvo pa
likęs, bet sau pasiėmęs; kad jis 
turįs tik kopiją. Mano vyras 
klausė, ar kopijos užtenka. Ad
vokatas pasakė, kad neužtenki, 
kad reikia ieškoti originalo. Į

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis-

mirusiojo kaimyno butą mes nc- 
siryžome užeiti. Be to, juk neži
nia ar tas laikė testamentą pas 
save ar banke. Taip praėjo 5 
mėnesiai ir mes nieko nei iš 
advokato, nei iš teismo negir
dėjome. Tik neseniai aš pati 
buvau nuėjusi į tą banką, kur 
mūsų kaimynas laikė savo pini
gus ir paklausiau ar jis ten kar
tais nebūti] turėjęs pas juos ban
ko dėžutės. Banko tarnautoja, 
kurią aš seniai pažįstu, patikri
no popierius ir man pasakė, kad 
kaimyno pusseserė turėjusi raktą 
iš tos dėžutės ir kad jinai, 
kaimynui mirus, atėjo į banką 
ir tą dėžutę sulikvidavusi.

Klausimas — kas atsitiko su 
kaimyno testamentu, kur galė
tų būti originalas? ar užtenka 
kopijos, kuri randasi pas advo
katą? ar advokatas galėtų mums 
padėti, jei mes jam pasakytume, 
kad kaimyno banko dėžutė buvo 
sulikviduota be mano vyro, kuris 
buvo paskirtas testamento vyk
dytoju, žinios? Prašome pareikš
ti savo nuomonę.

ATSAKYMAS
Sudarius testamentą, patarti

na jį paduoti numatytam vykdv - 
tojui, nurodant ant voko, kad 
vokas būti] atidaromas tik po 
testatoriaus mirties. Tokiu bū
du, jei testatorius sugalvoja tes
tamentą pakeisti, jis gali atsiim
ti seną testamentą iš numatyto 
vykdytojo ir jį pakeisti. Vykdyto
jas neprivalo būti painformuo
jamas apie testamento turini, 
jei to nenorima.

Antras būdas — padėti testa
mentą teisman — saugoti. Tai 
nekainuoja perbrangiai.

Jei norima testamentą laiky ti 
savo banko dėžėje (safety depo- 
sit box) ir turima bendrasav i- 
ninjęą (joint ovvner), kuris, žino
ma, turi savo raktą, — tada rei
kia gerai pagalvoti, ar tas tes
tamentas nėra “priešingas" to 
asmens interesams. Jei testamen-

LIETUViŠKOS KASETĖS

to turinys neatitinka bendrasa- 
vininko interesams, visuomet 
yra didelis pavojus, kad tą tes
tamentą ištiks^ “nenumatytas” 
likimas.

Tai tiek bendrais bruožais. 
Tamstų atveju patarčiau pirmon 
eilėn patikrinti teisme ar nebuvo 
kartais padėtas kaimyno testa
mentas saugojimui. Kadangi 
Tamstos vyras buvo paskir tas 
vykdytoju, jis turi teisę pasitei
rauti teisme. Prieš einant į teis
mą patariu paimti iš kaimyno 
advokato testamento nuorašo 
nuorašą.

Jei originalo teisme nerasite, 
antras žingsnis yra pasikalbėti 
su tuo advokatu ar jo nuomone 
apsimokėtų paduoti teisman tes
tamento nuorašą, bandant pra
šyti tam nuorašui “Probate”. 
Kai neturima originalo, reikia 
įrodyti, kad originalas žuvo arba 
buvo pamestas. Galite suprasti, 
kad tai yra labai sunkia/ įrodo
mas reikalas. Juk visuomet yra 
prielaida, kad pats testatorius 
pakeitė savo nuomonę ir pats 
nutarė testamentą panaikinti.

Jei Tamstų kaimynas savo 
testamente tikrai buvo palikęs 
dalį savo turto Tamstų vaikams, 
— jie yra “suinteresuoti” asme
nys, kurie turi teisę reikalą kelti 
teisme.

Beje būtinai reikia patikrinti 
ar Tamstų kaimyno giminės 
kreipėsi į Probate teismą, prašys 
darni, kad jie būtų paskiriami 
“administratoriais”. Jei buvo pa
liktas turtas vien jo vardu, jokie 
giminės be “Probate”, negalės 
to turto paliesti. Jei jie kreipėsi 
teisman dėl Tamstų kaimyno 
palikimo “administracijos”, — 
Tamstų advokatas galės praneš
ti teismui, kad jis atstovauja 
Tamstos vaikams, kurie buvo 
paminėti “žuvusiame” testa
mente. Tai būtų gera pradžia. 
Po to, tur būt, sektų tarimasis 
ir bus siekiama kompromiso. 
Dar kartą patariu pasiskaityti 
atidžiai advokato turimą testa
mento nuorašą ir su juo tartis 
dėl galimumų Tamstų vaikų 
interesams apsaugoti.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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

VERTINGI leidiniai
Broniaus Kviklio monumen

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

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

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

Lietuvos vadavimo, darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų!

