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Pavaduotojas charakterizavo 
P. Paulaitį kaip užkietėjusį tary
bų valdžios priešą. Matot, kuo 
kunigai paverčia ir panaudoja 
jūsų maldos namus — antitary
binei agitacijai skleisti, salėmis 
kino filmams demonstruoti, ne
seniai ir Šakių bažnyčioje buvo 
demonstruojamas filmas. Ar Ša
kiuose nėra kino salės, o gal 
trūksta filmų?! — nervinosi pa
vaduotojas Olšauskas.

Lektorius teigė, kad atlikinėti 
religines apeigas kunigai gali tik 
bažnyčioje ir kapinėse, o lanky
ti sergančiuosius ligoninėse tik 
tokiu atveju, jeigu yra atskiros 
patalpos. Už vaikų katekizaciją, 
tikinčiųjų lankymą kunigai, anot 
pavaduotojo, bus taip pat griež
tai baudžiami. Galiausiai, pasi
telkęs katekizmą ir Šv. Raštą, 
įgaliotinio pavaduotojas bandė 
įtikinti parapijų komitetų na
rius, kad kiekviena valdžia 
yra iš Dievo, todėl būtina ją 
gerbti ir jos įsakymus vykdyti. 
Po tokių ir panašių įsakymų 
bei reikalavimų buvo pereita 
prie klausimų.

Reikia laikytis paradoksų 
Komiteto nariai nesutiko, kad 
kunigams draudžiama kateki- 
zuoti vaikus, juk jie tam ir mo
kėsi, kad mus tikinčiuosius, mo
kytų, o tėvai neturi pakankamai 
laiko ir žinių, daug ką pamiršę... 
Kodėl gali mokyti tikėjimo, tik 
tas, kuris tinkamai nepasiruošęs, 
kaip atrodytų, jei kas nors išleis

Į Sov. S-gos gen. sekr. Gor
bačiovo siūlymą panaikinti vi
dutinės tolinašos raketas Euro
poj JAV numato pasiūlyti, 
kad abiem pusėm atitraukiant 
raketas iš Europos, Sov. S-ga 
dar turėtų bent 50 proc. su
mažinti tokios pat rūšies rake
tas, nukreiptas į Aziją. Anks
čiau JAV padarytą tokį pat 
siūlymą Sov. S-ga buvo atme
tusi.

Kubos komunistų partija savo 
kongrese nutarė paraginti savo 
narius respektuoti bažnyčias 
lankančiųjų įsitikinimus ir veng
ti visko, kad pažeistų religinius 
sentimentus.

Prancūzija, suteikusi buv. Hai
ti prezidentui Jean Claude Du- 
valier laikinę prieglaudą, spau
džia J AV jį pasiimti.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda pirmą kartą iš
spausdino straipsnį, kuriame 
aštriai pasisakoma prieš parti
jos elitui teikiamas privilegi
jas. kaip atskiras krautuves, li
gonines. sveikatos klinikas ir 
pan.

Čade, atsinaujinus kovom 
tarp vyriausybės kariuomenės ir 
tarp Libijos remiamų partizanų, 
Prancūzija pasiuntė ten karo 
lėktuvų ir kariuomenės sostinėj 
esančiam aerodromui apsaugoti. 
Karo lėktuvai bombom apmėtė 
partizanų aviacijos bazę.

JAV žvalgyba paskelbė, kad 
1970 metų dešimtmety Sov. S- 
ga. siekdama pasilengvinti aukš
tosios technologijos reikmenų 
įsigijimą, bandė Califomijoj nu
sipirkti tris bankus.

Britanijoj The Observer laik
rašty paskelbtam fiziko Andrei 
D. Sacharovo slaptais keliais at
siųstam laiške Nobelio premi
jos laureatas tvirtina, kad ba
davimo metu jis buvo įvairiais 
būdais kankinamas ir prievar
ta maitinamas, siekiant privers
ti. kad jis pats nutrauktų ba
davimą. I ligoninę jis buvo 
klasta nugabentas, ten pririštas 
prie lovos ir. užspaudus nosį, 
per atidarytą bumą buvo prie
varta maitintas.

Portugalijos pirmuoju ci
viliniu prezidentu per pakarto
tinius rinkimus buvo išrinktas 
socialistų kandidatas buv. min. 
pirmininkas Mario Soares, nes 
už jį balsavo ir komunistai.

Izraelis žada sumažinti jo oku
puotų arabų žemių gyventojų 
kontrolę ir leisti jiems patiems 
rūpintis sveikatos, švietimo, so
cialinės globos ir miesto patar
navimų reikalais.

Sovietų žvejybos laivo jūri
ninkas Valeri Viačeslav Polianin 
guminiu laiveliu atplaukė į Ja
ponijos teritorinius vandenis ir 
japonų žvejų buvo atgabentas į 
krantą. Japonija pabėgėliam ne
teikia globos, bet tik pasirūpi
na juos išgabenti į trečią vals
tybę. Pabėgėlis norįs patekti į 
JAV.

Prezidento skirta komisija erd
vėlaivio Challenger katastrofos 
priežastim ištirti teigia, kad 
atsakingų projekto vadovų tarpe 
nebuvo gero ryšių palaikymo ir 
kad svarbios informacijos nevi- 
sada pasiekdavo atsakingus pa
reigūnus.

Portugalijos sostinėj prie JAV7 
ambasados buvo išsprogdinta 
ambasados pareigūno automobi
ly paslėpta bomba, bet žmonių 
aukų nebuvo. Bombą bus padė
ję kairieji teroristai...

Meksika, aliejaus kainom 
krentant, atsidūrė katastrofiškoj 
būklėj, iš kurios ją galės išgel
bėti tik nepaprastos tarptau
tinės priemonės.

TEBEIEŠKOMA PRIEKABIŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

tų įsakymą, draudžianti dakta
rams gydyti žmones, o gydymą 
pavestų apie tai nenusimanan
tiems asmenims?!— klausė pre
legentą susirinkimo dalyviai.

Į tokį klausimą pavaduotojas 
susinervinęs atkirto: Ar tai jums 
atrodo paradoksalu, ar ne, tai 
jūsų reikalas, bet įstatymas yra, 
ir todėl jo reikia griežtai laiky
tis. O jeigu vaikus pradėtų 
mokyti tokie kunigai kaip Alf. 
Svarinskas, S. Tamkevičius ar 
J. Matulionis ir į juos panašūs, 
tai kažin ko jie tuos vaikus iš
mokytų . . . Pats esi baigęs vidu
rinę mokyklą ir gali puikiausiai 
savo vaikus mokyti tikėjimo tie
sų (tartum mokyklose būtų kal
bama ne prieš tikėjimą, o už ti
kėjimą), o jei to jiems bus dar 
maža, yra Kunigų seminarija, 
galės joje mokytis, — atsakė Ol
šauskas klausimą pateikusiam 
nariui

Suširinkę tikintieji klausė pa
vaduotoją, ar ir močiutė negali 
savo anūkėlio pamokyti, pava
duotojas atkirto, kad ne, teisę 
mokyti tikėjimo turi tik tėvas ir 
motina. Iš salės buvo paklaus
ta: Kažin ar tiesa, kad kunigai 
pamokslų metu grubiai išsišoka 
prieš valdžią, kaip jūs pradžioje 
savo kalboje minėjote, man nie
kada neteko tokių dalykų girdė
ti, gal čia tik ateistų išsi
galvota?

Pats juk nuvažiuoji ir į Šiluvą, 
ir į Žemaičių Kalvariją, taigi, 
girdi, kokia ten antitarybinė 

Lietuvos vyčių 110 kuopa suorganizavo ekskursiją į New Yorko miesto rotušę, kur 
vasario 14 burmistras Koch pasirašė Lietuvos nepriklausomybės dienos proklamaciją. Iš 
k.: P. VVytenus, kun. V. Palubinskas, W. Rogers, A. Marcelynas, P. Ąžuolas, W. Ward, bur
mistras E. Koch, A. Dauzickas, prel. P. Bulovas, J. Adomėnas, C. Marcei, Br. Venclova. 
Nuotr. L. Tamošaičio

SABONIO TRIUMFAS ITALIJOJE

Visi pagrindiniai Italijos laik
raščiai plačiai rašė apie Kauno 
“Žalgirio ir Milano “Simac” 
krepšinio rungtynes, kurios įvy
ko sausio 30 Milano sporto ha
lėje.