LIETUVIŲ ORGANIZUOJAMOS EKSKURSIJOS— 
1985 METAIS:

Kovo mėnesio 9 d. — si idinėjin as Steamboat Springs, 
Colorado — vienos savaitės.

Rugpjūčio mėnesio 30 d.- 12 dienų ekskursiją į 
Aliaską. Dalis kelionės laivu irdalis su autobusu.

Rugsėjo mėn. 28 d. TOLIMIEJI RYTAI — 21 dienos 
kelionė.'Aplankysime Japonija Taiwaną, Honk Kongą, 
Singapūrą, ir Tailandą.

Lapkričio 30 d. — Vienos savaitės kelionė laivu po 
Karibų salas. Kaina iš Chicagos$785.00 vienam. Galima 
prisidėti ir iš kitų miestų.

Informacijai ir rezervacijoms skambinkite Birutei Za
latorienei, Travel Advisers Ine., 1 515 N. Harlem No. 110, 
Oak Park, III 60302. Telef. 312524-2244.

PUOŠNŪS ALBUMAI

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

A. Rannit. M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

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

Odyssey, 15 dol.
F. Whitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The VVay of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
L Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske. -341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

tės Irenos Grigaliūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Gintaras su daina. Toronto 
“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polįkaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

Gina Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptuiti- 
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Suin- 
iners-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

.Mos ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos Imu 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N.Y. I 1207.

Estradinė muzika yra įrašy
ta į tokio vardo kasetes: Dai
nuok ir šok. Balti balandžiai. 
Ragelių puota. Volungė, Armoni
ka. Nakties muzika, Už \iską 
švelniau. Kiekvienoj kasetėj už
rašyta 10-12 lietuviškų muzikos 
kūrinių. Kaina po 10 dol.

Brolių Aliukų kasetė 15 dol.
Komp. J. Stankūno kūriniai į- 

rašyti kasetėj “Sodžiaus gar
sai”. Dainuoja a.a. Irena Stankū
naitė, solistai, duetai, choras. 
Kaina 6 dol.

Solistės Ginos Capkauskienės 
įdainuota kasetė 12 dol.

“Introduction to Modem 
Lithuanian” gramatika lengviau 
naudojama su teksto kasetėmis. 
Keturios kasetės — 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Visos šios kasetės, lietuviš
kos knygos, plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI IR KNYGOS‘ 
ŠV. KAZIMIERO TEMA

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

Prof. Simo Sužiedėlio popu
liariai aprašytas šv. Kazimiero 
gyvenimas — tik 3 dol.

Prof. Zenono Ivinskio parašy
ta šv. Kazimiero biografija — 
tik 2 dol.

Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas iš šv. Kazimiero gyveni
mo “Kovo Ketvirtoji” — tik 6 
dol.

Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakties medalis — tik 
16 dol.

Visa tai gaunama Darbinin
ko administracijoj,.341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Užsakant keletą dalykėlių 
pašto išlaidom pridedamas 1 
dol.

DEXTER PARK
IKI PHARMACY

Wm. Anaataai. 'B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(C©r. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DKLIVER

296-4130

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KKOITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CKDIT UNION

86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

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, naudojamiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė -----------------------------------------------------------------
Numeris, gatvė------------------------------------------------------------------

71n

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, prie e 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavardė ......... —____________ ___________

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

Miestas-, valstija, Zip ------------------------------------- ----------------------

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

-20,000

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$20,000

$50.000

— $50,00

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

3 IR DAUGIAU

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%
- PAGAL SUSIT

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

ARIMĄ
IRA CERTIFIKATAI:

VISOS SANTAUPOS VAL0MS APDRAUSTOS IKI VOT.000.

$2,000 * 4,000 
per metus

Nuol 
Iki 6 nuly

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.2 5%

DABARTINIS KURSAS 7.M)%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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“Taupa” ir Afganistanas
Lietuvių Federalinės kredito 

unijos “Taupa” metinis susirin
kimas įvyko kovo 23 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje. Susirinko gausus būrys 
kredito unijos narių ir svečių 
išgirsti ne tik apię unijos veik
lą, bet taip pat pasiklausyti sve
čio, buv. Amerikos armijos 
kap. Andriaus Eivos. apie įvy
kius Afganistane.

Susirinkimą pradėjo pirm. 
Romas Veitas. Tada padarė pra
nešimus: iždininkas, paskolų ko
misijos pirm., revizijos komi
sijos pirmininkas. Pranešimai 
buvo priimti. Pagal kredito 

Garbingam, ilgamečiu! LB Queens apylinkės nariui, 
buv. Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijos pasiuntiny
bių patarėjui

PETRUI ŽILIONIUI

staiga mirus, jo žmonai Galiai, dukrai Eglei, visiems jo 
giminėms Amerikoje ir Lietuvoje gilios užuojautos reiš
kia nuliūdę nariai ir Queens LB apylinkės valdyba bei 
kontrolės komisija:

J. Zabelskis. E. Treimanis, J. Laucttičienė.
M. Karečkienė. V. Cečetienė. M. Jasėnienė

PETRUI ŽILIONIUI

mirus, jo žmonai Galiai, dukrai Eglei ir kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Daiva Bajoriūnaitė
Juozas KazJas
Uogintas Kubilius 
Ra s a Lis a u s k a i t ė
Birutė ir John Martinei 
Audronė ir Romas Misiūnai

PETRUI ŽILIONIUI

l)r. A. C'.oeldntne nė

mirus, žmonai Galiai Žilionienei ir dukrai Eglei Žilionytei 
> reiškiu nuoširdžiausią užuojautą.

Tel. 617 999*1332

Mielai

TOSKAI DAUBARAITEI ■ SKOBEIKIENEI

mirus, vyra Kazį nuoširdžiai užjaučia

statutą kasmet tam tikra dalis 
valdybos narių perrenkami. Bu
vo išrinkti: Gintaras Čepas, 
Aleksandras Čaplikas, Romas 
Jakubauskas, Petras Molis, Šarū
nas Norvaiša, Birutė Šležienė. 
Vytautas JurgėkuIš praeitų metų 
valdybos yra pasilikę: pirm. Ro
mas Veitas, vicepirm. Vytautas 
Eikinas, Tomas Ašmenskas, Rita 
Kapočiutė. Revizijos komisija: 
Antanas Januška, Bronius Paliu
lis ir Teklė Bogužienė.

Apyskaitoje paaiškėjo, kad 
“Taupa” jau balanso aktyve turi 
arti dviejų milijonų dolerių. 
Šiais metais dar įsijungė du 
skyriai: Brocktono ir Wor- 
cesterio. Tas “Taupos” reikalus 
dar daugiau sustiprins.

Svečias Andrius Eiva pokalbį 
apie Afganistaną pradėjo gana 
įdomiai. Kai 1830 Lietuvoje bu
vo stiprus judėjimas prieš oku
pantus rusus, vienas iš tų akty

vistų buvo suimtas ir nuteistas. 
Jam sutikus stoti į rusų kariuo
menę, nuo bausmės buvo atleis
tas ir paskirtas kaip tik į Kabu
lą, Afganistane. Tai buvo Jonas 
Vitkevičius.

Taigi dabar Afganistane buvo 
antras lietuvis — Andrius Eiva. 
Jis pasakojo apie Afganistano 
bėdas, apie Afganistano parti
zanų kovas, o svarbiausia, kad 
pagelba, kurią tiem partizanam 
skiria Amerika, mažai į ten pa
tenka. O ir ta, kuri patenka, 
yra visai netinkama vartojimui.

Amerikos siunčiami ginklai 
pradžioje buvo visai nebetinka
mi vartojimui. Vėliau pasiuntė 
kiek geresnių, bet ir netinkamų. 
Galiausiai pasiuntė ir gerų, bet 
tiem geriem ginklam nebuvo 
amunicijos. Tačiau nepaisant tų 
visų kliūčių, afganistaniečiai 
partizanai nenustoja vilties ir 
ryžto. Jie kovoja labai kietai. 
Žinoma, Amerikos pagalba irgi 
pagerės, nes yra susidariusios 
•) rgan i zaeij os ai ga n i s tani eč i ų 
rėmimui. Kada bus didelis spau
dimas į kongresą, tada ir lėšų 
klausimas tom kov om bus geriau 
išspręstas. Pasakojo apie rusų 
belaisvius. kuriuos paiima parti
zanių ir net lietuvį Burbą.

Kuolai ratuose

Bostono ir apy linkės lietuvių 
v isuomeninė ir kultūrinė veikla 
silpnėja. Anksčiau didesni kul
tūriniai renginiai vykdavo di
džiojoje Thotnas Park High 

LB BOSTONO APYGARDOS 
KANDIDATAI Į XI LB TARYBĄ
Gintaras Čepas, 44 m. Žemės 

ir pastatų įvertintojas (Real 
Estate Appraiser), skautų broli
jos narys. Lietuvių etnografinio 
ansamblio Bostone SODALTO 
nary s, Lietuvių kredito draugi
jos TALPA direktorius, buvęs 
aktyvus tautinių šokių, lituanis
tinės mokyklos ir LB jaunimo 
sekcijos narys.

Vytautas Izbickas, 65 m. inži
nierius - mokslininkas, eilės pro
fesinių organizacijų narys, iški
lus LB veikėjas, buvęs tarybų 
narys ir IX tarybos prezidiumo 
pirmininkas', X tarybos narys.

Aldona Kairienė. 55 m. LB vei
kėja nuo 1953. socialinių reikalų 
specialistė. X tarybos narė ir da
bartinė LB Bostono apygardos 
valdybos narė.

Edvardas Kaminskas. 49 m.

A.A.
TOSCAI DAUBARAITEI - SKOBEIKIENEI
mirus, jos vyrui Kazimierui Skobeikai giliausią užuojautą 
reiškia

Lietuvos valstybinio teatro Kaune dramos aktorei ir 
mūsų dukrelės Laimutės krfcšto motinai
TOSCAI DAUBARAITEI-SKOBEIKIENEI

staiga mirus, jos vyrui Kazimierui Skobeikai giliausią už
uojautą reiškiame.