“Didysis Sabornis su savo lie
tuviais krepšininkais atvyko pa
siryžę susidoroti su seniais ir 
juos išmesti iŠ Europos čempio-

JAV mano, kad Sov. S-ga pa
tarė PLO visais įmanomais bū
dais priešintis JAV pastangom 
pasiekti taiką Art. Rytuose.

Brazilijoj Rio de Janeiro mies
te, kilus gaisrui daugiaaukš
čiam name, žuvo 17 žmonių.

Čilės Santiago mieste, susidū
rus dviem keleiviniam trauki
niam, žuvo 58 ir buvo sužeista 
apie 200 žmonių.

nato taurės varžytinių. Deja, 
grįžta namo, it musę kandę”, 
— rašo Milano “Corriere della 
Serą”.

Italai ir po Simaco pergalės 
Sabonio talentu neabejoja. Tai 
didelis čempionas, pats geriau
sias Europos krepšinio žaidėjas. 
Apžvalgininkai pastebi, kad 
šiose rungtynėse kiti “Žalgirio” 
žaidėjai rečiau perdavė kamuo
lį Saboniui, verčiau patys jį 
mesdami į krepšį ir nepataiky
dami.

“Corriere della Serą” Arvydui 
Saboniui paskyrė atskirą 
straipsnį. Labiausia stebina Sa
bonio sugebėjimas būti novato
rišku žaidėju šalyje, kurios siste
ma techniniu atžvilgiu yra su
stingusi, savo noru nutraukusi 
techninės komunikacijos kontak

propaganda vedama, ir kas tau 
leido rimtus faktus vadinti 
ateistų, išsigalvojimais. Žinok, 
kad ateistų, kaip ir tikinčiųjų, 
teisės ir garbę gina įstatymas, 
todėl ir už tokį šmeižtą gali 
būti nubaustas — užsipuolė 
klausiusį pavaduotojas Olšaus
kas.

Kieno teise užgauliojama?
Susirinkimo dalyviai, pasipik

tinę tokiu pavaduotojo grubu
mu, pradėjo iš vietų replikuoti... 
o viena moteris atsistojusi pa
reiškė: “Jeigu jau jūs, ateistai, 
taip greitai įsižeidžiate, tai ko
dėl patys tikinčiuosius užgau- 
liojate?... Mano dukrą už baž
nyčios lankymą mokytoja, pasi
stačiusi prieš klasę, išvadino 
davatka, senbobe, atsilikėle, o po 
to nusivedus į mokytojų kamba
rį, toliau iš jos tyčiojosi ir gra
sino. Mergaitė parėjo namo verk
dama. Kokia šiuo atveju teise 
buvo vadovautasi?” “Mano sū
nų taip pat visaip šantažavo, 
gąsdino, kaip jam visi keliai bus 
užkirsti, jei nestos į komjauni
mą. Ar mokytojai turi teisę 
taip elgtis?” — klausė vyriš
kis.

(Bus daugiau)

Lenkijos vyriausybė nutraukė 
Solidarumo unijos steigėjui 
Tech VValensai iškeltą bylą dėl 
valstybės įžeidimo.

tus su kitais kraštais, išskyrus 
retas išimtis.

Autodidaktiniu būdu stebėda
mas Europos žaidėjus, Sabonis 
yra pasiekęs aukšto laipsnio pro- 
fesionališkumą. Straipsnio auto
rius, spręsdamas mūsų Sabonio 
ir Jugoslavijos Petrovičiaus su
gebėjimus, daro išvadą, kad jei 
Šie abu žaidėjai galėtų treniruo
tis normaliose sąlygose Vakarų 
kraštuose, Petrovičius taptų la
bai geru žaidėju, tačiau vienu 
iš daugelio, o Sabonis trumpu 
laiku taptų krepšinio unikumu.

Visų fotografų objektyvai, 
krepšinio mėgėjų ir žurnalistų 
žvilgsniai atidžiai sekė “Žalgi
rio” komandos vidurio puolėją 
Arvydą Sabonį, kuris buvo antrą 
kartą iš eilės pripažintas geriau
siu Europos čempionato žaidėju. 
Italų spauda jį yra pavadinusi 
Lietuvos kunigaikščiu — princu.

0n benalf of the Government of the Uniteo 
States ^nd the American people, I nave tne honor 
to convey to you our greetings and sincere good 
wishes on the occasion of tne Lithuanian National 
Holiday.

The independence of Litnuama, erusned by 
force of aries 46 yearš ago, štili survives as an 
ideal nurtured by tne courage, determination and 
•norai strength of the Lithuanian people. The 
anniversary of that independence continues to be 
cause for pride and celebration.

Sincerely yours,

George P. Shultz

Dr. Stasys A. Backis,
Cnarge d’Affaires of Lithuania, 

2622 16th Street, N.W., 
Washington, D.C.

JAV Valstybės sekretoriaus George P. Shultz sveikinimas 
Lietuvos atstovui VVashingtone ir LDŠ dr. St. A. Bačkiui 
Vasario 16-osios proga.

NE VIENI MINIME VASARIO, 16-ąją
Lietuvos atstovo VVashingtone ir lDŠ dr. S.A. 
Bačkio žodis į Lietuvą Vasario .16 dieną, įre
gistruotas Amerikos Balse.

Brangūs Broliai ir Sesės,
Visi lietuviai laisvajame pa

saulyje su gilia patriotine nuo
taika minime Vasario Šešioliktą
ją, Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 68-tąją sukaktį. Atsto
vaudamas Lietuvai šioje didelė
je Amerikos laisvės žemoje su 
malonumu galiu sakyti, kad 
mūsų Tautos šventės proga lie
tuvių renginiai įgyja prasmin
gumo ir reikšmingumo dėl to, 
kad JAV ir kitos Vakarų valsty
bės nepripažįsta Lietuvos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą. 
JAV Vyriausybės ir Amerikos 
žmonių vardu Valstybės Sekre
torius mūsų Tautos šventės pro
ga atsiuntė man sveikinimus ir 
nuoširdžius geriausius linkėji
mus. Savo rašte jis pareiškė 
taip: “Lietuvos nepriklausomybė 
ginklų jėga sutriuškinta prieš 46 
metus tebėra gyva, kaip idealas 
gaivinamas Lietuvių tautos drą
sa, ryžtingumu ir moraliniu tvir
tumu.”

JAV Senatas ir Atstovų Rū
mai irgi mini Vasario 16-tąją. 
Atstovų Rūmai ją paminės vasa
rio 26 dieną, o Senate jau va
sario 6 dieną senatoriai Glenn, 
Dixon ir Sarbanes kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Savo kalbosę jie pa
brėžė, jog lietuvių tauta ne
leidžia, kad jos tautinė tapaty
bė būtų sunaikinta ir jos laisvės 
viltis būtų nuslopinta. Lietuviai 
atsilaikė prieš Sovietų užmačias 
suniekinti jų kultūrą ir religi
nius įsitikinimus. “Tol, kol lietu
vių tauta kentės Sovietų impe
rialistinėje priespaudoje — mūsų 
solidarumas su lietuviais negali 
sužlugti,” pasakė Šen. Glenn ir 
pridūrė “Vasario 16 Dieną sa
kome — mes nepamiršime jū
sų bylos. Mes dalomės su jumis 
jūsų viltimis ir siekimais, kad 
vieną dieną jūs būsite vėl lais
va tauta.” Senatorius Dixon 
prašė kolegas senatorius jung
tis su juo ir nepamiršti, kad 
Lietuvos nepriklausomybė gyva, 
o Sovietų pastangos palaužti 
lietuvių palikimą ir individua

lybę bei paveikti lietuvių tau
tos širdis ir protus — nepa
vyks. "Jų drąsa nusipelno kiek
vieno amerikiečio paramos už 
narsius lietuvius, kurie kovoja 
už laisvės, kuriomis mes kasdie-

Jo didenybės Sabonio sutikimui, 
rašo Milano “Corriere della Se
rą”, Milano miestas ištiesė bal
tus sniego kilimus, norėdamas 
priminti jam brangią Lietuvą. 

ną naudojamės”, pabrėžė Šen. 
Dixon. Senatorius Sarbanes 
priminė lietuvius kalinius Vik
torą Petkų, dr. Algirdą Statke- 
vičių, kunigą Alfonsą Svarins
ką, Balį Gajauską ir pabrė
žė, kad “akivaizdoje didelės 
priespaudos, Lietuvių tauta 
tvirtai siekia, kad būtų laiko
masi pagrindinių žmogaus teisių 
principų.”

Paminėti dalykai rodo, kad 
mes ne vieni minime Vasario Še
šioliktąją, primindami visiems 
sunkų Sovietų jungą mūsų tėvy
nėje ir ryždamies sustiprinti 
veiklą Lietuvos laisvės reikalais 
bei gaivinti viltis ateičiai. Lietu
vių pastangoms ir ryžtui parem
ti JAV Kongrese yra svarstomos 
įneštosios rezoliucijos: Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos, Pa
baltijo Laisvės Dienos, Pilnos 
Laisvės ir Nepriklausomybės 
Pabaltijo Valstybėms bei Sovie
tų Personalo Atitraukimo iš Pa
baltijo Valstybių reikalu.

Šią Vasario Šešioliktąją su 
dėkingumu JAV-bėms mes mini
me ir trisdešimt penkerių metų 
sukaktį lietuvių kalba transliaci
jų į Lietuvą, kurios buvo pradė
tos Amerikos Balso 1951 metais 
Vasario 16, LDT vardu nuošir
džiai sveikinu šios sukakties 
proga Amerikos Balso Lietuvių 
Tarnybą ir reiškiu gilią padėką 
visiems buvusiems ir dabarti
niams šios tarnybos pareigū
nams už jų gražų darbą Ameri
kos Balse pateikiant teisingų 
informacijų visais klausimais į 
Lietuvą bei painformuojant apie 
Lietuvių išeivijos veiklą Lietu
vos labui Vakarų pasaulyje. 
Amerikos Balso transliacijos į 
Lietuvą yra JAV laisvės ir de
mokratijos principų priminimas 
pavergtoje Lietuvoje, kur veda
ma imperialistinės komunistinės 
sistemos didžiausia propaganda.

V’asario Šešioliktąją visi lais
vojo pasaulio lietuviai susikau
piame ir žiūrime į Lietuvą, ti
kėdamies, kad Prez. Reagan 
žodžiai pasakyti JAV Kongrese 
1986.11.4 d., bus taikomi vieną 
dieną ir Pabaltijo tautoms. Ci
tuoju: “Tiems, kurie įkalinti 
priespaudoje, tiems, kurie nu
kentėjo drąsioje kovoje už laisvę 
ir demokratiją — už teisę mels
tis, už žodžio laisvę, už teisę 
gyventi ir tarpti laisvųjų tautų 
šeimoje — mes šiandieną jums 
sakome: laisvės kovotojai, jūs 
nesate vieni. Amerika moraliai ir 
materialiai rems nr tik jūsų tei
sę kovoti ir mirti už laisvę, 
bet ir kovoti ir laisvę laimėti."
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 LarkfteM Road, Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 515 363-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik ii imtina i* atvejai* 516 757-2671. Naw Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th SL, Richmond Kili, N.Y. 11416. ToL 718 441 - 2811.

Daytona Beach ir Apylinkių Lietuvių Klubas, įvertindamas 
savosios spaudos reikšmę, o kartu suprasdamas ir jos vargus, 
skiria Darbininkui 100 dol. auką.

VANDA MAJAUSKIENĖ, iždininkė
-o-

Sveikindamas Darbininką garbingos sukakties proga, nuošir
džiai sveikinu ir linkiu ištesėti ir šviesti dar daug metų.

KUN. JONAS PAKALNIŠKIS
-o-

Sveikinu senelį Darbininką. Linkiu nepavargti pradedant 
antrą jaunystę. Visam Darbininko štabui — ištvermės, sveika
tos ir palaimos iš Aukštybių! Maža auka — metams po vieną 
doleri.

KUN. A. RAČKAUSKAS
-o-

Sveikiname sukaktuvininką Darbininką ir linkime gražios 
ateities ir stiprybės!

ALOYZAS IR REGINA BALSIAI
-o-

Atnaujindamas prenumeratą, pridedu ir 70 dol. auką. Juk tiek 
metų Darbininkas ištikimai lanko savo skaitytojus. Sėkmės ateičiai!

J. ŽILIONIS
-o-

— “Vaga” išleido Irenos Kost- 
kevičiūtės knygą Jonas Švažas 
(215 psl, 15,(MX) egz.). Justo Vin
co Paleckio apybraižų 2-ą pa
piki. leki. Šveicarų piramidžių 
papėdėje (270 psl., 30,000 egz.), 
Juozo Baltušio apybraižas, re
cenzijas, interviu Pasisakymai 
ir atsakymai (302 psl., 30,(KM) 
egz.), Vytauto Karaliaus aforiz
mus, paradoksus, užuominas 
Pusantro sparno (375psl., 14,(XX) 
egz.), Žano Luji Kiurtiso roma
ną Mąstanti nendrė (251 psl., 
30,000 egz. iš prancūzų kalbos 
vertė R. Jankevičiūtė),antologinį 
rinkinį Lietuvių sonetas (301

įvertindami Darbininko palankumą Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, sveikiname gražios sukakties proga ir siunčiame kuklią 
dovanėlę.

POVILAS DARGIS, SLA prezidentas 
GENOVAITĖ MEILUVIENĖ, SLA sekretorė

-o-
Sveikiname Darbininką 70 metų jubiliejaus proga ir linkime, 

kad jis visada pasiliktų laukiamas svečias kiekvieno lietuvio 
namuose.

NUOLĖ IR RENZO PARONETTO SU ŠEIMA
-o-

Belgijos vyriausybė, jausda
masi pakankamai saugi, prieš 
šimtmetį panaikino mirties 
bausmę ir vėliau uždraudė įvai
rius pasikalbėjimų pasiklausy
mus, bet, paskutiniu metu atsi
kėlus ten įvairiom Nato įstai
gom, padažnėjo įvairūs tero
ristiniai puldinėjimai ir bombų 
sprogdinimai, ir vy riausy bei pa
sunkėjo kova su teroristais.

JAV vėl vetavo J.T. Saugumo 
tarybos priimtą rezoliuciją, 
smerkiančią Izraeli už Libijos
vyriausybės lėktuvo privertimą 
skristi j Izraelį.

Prancūzijos komunistų partijos 
laikraštis “L’Humanite” tvirtina, 
kad Sov. S-ga nesutinka išleisti 
į užsienį fiziko Andrei D. Sa
charovo už tai, kad jis žinąs 
per daug valsty binių paslapčių.

Darbininkas visiems sveikintojams ir aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

Filipinų parlamentui oficia
liai paskelbus, kad prezidento 
rinkimus yra laimėjęs dabarti
nis prez. Ferdinand E. Marcos, 
opozicijos sluoksniai sukėlė di
deli nepasitenkinimą ir tvirtini
mą, kad rinkimai buvo suklasto
ti. Būklės ištirti prezidentas 
Reagan pasiuntė ten savo įga
liotinį Philip Habib. Opozicijos 
kandidatė Corazon A. Aquino 
reikalauja, kad prez. Marcos 
pasitrauktų, o JAV Kongrese di
dėja reikalavimai nutraukti Fi
lipinam teikiamą paramą.

Libano partizanai apšaudė Iz
raelio karių grupę pietinio Li
bano saugumo zonoj ir du su
žeistus Izraelio karius paėmė į 
nelaisvę. Izraelis tuoj pat pa
siuntė į Libaną apie 600 karių 
dalinį su malūnsparniais ir šar
vuotais autovežimais pagrobtų 
karių ieškoti, bet iki šiol nepa
vyko jų rasti.

Afganistane vyksta atkaklios 
partizanų kovos su Afganistano 
ir sovietų kariais dėl dviejų stra
teginių rytinio Afganistano sri
čių.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar pareiškė, kad 
Libano gyventojų pasipriešini
mas prieš Izraelio kariuomenės 
laikymą prietiniam Libane vis 
augsiąs.

JAV Kongresas priėmė neįpa- 
reigojančią rezoliuciją, raginan
čią prezidentą nutraukti Liberi
jai teikiamą karinę ir ūkinę pa
ramą dėl ten pablogėjusios žmo
gaus teisių būklės ir pastangų 
artėti prie demokratinio valdy- 
mosi trūkumo.

JAV išdavė Jugoslavijai pas
kutinio karo metu buv. Kroati
jos vidaus reikalų ministerį And- 
rija Artukovic, apkaltintą prisi
dėjimu prie žmonių žudymo, na
ciam valdant Kroatiją. Jugosla
vija numato jį teisti, ir jam gre
sia mirties bausmė. Stebina, kad 
OSI pastangom 86 m. ligotas 
senelis buvo lėktuvu išgabentas 
iš kalėjimo ligoninės net nesutei
kiant' jam progos atsisveikinti 
su artimaisiais.