Vanda, Laima. Algimantas ir Kazimieras
Vasiliauskai

MEM0CP

Sofija ir Algirdas Daukšai

1985 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

RUGPJŪČIO 21 — 10 DIENŲ Lietuvoje — 1.675 dol.

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 — $1706.00
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31 — 1465.00
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1698.00
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 — 1679.00
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18 — 1212.00
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23 — 1173.00
Birželio 19 — 1401.00 Spsiio 1 — 1279.00
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienu — įvairūs maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free) ' 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-266-8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albinu RUOŽMjNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subjeet to 
changes.

School salėje, talpinančioje apie 
L200 dalyvių. Dabar daug ma
žesnėje So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje vykstančiuo
se renginiuose tesusirenka 150 - 
200 vietos ir apylinkės lietuvių. 
Todėl vis rečiau organizuoja
mi aukštesnio lygio renginiai, 
kurie surišti su didesnėmis iš
laidomis, reikalingomis ap
mokėti atvykstančių menininkų 
keliones ir honorarą.

Nežiūrint vis sunkėjančių są
lygų, Laisvės Varpas kasmet 
suorganizuoja du aukštesnio ly
gio koncertus, pakviesdamas vis 
naujus mūsų menininkus. Tokie 
renginiai iš anksto suplanuoja
mi ir sjkelbiami per radiją bei 
spaudoje, prašant visus neruoš
ti nei viešų, nei privačių rengi
nių tomis dienomis. Ligi šiol to
kių renginių suorganizuota .50. 
Balandžio 21 Įvyks jau 51 tos rū
šies renginys, apie kurį skelbia
ma beveik ištisus metus. Jo pro
gramai atlikti iš Toronto, Ka
nados, pakviesti sol. Anita Pa
kalniškytė ir pianistas Jonas Go-

Dideliam visų nustebimui 
paskutinėmis dienomis paaiškė
jo, kad tą dieną viena šeima 
ruošia vedybinio gyvenimo 50 
metų sukakties minėjimą, j kurį 
pakviesta daug Bostono ir apy
linkės šviesuomenės. Dauguma, 
jei ne visi, turėdami pasirinkti 
koncertą ar vedybinę sukaktį, 
pasirinks vedvbinės sukakties

Medicinos daktaras — profeso-

Eduardas Meilus, Jr. 30 m. 
Chemijos inžinierius, tarybos ' 
narys, nuo 1982 Visuomeninių 
reikalų tarybos narys, Pasaulio 
Lietuvių seimų ir VI) at.sto-

Teresė Meiluvienė, 28 m. 
Grafikė-fotografė, nuo 1982 Vi
suomeninių reikalų tarybos 
'narė.

Mindaugas Pautienis, 40 m. 
Daktaras - Odontologas.

Antanas Valiuškis, 72 m. Vete
rinarijos daktaras, LB akty
vus veikėjas nuo 196“, žurnalis-

Jonas Rūtenis 
LB Bostono Apygardos 
Rinkimų komisijos p-kas

Brol i s J uozas Skobeika
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Sol. Anita Pakalniškytė, sopranas, atliks programą Lai s 
vės Varpo koncerte, kuris įvyks balandžio 21, sekmadienį, ! 
vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos salėje 
So. Bostone, Mass.

balių. Tai liūdnas reiškinys, pa
našus j kuolą į riedančius ratus.

Šiuo reikalu kovo 24 progra
moje Laisvės Varpo vedėjas P. 
Viščinis taip kalbėjo: “Tai dide
lis moralinis ir materialinis 
smūgis Laisvės Varpui . . . Atsi
dūrėme prieš klausimą: koncertą 
atšaukti, perkelti į kitą dieną ar 
ruošti, kaip buvo numatyta ir 
skelbta? Patikrinus visas gali
mybes, liko tik viena išeitis — 
koncertą ruošti balandžio 21, 
nes nei jo perkėlimas, nei atšau
kimas neįmanomas. Rengiamas 
koncertas yra labai reikšmingas 
tolimesnei Laisvės Varpo veik
lai. Jo pasisekimas sudarys pa
skatinimą toliau tokius koncer
tus ruošti ir išlaikyti sekmadie
nines programas, o nepasiseki
mas — gali sustabdyti ne tik 
koncertų rengimą, bet taip pat 
visą Laisvės Varpo veiklą . . . 
Visi kviečiami vienu ar kitu bū
du įsijungti į to koncerto ren
gimą, o taip pat į jį atsilanky
ti ir kitus paraginti tai padary
ti . . .

Bostono ir apylinkės lietuviai 
plačiai žinomi savo kultūrine 
veikla. Neapvilkime iš Kanados 
atvykstančių mūsų programos 
atlikėjų. Visi iš anksto rūpinki
mės, kad koncerto salė būtų už
pildyta, nugalint visas nenuma
tytas kliūtis. Prieš 10 metų jau
nutei sol. Anitai Pakalniškytei

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

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

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

atliekant mūsų koncerto progra
mą, salė buvo užpildyta. Jei da- 

• bar, kai ji jau yra iškili operos 
solistė, mūsų koncerto salė būtų 
apytuštė, tai rodytų, kad Bosto
no lietuviai pergyvena didelį 
nuosmukį.”