Iranas paskelbė užėmęs stra 
teginę Irako Umm ai — Rasas 
salą Shatt ai Arab upėj.

Prezidentas Reagan painfor
mavo Kongresą, kad jis numatąs 
teikti karinę paramą, ypač prieš
lėktuvines ir prieštankines rake
tas prieš Angolos vyriausybę 
kovojantiem Jonas Sawimbi par
tizanam.

Saudi Arabija pasirašė sutar
tį pirkti iš Britanijos karo lėktu
vų ir kitų reikmenų už 7 bil. 
dol., nes dėl Kongreso opozici
jos šių reikmenų ji negalėjo 
pirkti JAV.

Sov. S-gos prabanginis kelei
vinis laivas Michail Lermontov 
prie Naujosios Zelandijos už
plaukė ant povandeninės uolos 
ir nuskendo. Visi keleiviai buvo 
išgelbėti, bet vienas jūrininkas 
dingęs.

Sov. S-goj buvo išleista nauja 
2 tomų Boris Pasternako kūry
bos rinktinė, bet romano “Dok- 
tor Živago” joje ir dabar dar 
nėra.

Prezidento Reagan Kongresui 
pasiūlytu 1987 m. 994 bil. dol. 
biudžetu siekiama: sumažinti 
deficitą iki 144 bil. dol., padi
dinti karines išlaidas 6.2 proc. 
iki 274.3 bil. dol., sumažinti 
ūkininkam teikiamą kainų para
mą 24.7 proc. iki 19.5 bil. dol. ir 
padidinti socialinę paramą 6.1 
proc. iki 209.6 bil. dol. Be to, nu
matoma panaikinti apie 20 fede- 
ralinių programų ir įstaigų.

Pagal senatoriaus Edward M. 
Kennedy suteiktas žinias Sov. S- 
gos gen. sekr. Gorbačiovas siek
siąs, kad šią vasarą numatytas 
susitikimas su prezidentu Rea
gan duotų konkrečių rezultatų, 
o ne tik bendro pobūdžio pa
reiškimų.

Čado vyriausybė paskelbė, kad 
šiauriniam Čade esanti Libijos 
kariuomenė pradėjo ginkluotus 
puolimus prieš vyriausybės ka
riuomenę centriniam Čade.

Pietų Jemeno vyriausybė pa
skelbė, kad buv. prezidentas ir 
sukilimo organizatorius Abdul 
Fattab Ismail žuvo pačioj kovų 
pradžioj.

Amerikos indėnų 3 aktyvistai, 
sugrįžę iš Nikaragvos, pareiškė, 
kad sandinistų vyriausybė siste- 
matingai bombarduoja Miskito 
indėnų kaimus ir kankina ir 
žudo jų gyventojus.

Pietų Amerikos 8 valstybių 
užs. reik, ministeriai paragino 
JAV sustabdyti Nikaragvos par
tizanam teikiamą paramą ir 
ieškoti sprendimo pasitarimų 
keliu.

psl., 10,000 egz., parengė H. Ba- 
kanas). “Vyturio” naujienos — 
Antano Giedriaus pasakos Sute
mų šnekos (96 psl., 40,000 egz., 
sudarė J. Linkevičius, iliustruo
ta K. Šimonio priešiniais), Ri
manto Vėbros Šimtas istorijos 
mįslių (343 psl. 30,000 egz.), 
Aniceto Onaičio knygelė Mūsų 
kolūkyje (71 psl. 80,000 egz., 
iliustravo D. Narvydaitė), Vy
gando Račkaičio gamtos mima
tūros Miško etiudai (87 psl., 30, 
000 egz.), Bronės Buivydaitės 
Pavasario lašai (111 psl., 30,000 
egz.), Moro Jokajaus romano 
Akmeninė širdis 2-ras leid. 
(552 psl., 30,000 egz., iš rusų kal
bos vertė A. Žirgulys), romanai 
Nuotykiniai užsienio rašytojlų 
kūriniai (462 psl. 3Q,000 egz., 
vertė N. Kuolelienė, O. Aleksa), 
Ramutės Skučaitės eilėraščiai 
Laikrodis be gegutės (48 psl. 
40,000 egz., iliustravo A. Skliu- 
tauskaitė). “Minties” leidykla 
siūlo Silvos Grožovos knygą Mo
teris prie vairo (205 psl. 100, 
000 egz., iš čekų kalbos 
vertė A. Končius), Nika- 
lojaus Jakovievo knygą Fran
klinas Ruzveltas (544 psl.
45,000 egz., vertė V. Vizgirda), 
knygą Vilnius (198 psl., 30,000 
egz., sudarė A. Gaižutis ir A. 
Grubevičius), Algimanto
Končiaus nuotraukų albumą 
Susitikimai (183 psl., 40,000 
egz.), Henriko Kretavičiaus 
knygą O sėja nesibaigia (118

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
I iituvlškų Ir angį itkų knygų apie Lietuvą plokštelių, svoklnimo kortelių, 
gintaro, baltinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tek 286 - 2244.

BUYUS FUNEftAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette SL (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuves. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES - Beach Memorial Chapei, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapei, 200 Pasadena Avė. S., SL Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentai*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Libijos diktatorius Qaddafi 
įsakė karo aviacijos lėktuvam 
sulaikyti viršum Viduržemio jū
ros skrendančius Izraelio kelei
vinius lėktuvus ir priversti juos 
nusileisti Libijoj.

Indijos aukščiausio teismo 
sprendimas, įsakąs prieš dešimtį 
metų turtingo advokato maho
metono paliktai žmonai mokėti 
kas mėn. po 40 dol., sukėlė kraš
to mahometonų tarpe didelį ne
rimą, nes iki šiol pagal jų 
papročius vyras galėjo bet kada 
palikti žmoną be jokių piniginių 
įsipareigojimų.

Italijos Sicilijos saloj teismas 
pradėjo nagrinėti 474 Sicilijos 
mafijos narių kriminalinę bylą.

Kraštutinių palestiniečių 6 
grupių organizacija — Palesti
nos tautinio išgelbėjimo frontas 
— tarėsi su Sirijos vadais dėl 
veiksmų prieš sionistus ir vis 
augantį Izraelio bendradarbia
vimą su JAV7.

Sov. S-ga buvo pasiūliusi susi
tarti dėl cheminių ginklų pliti
mo uždraudimo, bet JAV, siek
damos visai sustabdyti chemi
nių ginklų gamybą, laikymą 
ir naudojimą, sovietų siūlymą 
atmetė, kaip neįgyvendinamą.

Sov. S-gos atstovas prie J.T. 
Oleg A. Trojanovski buvo at
šauktas į Maskvą, o jo vieton 
buvo paskirtas sovietų ambasa
dorius Ispanijai Juri V. Dubi- 
nin.

Britanija atnaujino diploma
tinius santykius su Nigerija. Jie 
buvo nutraukti prieš 2 m. Nige
rijos pareigūnam bandant pa
grobti ir išgabenti į Nigeriją 
buv. vyriausybės pareigūną.

Per sausio mėn. iš Sov. S-gos 
emigravo 79 žydai.

Arabai amerikiečiai paprašė 
Federalinę civilinių teisių ko
misiją ištirti “biaurų, rasinio ti
po antisemitizmą”, taikomą 
Amerikoj gy venantiem arabam.

psl. 8000 egz.), Emilio Trečioko 
leidinį Biržų rajonas (70 psl. 
20,000 egz.).

— Klaipėdos dramos teatre 
P. Gaidys pastatė austrų drama
turgo F. Bruknerio komediją 
“Napoleonas Pirmasis” (daili
ninkas — A. Kepežinskas, muzi
ką parinko S. Šiaučiulis). Na
poleoną vaidino liaudies artistas 
V. Paukštė ir V. Anužis, Žoze- 
finą — nusipelnusi artistė M. 
Černiauskaitė ir J. Jankauskai
tė, Mariją Luizą — A. Mikitavi- 
čiūtė, Mariją Valevską — N. Sa- 
vičenko, Taleiraną — nusipelnęs 
artistas B. Gražys ir L. Laucevi
čius, Bertje — liaudies artistas 
V. Kancleris ir P. Stankus.

— Prancūzijoje, Bordo 
mieste, pirmą kartą surengta 
lietuviškų knygų vaikams ir 
knygų grafikos paroda. Joje eks
ponuojama apie 300 vaikų ir 
jaunimo literatūros knygų ir 
apie 100 lietuvių dailininkų 
iliustracijų. Parodos lankytojai 
turėjo progos susipažinti su lie
tuvių liaudies, rašytojų V. Ži
linskaitės, K. Sajos, V. Petkevi
čiaus, J. Avyžiaus sukultomis 
pasakomis, kitų žanrų kūriniais. 
Savo darbus taip pat pateikė 
dailininkai A. Surgailienė, M. 
Ladigaitė, V. Jurkūnas, A. Ku
čas. Specialiai šiai parodai 
“Vyturio” leidykla išleido pran
cūzų kalba plakatus ir bukle
tus.

— Lietuvos kultūros ministeri
ja paskyrė premijas režisieriams 
už parodytą iniciatyvą, pirmą 
kartą statant lietuvių drama
turgijos kūrinius. Už J. Grušo 
“Mykolo Glinskio” pastatymą 
Panevėžio dramos teatre apdo
vanotas J. Dautartas, už J. Mar
cinkevičiaus “Erelnyčios” pa
statymą Kauno Dramos teatre 
- V. Balsys.

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

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

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

S.L.K.

Skautiškoje kalėdinėje sueigoje programos dalį atlieka D.
Mačienė ir A. Nasvytytė. N'uotr. V Becevittaiis

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Ištikimybė Lietuvai
Lietuvos pavergimo metu 

skaičius yra beveik dvigubai di
desnis užjos laisvės meti] skai
čių. Iš gyveninio pasitraukė visi 
nepriklausomy bės akto signata
rai, pasitraukė didelė dalis vals
tybininkų, kuriem teko atkurti 
nepriklausomi] Lietuvos gyve
nimą, pasitraukė ir dauguma 
savanorių, kurie skubėjo ginti 
atsistatančios Lietuvos laisvę.

Visi Lietuvos priešai tikėjosi, 
kad Lietuvos laisvę palaidos 
amžiam, kad užaugusios kartos 
niekada nebekalbės apie tokias 
dienas, kai tauta laisvai Laikė
si. Bet tie pavergimo sunkūs 
metai dar labiau sustiprino tau
tą, išugdė naujas patriotų kar
tas. Jų nesulaiko nei kalėjimo 
sienos, nei Sibiro tremtis. Čia 
pagal fizikos dėsnį veiksnias ly 
gus ataveiksnriui; okupantas 
spaudė — tauta pasipriešino.

Tas pasipriešinimas nėra 
pasy vus. Jis darosi kovojantis, 
agresyvus. Taip labai daug jau 
pasistūmėta laisvės link. Kas 
anksčiau galėjo sakyti, kad So
vietų imperijoje galės būti po
grindžio spauda! Tai buvo neį
sivaizduojami daly kai. O šian
dien pogrindžio spauda y ra tokia 
galinga, tokia įtakinga, kad ir 
galingieji KGB pulkininkai, ma
jorai, draugai tardy tojai jau ne
bežino, kaip tą spaudų sustab
dyti.

Nebeužtvenks i upės bėgi
mo ... — taip kadaise anais 
tamsiais spaudos draudimo lai
kais dainavo tautinio atgimimo 
poetas Maironis. Tie žodžiai ir 
šiandien labai tinka. Nebe
sustabdysi!

Kai po pirmojo pasaulinio ka
ro kėlėmės nepriklausomam gy
venimui, kiek tada turėjome 
mažai mokyti] žmonių. Ir Lietu
va jau buvo užmiršta, ištrinta iš 
žemėlapių. O kiek šiandien turi
me moky tų žmonių, geriausių 
visų sričių specialistų. Jų pilna 
ir pavergtoje Lietuvoje, pilna ir 
laisvajame pasaulyje. Jų visų 
noras yra tas pats — dirbti 
nepriklausomai Lietuvai. O kol
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tas ateis, visas pastingąs skirti 
jos išlaisvinimui.

Šiandien Lietuvos reikalai ži
nomi visame pasaulyje. Garsina 
Lietuvą ir pavergtos Lietuvos 
pogrindžio spauda, čia atga
benta, išversti į kitis kalbas. 
Taip Lietuvos religijos persekio
jimo klausimais buvo rašyti vi
soje pasaulio spaudoje — itališ
kai, prancūziškai, angliškai, vo
kiškai, ispaniškai ir kitomis kal
bomis. Tai buvo išsamios studi
jos su dokumentuoti medžiaga.

Kas seka sovietinį gyvenimą, 
tas pastebi daug ženklų, kad ir 
jų komunistinis entuziazmas iš
senka, virsta patogumų ieškan
čia buržuazija. Kolchozų pirmi
ninkai yra naujieji dvarponiai, 
kurie paty s siekia tik patogaus 
gyvenimo ir apie vargstančią 
tautą nenori nei girdėti.

kodėl daug kas sako, kad jau 
susilaukėm Susieti] imperijos 
griuvimo pradžios. Ir ji sugrius, 
nes ji paremti smurtu, melu, 
neteisybe. Skelbiasi, kad darbi
ninkam padeda, o tikrumoje tuos 
darbininkus labiausiai išnau
doja. Skelbia, kad konstitucija 
garantuoja religijos laisvę, o 
tikrumoje tikintieji kuo griež
čiausiai persekiojami.

Visų šių faktų akivaizdoje 
laisvojo pasaulio lietuviai dar 
labiau turime suglaudinti savo 
eiles, dar uoliau ir daugiau 
dirbti Lietuvos labui. Kiek daug 
išleidžiama pinigų visokiom 
puošmenom, prabangiem poky
liam. Bent dalį to atiduokime 
tėvynės reikalam.

Amerikos lietuviai visada jaut
riai sekė Lietuvos gy venimą ir 
dėl jo ateities labiausiai jaudi
nosi ir reagavo. Kokios buvo 
rengiamos demonstracijos pir
mojo pasaulinio karo metu, tuoj 
po karo, antrojo pasaulinio karo 
metu!

Ir dabar ištesėkime visus iš
eivių įsipareigojimus — neuž
miršti Lietuvos ir dirbti jos la
bui.

Įsipareigokime, kad stiprinsi
me lietuviškų organizacijų veik-

Karta, kurią vadino jaunina, 
kai Lietuvą palikom, po keturių 
dešimtmečių tapom vyresniąja, 
arba senąja. Antrojo pasaulinio 
karo sūkury, abiejų žiauriųjų 
okupacijų metu, ypač tie, kurie 
gyvenome Vilniuje, buvome Lie
tuvių tautinio meno Čiurlionįo 
ansamblio gimimo ir jo patrio
tinės muzikos veiklos liudinin
kai. Ansamblį, kaip toj dainoj, 
“iš žemės ir vėjo” sukūrė tuo
met irgi dar labai jauni muzi
kai Alfonsas ir Ona Mikulskiai. 
Kai tūkstančių tūkstančiais iš 
Lietuvos traukėmės, kartu trau
kėsi ir abu Mikulskiai, savo an
samblio narius įspėję, kad, kas 
nutars pasitraukti, tevažiuoja į 
Austrijos Vieną ir jų ten teieško. 
Vieni nenorėdami dainuoti ka- 
tiušų ir šokti rusiškų kazokėlių, 
kiti tiesiai bijodami Sibiro ir 
mirties, į Vieni] susirinko ir savo 
vadovus susirado. Kas toliau vy
ko, gerai pergerai visi žinome. 
Alfonso ir Onos Mikulskių va
dovaujamas Čiurlionio ansamb
lis pokario Europoj lankė visas 
mūsų stovyklas, dainuodamas 
liaudies dainas ir šokdamas 
tautinius šokius žadino tėvynės 
meilę, patriotinėm kanklių melo
dijom ugdė tėvynės ilgesį. Ly
giagrečiai, aukščiausio lygio 
koncertais, svetimiesiems pasa
kojo apie lietuvių tautos grožį 
ir Lietuvos vergiją. Šitaip ir už 
Atlanto, Šiaurės bei Pietų Ame
rikos kontinentuose — ilgus ke
turis dešimtmečius. Į Čiurlionio 
ansamblio — Alfonso ir Onos 
Mikiflskių knygas įrašyta beveik 
dvylika šimtų koncertų!

Šalia Alfonso Mikulskio — di
rigento bei ansamblio vadovo, 
buvo kitas Alfonsas Mikulskis 
— kompozitorius. Kai kurios 
kompozicijos, ypač jo sukurtos 
ar harmonizuotos dainos bei 
giesmės, įgrotos į patefono 
plokšteles (Čiurlionio ansamblis 
jų išleido 13), kai kurios pateko 
į dainų švenčių ir kitus leidinius. 
Bet visa tai — tik maža dale
lė. Dauguma kompozitoriaus Mi
kulskio kūrinių paliko rankraš
čiuose. Pasakodamas apie A. Mi
kulskio kūrybinį palikimą 
“Draugo” dienraštyje (žiūr. 1985.