Tenka stebėtis ne tik tais, ku
rie ignoruoja viešus renginius, 
organizuodami savo šeimos 
šventę, bet taip pat tais, kurie 
pasirinks ne kultūrinį renginį, 
bet privatų balių. Jei pakviestie
ji eitų ne į privatų renginį, bet 
į kultūrinį, tai būtų pamoka 
ateityje vengti tokių sutapimų.

BOSTONO RENGINIAI
Balandžio 20 d. 2:30 vai. LMF 

Bostono klubo susirinkimas. 
Programoje: kalbės aktorė Alek
sandra Gustaitienė tema “.Vie
nišo vyro gyvenimas”. Visi yra 
kviečiami.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
rengiamas koncertas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje. 
Programą atliks sol. Anita Pa
kalniškytė ir pianistas Jonas

f

Balandžio 27 Kultūrinis su- 
batvakaris “Dirvos” 70 metų 
sukakčiai paminėti.

Gegužės 5 Motinos dienos mi
nėjimas. Rengia LMF 
klubas.

Gegužės 13 Elenos 
nienės darbų parodos
inas 5-7 vai. vak. Cambridge 
Public Library.

Bostono

atidary-

ADVOKATE BIRUTĖ ŠIMKUTE

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Un ion Street
New Bedford, MA 02740
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 14, sekmadienį, 4 v. I 
popiet tradicinė Atvelykio po
pietė. Rengia LMK Federacijos 
Nevv Yorko klubas.

Kun. Juozas Vaškas, MIC, ve
dęs rekolekcijas Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, lydimas kun. 
Jono Pakalniškio, tos parapijos 
klebono, kovo 28 apsilankė Dar
bininko redakcijoje.

Tradicinę Atvelykio popietę 
rengia Liet. Moterų Klubų Fe
deracijos New Yorko klubas. Po
pietė bus balandžio 14, per Atve
lykį, Kultūros Židinio didžiojo
je salėje. Pradžia 4 v. popiet. 
Apie poetą Antaną B.aranauską 
ir jo reikšmę lietuvių literatū
rai kalbės Paulius Jurkus. Bus 
paskaityta ištraukos iš jo 
“Anykščių šilelio” ir kitos poezi
jos. Bus taip pat ir loterija. Lai
mėjimam leidžiamas dail. Rin- 
gailės Zotovienės paveikslas.

Apreiškimo parapijoje Švč. 
Sakramento garbinimo diena 
bus balandžio 21. Švč. Sakra
mentas viešam garbinimui bus 
išstatytas tuoj po sumos. Iškil
mingi mišparai, procesija ir pa
laiminimas bus 5 vai. popiet. 
Pamokslą sakys Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Brooklyne.

LB New Yorko apygardos me
tinis suvažiavimas įvyks ba- 
metinis suvažiavimas įvyks ba
landžio 20, šeštadienį. Kultūros 
Židinyje. Atstovų registracija 
pradedama 9 vai. ryto. Suvažia
vimo pradžia 10 vai. ryto. Apy
gardos suvažiavimą sudaro prie 
apygardos priklausančių apylin
kių pirmininkai, apylinkių val
dybų nariai, veikiančių komisi
jų pirmininkai, apygardos val
dybos bei kontrolės nariai ir 
apylinkių atstovai, rinkti apylin
kės susirinkimo po vieną nuo 
kiekvieno 50 apylinkėje regist
ruotų lietuvių. Šiame suvažia
vime bus išklausyti apygardos 
valdybos narių ir apylinkių at
stovų pranešimai, renkama apy
gardos valdyba ir kontrolės ko
misija.

Prof. Tomas Venclova, dėstąs 
literatūrą Yale universitete, ba
landžio 28, sekmadienį. 1 v. p.p. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Manhattan, N.Y. skaitys paskai
tą. Po paskaitos bus klausimai ir 
atsakymai bei atgaiva. Programą 
rengia ir visus nuoširdžiai kvie
čia atsilankyti Branduolys.

Laisvės Žiburio radijo pavasa
rinis koncertas bus balandžio 20 
Kultūros Židinyje. Jo programą 
atliks Chicagos jaunimo viene
tas Vaiva, vadovaujamas muzi
ko Fausto Strolios. Vienetas at
liks muzikinį veikalą “\Vizard of 
Oz” — Virš vaivorykštės. Šis 
veikalas yra labai populiarus 
amerikiečių tarpe. Vienetas jį 
atliks lietuviškai. Kviečiama bi
lietus iš anksto užsisakyti pas 
platintojus. (Žiūr. skelbimą 
Darbininke.)