X.29 laidą), rankraštyno saugo
tojų informuotas V. Rociūnas 
štai kaip rašo:

"Koks didelis yra jo paliktas 
kūrybinis turtas, kalba ir šie, 
kad ir nepilni, duomenys: 500 
muzikos kūrinių, jų tarpe pen
kios baladės, šešios rapsodijos, 
koncertina, keturios poemos, 90 
dainų sO liaudies instrumentais 
mišriam chorui, 52 dainos mote
rį] chorui su kanklių orkestru, 
21 daina vyrų chorui, 107 dai
nos mišriam chorui a capella, 
10 religinių giesmių, ‘Mišios už 
kenčiančią Lietuvą’, 223 kūri
niai kanklių orkestrui, 21 kūri
nys orkestruotas ar sukompo
nuotas simfoniniam orkestrui, 
tautinių muzikos instrumentų 
orkestrui rapsodija ‘Ant Nemuno 
kranto’, tautinių šokių siuita, 
baladės chorui su liaudies inst
rumentais, ciklas ‘Saulės ratas’ 
ir dainos vaikų chorui ir dvi 
paskutinės giesmės ‘Sveika Ma
rija’ ir ‘Giesmė už mirusius’. 
(Jas harmonizavo komp. Bronius

lą, išlaikysime savas parapijas 
ir jų veiklą pagyvinsime, steig
sime jaunimo chorus, tautinių 
šokių grupes. Visa tai palaikys 
lietuvybę, visa tai priartins Lie
tuvai laisvę.

Tegul mus lydi didelė ir gili 
ištikimybė Lietuvai. Niekas juk 
neįveiks tos tautos, kurios visi 
gyventojai bus sujungti vieno 
kilnaus tikslo ir didelės ištiki
mybės tai tautai. Laisvė tikrai 
ateis, tik ištikimai dirbkime jos 
labui.

ALFONSO MIKULSKIO KŪRYBA
- LIETUVIŲ TAUTOS TURTAS 
Prisidėkime prie jos išleidimo
ALFONSAS NAKAS

Budriūnas)”.
Man užklausus, kiek kūrinių 

manoma išleisti, Ona Mikuls
kienė suminėjo 400 skaičių. Ir 
paaiškino, kas išleidimo ruošoj 
padaryta, kas daroma. Kartu su 
ja spausdinimui gaidas ruošia 
ir kitaip medžiagą tvarko muzi
kai Kazys Skaisgirys, Rita Klio- 
rienė ir Algirdas Bielskus. Visą 
medžiagą manoma sutalpinti į 
tris knygas. Pirmoji apie 300 
pusi, knyga (jos turinio šiame 
rašiny neminėsiu) jau visiškai 
paruošta ir šių 1985-jų metų 
gale bus atiduota spaudai. Ant
roji kny'ga visiškai baigiama 
tvarkyti ir jos dalis jau paruoš
ta spausdinimui. Dabar visu 
svoriu užgultas trečiosios kny
gos medžiagos telkimas, apdoro
jimas, ruošimas spaudai. Kada 
visi trys tomai bus išleisti? 
O. Mikulskienės įsitikinimu, vis
kas turėtų būti išspausdinta 
iki 1986-jų galo. Taip, viskas, 
jeigu ...

Jeigu pavyks sutelkti lėšas.

Komp. Alfonsas Mikulskis,LTM Čiurlionio ansamblio įstei
gėjas. vadovas ir dirigentas.

O lėšų reikia apie 20,000 (dvi
dešimties tūkstančių) dolerių Al
fonso Mikulskio kūrybai ir apie 
15,000 (penkiolikos tūkstančių) 
dolerių Čiurlionio ansamblio 
monografijai, kuri, kelerius me
tus ruošta, šiuo metu jau yra 
spaustuvės prieangy.

Alfonso Mikulskio kūrybai ir 
Čiurlionio ansamblio mono
grafijai išleisti Clevelande su
darytas administracinis komite
tas, į kurį įeina šie žinomi vi
suomenininkai: pirmininkas
Vladas Plečkaitis, vicepirminin
kai dr. Danielius Degėsys ir Juo
zas Stempužis, iždininkė Ona Jo- 
kūbaitienė ir sekretorius Jurgis 
Malskis. Kitas, talkos komitetas, 
sudarytas iš dvasiškių, visuome
nininkų, muzikų, žurnalistų, pa
sklidusių po visą Ameriką. 
Į jį įeina net 46 asmenys. Lėšų 
telkimo vajus prasidėjo prieš 
keletą mėnesių. Tuo tarpu, 
prieškalėdiniam laikotarpy, dar 
didesnių rezultatų nepasiekta, 
nors jau būta keleto stambes
nių aukotojų.

Visokių vajų patirtis rodo, 
kad didžioji aukų dalis ateina 
ne iš tūkstantininkų, net ne šim
tininkų, nors jie labai vertina
mi ir laukiami, bet iš smulkių 
sumų aukotojų, šiuo atveju eili
nių laikraščio skaitytojų, Alfonso 
Mikulskio ir Čiurlionio ansamb
lio gerbėjų. Viena kita dešimti
nė dolerių mūsų nebenuskriaus, 
bet paaukota atliks nepapras
tai reikšmingą darbą. Eina tre
ti metai nuo Alfonso Mikulskio 
mirties. Tuo tarpu dar yra žmo
nių, kurie jo kūrybiniu paliki
mu rūpinasi, bet nenorėkime, 
kad jie, savo laisvalaikį atiduo
dami kūrybos paruošimui spau
dai, dar ir spaustuvės išlaidas 
padengtų. Alfonso Mikulskio 
kūryba — visos mūsų tautos lo
bis. Kai Lietuva laisvę atgaus, 
tauta tuo lobiu labai džiaugsis. 
Istorija žino daug atvejų, kad 
rankraščiai, ir geriausiai saugo
mi, visokių sumaiščių atveju iš
sisklaido, dingsta, bet didesni 
ar mažesni knygų tiražai nie
kada nedingsta iki paskutinio 
egzemplioriaus. Alfonso Mikuls
kio kūryba neturi žūti! Kadangi, 
kaip anksčiau šiame rašinv pa
aiškinta, pirmoji paruošta kny
ga jau eina į spaudą ir abi 
sekančios greit turi eiti jos įkan
din, lėšos reikalingos dabar, 
1986-jų pradžioj.

Aukų čekius prašoma siųsti 
šiuo adresu: Ona Jokūbaitienė, 
300 Hadden Road. Euclid, OH 
44117. Norintiems daugiau in
formacijų, jos telefonas: (216; 
481-7161. Nusirašantiems nuo 
fed. mokesčių naudoti numeri 
23-7105497.

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
—- PAULIUS JURKUS —

KARALIAUS
SAPNO
DOVANA

Karaliau, duok mum raktą 
nuo didžiųjų durų.

Tą pačią dieną, kai Lietuvos 
ir Lenkijos karaliumi išrinko 
vengrą Steponą Batorą, jis taip 
ir paklausė didikus:

'Noriu būti garsus valdovas. 
Ką aš turiu dary ti?

Lenkų didikai glostė raudonų 
apsiaustų auksu siuvinėtus atla
pus ir nežinojo, ką atsakyti. Čia 
pat stovėjęs lietuvis Vilniaus 
vaivada nusišypsojo naujam 
karaliui:

— Tai labai lengva, jūsų dide
nybe! Nukeliaukit į Vilnių, su- 
raskit tą vietą, kur Lietuvos val
dovas Gediminas sapnavo gele
žinį Vilką, ir jūsų sapnas bus 
mūsų karaliaus, Stepono Didžio
jo didybės pradžia.

Sukruto naujasis valdovas. Po 
Šalino plunksnom jo galvoje Ims o 
neišblėsusi kažkokia sakmė apie 
narsų riterį Gediminą, kuris į 
daugel valdovų pilių įdėjo savo 
raktus ir keliem šimtmečiam ten 

paliko savo giminę —gediminai- 
čius. Štai tie gediminaičiai Lie
tuvoje ir Lenkijoje pasibaigė, 
ir jis pirmas po jų sės j jų 
sostą. Tad verta nukeliauti į 
Vilnių, kad ten surastum Gedi
mino sapną.

Karalius liepė dvariškiam 
rengtis kelionei į Vilnių.

Ragus pūsdami, išlėkė raite
liai. Pro pakelės užeigas, pro 
ežerus, kur žvejai smala tepė 
valtis, pro vijokliais apaugusius 
dvariukus jie rodė naujam val
dovui kelią į tą miestą, kur 
varpai skambino vasaros pra
džią, į miestą, kur savo rū
mais puikavosi didžiūnai, kara
liūnai, kunigaikščiai, ir karaliai.

Tikėjosi Vilniuje greit surasti 
tą vietą, kur Gediminas miego
jo ir sapnavo. Toks didis valdo
vas. toks reikšmingas sapnas! 
Ten turi stūksoti paminklas, 
aukštesnis už katedrą. Taip vi
sada juk yra: kur valdovas su
stoja, — tuoj paminklą stato, 
į sieną žalvariu įrašo, kas čia 
nutiko. Ir vieta pasidaro garsi.

Net miestas krūptelėjo, kai 
įlėkė skardydami žvalgai. Tai 
ką reiškia naujas valdovas — 
trimitus pučia, kad žmonės jį 
išgirstų. Ir ko jis nori — tas 

karalius ir tie jo puošnus rai
teliai?!

Raiteliai mieste lėkė ir ten ir 
ten, bet nerado jokio paminklo 
nei valdovui, nei vilkui.

— Lietuviai, tie stumbrai ap
kerpėję. bus visa nugriovę ir į 
patrankas suliedinę! — taip 
sprendė svečiai. — Kas jiems 
garsi istorija, kai jie nori garsėti 
savo karo būgnais!

Raiteliai klausė garsius miesto 
meistrus. Šie gi puotavo — švei
tė keptą žąsį, kimštą obuoliais, 
apdėtą slyvom, užgėrė vynu ir 
nieko nenorėjo girdėti apie senus 
paminklus.

Klausė ir tuos vyrus, kurie į 
knygas surašo miesto istoriją, 
gal jie ką nors žino. Šie atsa
kė:

— Tokios vietos visiems žino
mos, ir jokių paminklų jom 
nereikia. Tik negarsias vietas 
garsina paminklai!

— Sakykite greičiau, kur Ge
diminas sapnavo geležinį vilką?!

Raštingi vyrai padėjo žąsies 
pluksnas, uždarė rašalines, kad 
rašalas neišdžiūtų, ir tarė visi 
drauge:

— Tai bus labai lengva paro
dyti. Eime!

Čia pat ir katedra, vėdinasi 
duris atsidariusi. Ir pilies kalnas 
su mūrų sunkumu. Raštingi 
vyrai sustojo, pirštu rodė į vieną 
pusę, į kitą. Vienas jų tarė:

— Valdovas Gediminas norė
jo ant to kalno pastatyti pilį, tai 
jis miegojo čia, šio kalno papė
dėje.

— Visai ne taip! — antrasis 
raštininkas pakėlė pirštą. — 
Toks didis valdovas negi miegos 
čia pakalnėje. Jis ant Tauro 
kalno savo žirgą sulaikė nak
čiai.

— —Jūs visi kly state,—tvir
tino trečias. — Ant to kalno, 
kur dabar pilis savo mūrais gąs
dina visus, tan jis buvo nakčiai 
užjojęs.

— Palauk, ot ir ne taip!
— Ne taip!
— Ne taip!
Raštingi vyrai ginčijosi ir aiš

kinosi, o tuo tarpu sutrimitavo 
antrieji karaliaus šaukliai. Jau 
atlinguoja karieta su nauju val
dovu į seną miestą. Raiteliai ne
belaukė, kol raštingieji užbaigs 
kalbas. Didžiojo kalno papėdėje 
kalaviju užrėžė žemę, į kampus 
dar įsmeigė ąžuolo šakas. Tai čia 
toji istorinė vieta, kur miegojo 
Gediminas. Raštingieji vyrai net 
nustebo, kaip jie anksčiau to ne
matė. Tikrai čia garsioji vieta 
— Gedimino didybės pradžia.

— Mes pasirūpinsime, kad čia 
būtų pastatytas įžymus pamink
las.

Nusilenkė raštingieji tai gar
bingai vietai ir nuėjo prie 
savo paliktų žąsies plunksnų ir 
rašalinių,

-o-
Tuoj atsirado karaliaus dvaro 

tarnai ir atžymėtojoje vietoje 
pastatė raudono šilko palapinę, 
atidengė jos vieną šoną, padėjo 
staliuką, puošnią minkštą kėdę 

ir prie jo mažą suoliuką, kad 
valdovas turėtų kur kojas pa
ilsinti.

Miesto vartuose pasigirdo 
trimitai. Ten susitvenkė karietos 
ir žmonės. Visi nori pamatyti, 
kaip atrodo tas naujas valdo
vas. Jis vengras. Kam prireikė 
jam Gedimino sapno? Juk jis ne
supras, ką lietuviškas vilkas 
stūgaus.

Bet jis karalius. Jis žino, ko 
nori. Ir visi turi tai suprasti ir 
to paties norėti.

Valdovo būsimo sapno garbei 
dabar skardėjo pilies trimitai. 
Tokia šventė, tokia šventė! Se
niau tik karo pergalių proga 
taip šaukė trimitai, o dabar 
sveikino karaliaus būsimą sap
ną!

Panaktiniai nuėjo gatvėmis ir 
liepė uždarinėti duris smuklių 
ir užeigų, ir dirbtuvių, visus ge
ležinius vartus, vartelius, kad 
kartais kas nesucy psintų apsiri
kęs. Užgesino ir kepyklų kros
ais. nes ir malkos gali garsiai 
pokšėti.

Plėšikai ir vagys, pratinę žmo
nes prie neturto, ir tie suprato, 
kad reikalas labai svarbus, nes 
karalius sapnuoja. Negalima 
tada baladotis prie vartelių ar 
durų. Kai išvyks valdovas r jie 
atsigriebs už prarastą laiką.

Karalius įžengė į raudono šil
ko padangtę. Pakvipo malonūs 
kvepalai, degančių žvakių vaš
kas. Tarnai nurengė val
dovą, jo drabužius sugul 
dė ant atlašiųjų krasiu. Vie

nuolis sukalbėjo vakarinę 
maldą, švęstu vandeniu pa
šlakstė padangtę ir išeidamas 
nusilenkė valdovui.

Karalius pažvelgė į kryžių, 
kuris buvo pakabintas prie jo 
guolio, ir atsiduso. O kaip jam 
reikėjo gero sapno, kad jis, atei
vis, nebūtų sugėdintas garsių 
gėdiminaičių eilėje. Suprato jis 
valandos rimtumą. Minkštą guo
lį uždengė apklotu ir pats išsi
tiesė ant žemės, ant kilimo. Juk 
taip miegojo ir Gediminas, ku
ris buvo riterių riteris.

-o-
Anapus palapinės patiestais 

kilimais, vaikščiojo sargybos. 
Vienas jų pridėjo pirštą prie lū
pų ir parodė kitam, kad šis ty
lus pasitrauktų į šalį. Ten abu 
sukuždu:

— Kas bus, kai jo didenybė 
sapnuos geležinį vilką, ir tas 
pradės labai garsiai staugti?

— Reikia mum ausis saugoti 
n kitus apie pavojų įspėti.

Greitai visi sargybiniai žinojo, 
ką reikės daryti, kai išgirs vilkų 
staugimą. Jie vata užsikimš au
sis. Nuo sargybų kuždėsiai nu
šlamėjo į katedros aikštę, iš ten 
į sodelius, į kiemus. Ir visi su
purto. kad reikia saugoti savo 
ausis, kai karalius čia miega ir 
sapnuoja.

Tą naktį pražydo Vilniaus be- 
pis. Nei tie raštingieji vyrai ne
žinojo, kada liepos žydi.

Bus daugiau
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Lietuvių Fronto Bičiuliai ne
seniai korespondenciniu būdu 
pravestuose rinkimuose ateinan
tiems dvejiem metam išsirinko 
naują vadovybę. Į LFB tarybų 
išrinkti dr. Petras Kisielius, dr. 
Kazys Ambrozaitis, Juozas Koje
lis, Algis Raulinaitis, dr. Zigmas 
Brinkis, Pilypas Narutis, dr. 
Adolfas Šležas, Bronius Nainys 
ir Česlovas Grincevičius. Naują
ją LFB centro valdybą sudarys 
Clevelando sambūrio bičiuliai 
Vincas Akelaitis, Juozas Ardys, 
Juozas Mikonis, Ingrida Bublie
nė ir Jonas Vasaris.