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 13, šį šeštadienį, 2 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama Alban Berg opera “Lil
iu”. Diriguoji! James Levine. Pa
grindiniai solistai: Julia Mige- 
Johnson, Kenneth Riegel, Franz 
Mazūra.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 17, kitą trečiadienį, 
8:30 vai. v ak. per televiziją 
bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “Soinon Boceaneg- 
ra”. Pagrindiniai solistai: Sher- 
ril Milnes, Paul Plishka, Anna 
Tomova-Sintovv, Vasile Mol- 
doveanu. Diriguoja James

Pe- 
pas 
kuri 
For

Romas Kisielius, poetas ir fo
tografas, gyvenąs Summerville, 
N.J., Darbininkui atsiuntė vely
kinių nuotraukų ir porą eilėraš
čių. Kurį laiką jis buvo aptilęs 
ir įsitraukęs į savo profesinį 
darbą. Dabar vėl nori grįžti su 
nuotraukomis į spaudą ir ren
giasi išleisti naują savo eilių 
rinkinį.

Dail. Jurgis Juodis su žmona 
Monika yra atvykęs iš St. 
tersburgo, Fla., ir sustojo 
dukrą Rasą Razgaitienę, 
aktyviai veikia Americans 
Due Process organizacijoj.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, balandžio 13 atliks Vieno 
Žmogaus Teatro programą 
LMKF Hartfordo Klubo rengia
mam pavasariniam pobūvyje, 
St. Andrevv parapijos salėje. 396 
Church St., Nevv Britain, Conn.

Vytautas Adamkevičius 
(poetas Leonas Lėtas) lankėsi 
Darbininko spaudos kioske ir 
įsigijo lietuviškų knygų už 100 
dolerių.

Vyrų kvartetas “Vytis” iš 
Hartfordo, vadovaujamas muz. 
Jurgio Petkaičio, dalyvaus 
LMKF Hartfordo Klubo ruošia
mam renginyje. Repertuare nau
jos dainos. Renginys vyksta ba
landžio 13 St. Andrevv par. sa
lėj. Nevv Britain. Conn.

Kun. Antanas Račkauskas iš 
Sunny Hills. dėkoja Darbinin
ko redakcijai už jo išleistuvių 
aprašymą. Sunny Hills jis jau
čiasi gerai. Siunčia visiem lin
kėjimus. Tarp kita ko. jis į 
Brooklyną atvažiuoja birželio 
mėnesį.

A.J. Vy tuviai, VVoodhavene, 
N.Y., vietoj metinės 15 dol. pre
numeratos atsiuntė 50 dol. ir tai 
nebe pirmi metai. Dėkojam 
spaudos palaikytojam.

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

Government homes from SI (U 
repair). Also delinųuent tax pro- 
perty. Call. 1,- 805 - 687-6000 
Ext. GH — 4505 for Informa
tion.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė, 
koncertavusi daugelyje lietuvių 
kolonijų, balandžio 14, sekma
dienį, 2:45 vai. popiet dainuoja 
Metropolitan operoje. Tai bus 
vienuolikos finalistų varžybų 
koncertas. Šių metų Metropoli
tan operos jaunųjų solistų var
žybose dalyvavo apie 2,000 jau
nų solistų. Po eilės vietinių 
ir rajoninių' laimėjimų, Marytė 
pateko ir į finalistes.

Detroite balandžio 13-14 
įvyksta Siaurės Amerikos krep
šinio, tinklinio, ledo rutulio, 
šachmatų ir racketbolo pirmeny
bės. Nevv Yorko sportininkai 
ypatingai gausiai ruošiasi šiose 
pirmenybėse dalyvauti. Yra už
siregistravę dvi mergaičių tink
linio komandos, trys jaunių 
krepšinių komandos, viena vyrų 
krepšinio komanda ir keli šach
matininkai. Iš viso vyksta 46 
sportininkai ir keli Lietuvių At- 
letų Klubo valdybos nariai bei 
svečiai. Šį kartą LAK į Detroi
tą siunčia ypatingai stiprią vyrų 
krepšinio komandą. Komanda 
viliasi, kad gal šį kartą pavyks 
iškovoti aukso medalį. Tos viltys 
turi pagrindo, nes LAK atsto
vauti vyksta tokios stiprios pa
jėgos kaip Ričardas Šimkus, 
Michael Vaitkus, Jerry Mikalaus
kas, Stasys Januša.s ir kt. Viena 
sportininkų grupė išskrenda 
penktadienį vakare, kitą — šeš
tadienio rytą. Visi grįžta sekma
dienio vakare. Linkime mūsų 
sportininkam sėkmės. L.Ž.

Nevv Yorko šaulių kuopa pla
nuoja išleisti eilėraščių rinkinį, 
gautą iš Lietuvos. Autorius ne
žinomas, bet jo poezija verta 
dėmesio. Joje daug šiuolaikinio 
žmogaus nerimo ir meilės gim
tajam kraštui Lietuvai.

Kun. Vytautas Pikturna iš Ri
viera Beach, Fla., buvo išvykęs 
į Los Angeles, kur lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijoje pravedė 
rekolekcijas. Rekolekcijos buvo 
Verbų savaitgalį.

Pramoginės ir estradinės mu
zikos kasetės gaunamos Darbi
ninko spaudos kioske. 60 minu
čių kasetės: Paklydo ramunė, 
Gervės skrenda, Myliu, Vilniui, 
Mūsų kaime gegužinė, Šventi
niai vakarai. Šios kasetės kai
nuoja po 10 dol. 90 minučių 
kasetės: Virgilijus Noreika, 
Tango, Šokime I, Šokime II, 
Akordeono garsai. Šios kasetės 
kainuoja po 15 dol. Persiunti
mui pridedamas 1 dol.

Eufemija Cibienė, Great 
Neek, N.Y.,- su gražiais ilgų 
metų linkėjimais metinės prenu
meratos proga atsiuntė 35 dol. 
Ačiū labai.

Jurgis Bobelis, Allied bronzos 
įmonės prezidentas, iš Long 
Island City, užsukęs į Darbi
ninko spaudos kioską įsigijo 
naujų lietuviškų leidinių už 175 
dol. ir spaudai remti pridėjo 24 
dol. Spaudos dosniam rėmėjui 
nuoširdus ačiū.

Jurgis S. S i rusas iš Fleming- 
ton, N.J., siųsdamas metinę Dar
bininko prenumeratą, atsiuntė 
50 dol. Už Spaudos palaikymą 
dėkojame.

“Vaivos” vokalinio vieneto “švelnioji pusė” su savo vadovu 
Faustu Strolia. Iš k.: Marija Kivėnienė, Regina Turnevi- 
čiūtė, Vita Radzevičiūtė, muz. Faustas Strolia, Laura Lau- 
ciūtė ir Dalia Kiudilaitė. “Vaiva” pasirodys Kultūros Ži
dinyje balandžio 20 Laisvės Žiburio koncerte.

KĄ MATYSIME LAISVĖS ŽIBURIO KONCERTE?

PADĖKA

LIETUVOS VYČIAI 
KVIEČIA I METINE 

Vidurinio Atlanto Apskrities

MUGĘ
VJ. Atsimainymo parapijos salėje Maspeth, NY 

balandžio 13 d. 7 - 9 v.v. - balandžio 14 d. 12 - 5 v. p.p. 
medžio drožiniai, suvenyrai, gintaras ir k.
margučių dažymo demonstracijos, šiaudinukų varstymas 
vėles lietuviška virtuvė

PASIRODYS:
šeštadienį 8 v.v. VYČIŲ KVARTETAS
sekmadienį 3 v. pą>. VYČIŲ KVARTETAS ir MAIRONIO 
MOKYKLOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE
loterija — tarp laimikių dali. PAULIAUS JURKAUS 

kūrinys "Žemaitiška sodyba”

Visų laukiame!

L. V. Vidvrinio Aatiakto Apskrities - 
Valdyra

Negalėdamas kiekvienam at
skirai padėkoti už man suruoš
tas išleistuves ir atsilankymą į 
atsisveikinimo pietus nuošir
džiai dėkoju per spaudą.

Dėkoju Lietuvos generaliniam 
konsului su ponia už tartą žodi 
primenant mūsų jaunystę Tel
šiuose. Labai ačiū už atsilan
kymą.

Dėkoju Lietuvių Bendruome
nės apygardos pirmininkui 
Aleksandrui Vakseliui su ponia 
už linkėjimus atsisveikinant 
Nevv Yorko bendruomene.

Dėkoju Kario redaktoriui 
Raulinaičiui su ponia Marina 
tartą žodį Ramovėnų vardu 
už gražią dovaną — laikrodį.

Dėkoju klebonui kun. J. Pa
kalniškiui, kun. Kornelijui Buč
iniui, OFM, Darbininko redak
toriui, kun. Danieliui Štaniškiui 
ir kun. V. Palubinskui už daly
vavimą atsisveikinimo pietuose.

Padėka Moterų Vienybės pir
mininkei E. Andriušienci už 
smarkų atsisveikinimo žodį ir 
dovaną; Petro i Ąžuolui už Ka
talikų Federacijos vardu tartą 
ugningą žodį; K. Norvilai už 
Ateitininkų vardu pasakytą nuo
širdų žodį; Darbininko redakto
riam Tėvui Kornelijui Bučiniui 
ir Pauliui Jurkui už prasmin
gus linkėjimus.

Nuoširdžiai dėkoju choristam 
ir choro vadovui Viktonii Raliui 
už linkėjimus ir už tą dieną 
ypatingai gražų giedojimą baž
nyčioje.

MIRĖ DRAMOS
AKTORĖ

Lietuvos Valstybinio Dramos 
Teatro aktorė Toska Daubarai tė- 
Skobeikienė, gyvenusi
VVoodhaven, N.Y., mirė balan
džio 3 Cabrini ligoninėj po sun
kios vėžio ligos. Palaidota ba
landžio 8 Cypress Hills kapinė
se. Nuliūdime liko vyras, sesuo 
Lietuvoje ir kiti giminės.

Toska Daubaraitė, baigusi 
mokytojų seminariją, trumpai 
mokytojavo Radviliškyje, o pa
baigus Dramos Studiją vaidino . 
dramos teatre Šiauliuose. Vėliau 
persikėlė į Lietuvos Valst; Dra
mos teatrą Kaune.

Čia išsiskleidė jos vaidybinis 
talentas dirbant su režisieriais 
K. Glinskiu. B. Dauguviečiu, 
M. Čechovu ir kitais tuo metu 
Valsty biniam Teatre režisieriais. 
Vaidino dramose, komedijose 
sukurdama įvairių charakteri
nių vaidmenų. Kritikos buvo ge
rai vertinama.

Vokietijoj dalyvaudavo sto-

Kieivieneriais metais Laisvės 
Žiburio radijas New Yorko lie
tuvių visuomenei pateikia bent 
du neeil inio pobūdžio renginius. 
Šį kartą jis pakvietė iš Chica- 
gos menininkų grupę “Vaivą”, 
kuriai vadovauja iškilusis lietu
viškos muzikos puoselėtojas 
Faustas Strolia. “Vaiva” pasiro
dys Kultūros Židinyje balandžio 
20 su veikalu “Virš vaivorykš
tės”. Šis kūrinys yra sukurtas

vykiose rengiamuose meniškuose 
pas įrodymuose.

Atvykusi Amerikon, pra
džioje dar jungės i prie seeninės 
veiklos ir paįvairindavo lietuviš
kas radijo valandėles savo dek
lamacijomis. Po kurio laiko pasi
traukė į nuošalę.

Tokie scenos menininkų pasi- 
trukimai nuošalėn galima patei
sinti jų asmeniška kūrybinio 
ilgesio tragedija, nustojus savo 
teatro, savo žemės.

Atsisveikinimas 
įvyko balandžio 7 
Shalins laidotuvių 
Rožančių ir maldas
klebonas kun. J. Pakalniškis, o 
Liet. Valst. Teatro darbuotojų 
vardu kalbėjo dramos akt. Vita
lis Žukauskas.

pagal populiarų Amerikoje 
muzikinį veikalą Wizard of Oz.

Veikalo siužetas yra fan
tazija. Jauną mergaitę Daratą 
pagauna viesulas ir savo sūku
ryje nuneša ją į svetimą kraštą
— į nykštukų karalystę. Ten gy
vena ir biaurioji ragana, kuri 
tuoj užpyksta ant Daratos. Gi 
Darata ' tarpu susipažįsta ir 
susidrau- aja su nykštukais ir 
su gerąja laume. Ši laumė Da
ratai papasakoja kaip išsivaduo
ti iš šios vietos ir rasti kelią 
atgal į namus. Laumė aiškina, 
kad Darata turės keliauti pas 
Burtininką Az. Ji ir išsiruošia 
į kelionę. Pakeliui Darata sutin
ka žvirblių baidyklę, skardinį 
žmogelį ir bailų liūtą. Jie visi 
prisijungia prie Daratos ir lydi ją 
šioje kelionėje. Daratos bendra
darbiai tikisi kiekvienas gauti, 
sau ko nors iš burtininko: vienas
— proto, kitas — širdies, tre
čias — drąsos. Pakeliui jie visi 
turi nugalėti kliūtis. Galop jie 
įsitikina, kad kiekvienas turime

su velione
vakare M.

namuose.. Pr«tą, širdį ir drąsą, ir kiekvie-
sukalbėjo nas ilgimės savo namų, savo tė

viškės ir savųjų. Kai vargai ir 
rūpesčiai mus užklumpa, mes 
negalime pasiduoti. Turime tu
rėti viltį ir pasitikėjimą savimi.

LAISVES ŽIBURYS
su

Z. 
už

už juokus ir nuliūdusių 
linksminimą.

Didelė padėdea priklauso K.M. 
Sąjungos 29 kuopai su pirminin
ke E. Kezicnc už nuoširdų žodį 
ir už gražią kortelę su viso štabo 
parašais ir priedu 2(M) dol. do
vana. Lalui ačiū.

Labiausiai dėkoju komiteto 
pirmininkui už visus vargus ir 
triūsus dėl mano Jubiliejaus ir 
(Kircngimo atsisveikinimo Al
fonsui Samušiui ir (Miniai 
Donatai.

Dėkoju visiem parapiečiain. 
draugam ir draugėm už nuotai
kingą dalyvavimą atsisveikinime 
ir gausiai manęs apdovanojimą. 
Tegu Aukščiausias jum atlygina.

Su malda, meile ir dėkingumu
Jūsų Kun. A. Račkauskas

ųra-

kviečia visuomenę į tradicinį 19-tą

PAVASARIO KONCERTĄ 
— BALIŲ

O šeštadienį, balandžio 20 d.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje:
Muzikinį veikalą “VIRŠ VAIVORYKŠTĖS” 

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

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

Maistą gamina Eug6nQa Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

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

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti Iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotų su pašto ženklu vokę siųsti Lithuanlan Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 203)
B. P. Macijauskas 998-6797; 892*6415
K. Pralefka 256-5224
D. Didžbalienė 925-4761
R. Bitėnai 351-7963

NEW YORK: (Area Code 718)

N. P. BaltruHonis AX 7-0991

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

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAL. RYTO
I^AISVĖS ŽIBURIO 

RADIJAS