— A. a. kun. Antanas Perku- 
mas, ilgametis Venecuelos lietu
vių kapelionas, salezietis, ilgai 
dirbęs Kinijoje kaip misijonie- 
rius, po sunkios ligos mirė Ca- 
racas sausio 31. Tuo metu Vene- 
cueloje lankėsi lietuvių vysku
pas Paulius Baltakis, OFM. Po 
vyskupo apsilankymo ligonis 
staiga mirė. Velionis buvo gi
męs 1909 kovo 29. Kunigu į- 
šventintas 1941 rugsėjo 21. Da
lyvaujant vysk. P. Baltakiui, iš
kilmingai palaidotas vasario 1 
Venecuelos saleziečių kapinėse.

— A. a. kun. Stasys Kul- 
bis, SJ, ilgai dirbęs Aušros 
Vartų parapijoje, Montrealyje, 
Kanadoje, po sunkios ligos mirė 
vasario 10. Velionis buvo gimęs 
1910 sausio 14, kunigu Įšventin
tas 1942 gegužės 13. Jis buvo 
skrajojantis Kanados lietuvių 
kapelionas, aplankęs daugybę 
lietuvių kolonijų ir jaunimo sto
vyklų. Palaidotas vasario 14 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se Chicagoje.

— Kun. Kazimieras Pugevi- 
č’us vadovaus metinėms reko
lekcijoms Putnamo seselių sody
boje. Moterims vyks kovo 14- 
16, vyrams kovo 22 - 23. Vie
tos ribotos. Būtina registruotis: 
1 - 203 928-5828.

— Kun. Vincas Dumčius, Vei
verių, Vilkaviškio vyskupijoje, 
altarista, mirė vasario 7. Velio
nis buvo gimęs 1986 vasario 28. 
Kunigu Įšventintas 1909. Prieš 
dvejus metus atšventė kunigys
tės 75 m. sukaktį. Tai jau šeš
tas šiemet Lietuvoje ir antras 
Vilkaviškio vyskupijoje miręs 
kunigas.

— LB St. Petersburgo apy
linkė per Gr. R. Jasinskienę 
atsiuntė Darbininkui stiprinti 
25 dol. Nuoširdus ačiū.

— Rochesterio vietininkijos 
skautų mugė vyks kovo 2 11 
vai. ryto mišios, o tuoj po mi
šių salėje prasidės mugė. Kovo 
1, šešttadienį, 8 vai. vak. bus 
koncertas. Dainuos iš Clevelando 
atvažiavęs vienetas “Uždainuo
kim”. Po to vyks šokiai

— Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos įstaiga Brooklyne išleido 
maldos kalendorių. Pradžioje 
yra maldos pasiruošimui Lietu
vos krikšto jubiliejui, pabaigoje 
kalendorius, kuriame nurodyta 
kas ir kur turėtų maldas atlik
ti. Redagavo Gintė Damušytė, 
patarėjas buvo kun. K. Pugevi- 
čius, talkino Andrius Adams.

— “Jaša Heifetz, gimęs šią 
dieną 1901 metais Vilniuje, Lie
tuvoje....” Taip per WFMT kla
sikinės muzikos radijo stotį Chi
cagoje kalbėjo pranešėjas Steven 
Reeder vasario 2. Tas pasaulinio 
masto smuikininkas programo
se ir per radiją paprastai mi
nimas kaip gimęs Vilniuje. Ru
sijoje.

— A. ir T. Kojelaičių stipen
dijų fondo komisija, veikianti 
prie Kanados Lietuvių Fondo, 
savo posėdžiuose sausio 24 ir 
vasario 2 paskyrė stipendijas 
Danutei Skukauskaitei, studi
juojančiai Ottawoje žurnalisti
ką 750 dol., Lilianai Mikalkė- 
naitei, kuri Brazilijoje mokosi 
mokytojų seminarijoje. 300 dol.

Dailininkas Antanas Tamošaitis vasario 15 minėjo 80 metų 
amžiaus sukaktį. Čia jo kūrinys “Didinga praeitis” iš 1963 m. 
dailės parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.

CHICAGO, ILL.
Pasirodys G. Puz i na u skaitė ir

R. Kireilis
Jau artėja “Margučio” rengia

mas koncertas, kuris chicagie- 
čiams suteiks retą proga pasi
džiaugti čia negirdėtomis meno 
pajėgomis. Koncerte, kuris įvyks 
kovo 9 Jaunimo Centro didžio
joje salėje pasirodys kylanti jau
na dainininkė Guoda Puzinaus- 
kaitė ir žymus klarnetistas Ra
mūnas Kireilis.

Puzinauskaitė jau yra pasi
rodžiusi pora kartų rytinės Ame
rikos lietuviams, tuo tarpu Ki- 
reilio pasirodymas Amerikos 
lietuviams bus pirmasis. Beje, 
jis dalyvavo Kūrybos ir Mokslo 
simpoziume praėjusių metų pa
baigoje ir po pranešimo pa
grojo pora kūrinių, tačiau jį 
ten girdėjo gana mažas tautie
čių būrys.

Lietuviams iki 1955 m. pra
džios jis buvo nežinomas. Jo 
susidomėjimas lietuviais bei Lie
tuva labai padidėjo po to, kuo
met praėjusių metii pavasarį; 
lankėsi Lietuvoje ir ten davė 
konce rtą.

Apie Ramūną Kireilį Amerikos 
muzikos kritikas VVilliamiStub- 
bins taip yra rašęs:

Ona Mikulskienė, LTM Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro 
• vadovė.

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

Kainos už vietbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal 
lėktuvą grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesį.

Nuperkame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminią iškvietimui ii Lietuvos. Parūpiname lėktuvą bilietus, viešbučius, automobilius į visus 
pasaulio kraštus.

Prica are based on double occupancy and are subject to changes
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite: 312*238-9787.
American Travel Service Bureau 9727 S. Western Avė.. Chicago. III. 60643.

"Ramūnas J. Kireilis — vienas 
žymiausių pasaulio klarnetistų. 
Muzikos meno daktaras, Denve
rio universiteto profesorius, na
cionalinių JAV klarnetistų semi
narų vadovas, Tarptautinės klar
netistų sąjungos Įkūrėjas ir pir
masis jos prezidentas.

Aktyviai dalyvauja spaudoje, 
yra vienas iž žurnalo “Instru
mentalistas" (“The Instrument- 
alist”) redaktorių, paskelbęs ke
letą metodinių darbų.

R. J. Kireilis su dideliu pasise-
kimu nuolat koncertuoja JAV 
ir kitose šalyse. Jo grojimas 
visada gerai vertinamas.

Visame pasaulyje giriamas už 
puikij grojimą.

...Klarnetistų klarnetistas.”
Susidomėjimas šiuo “Margu

čio” koncertu yra labai didelis. 
Beje, atlikėjams akomponuos 
muzikos profesorė iš V. Vokieti
jos dr. Raminta Lampsatytė.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 100 metų minėjimas

Šiemet sueina 100 metų nuo 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) įsisteigimo. Ta proga 
šią vasarą Chicagoje bus šimt
mečiui paminėti seimas bei kitos 
pramogos.

MIRĖ DAIL

B. MURINAS

Dailininkas Bronius Murinas, 
ix> sunkios ligos mirė vasario 19 
Chicagoje.

Br. Murinas, baigęs Kauno 
neito mokyklą, studijas gilino 
Paryžiuje. Meno dalykus dėstė 
Kauno mergaičių mokytojų se
minarijoje, moterų dailės mo
kykloje, Klaipėdos ir Vilniaus 
pedagoginiuose institutuose. Yra 
parašęs keletą knygų apie pie
šimo technikų.

Būdamas Lietuvių dailininkų 
Sąjungos nariu yra dalyvavęs 
Ijeveik visose s-gos rengtose pa
rodose ir turėjęs savo individua
lių parodų Lietuvoje, Vokietijoje 
ir Amerikoje, NewYorke irgi 
buvo jo darbų paroda Židinyje. 
Priklausė prie Amerikos lietuvių 
dailininkų sąjungos.

Yra laimėjęs eilę premijų ame
rikiečių parodose, o jo darbų 
yra Šiaulių Aušros muzie
juje, Čiurlionio galerijoje ir 
privačiose kolekcijose.

Jisai buvo vienas iš pajėges
niųjų mūsuose akvarelistų.

Seimas prasidės birželio 30 
ir tęsis iki liepos 3. Jis bus 
pravestas Essex viešbutyje, 800
S. Michigan Avenue. Ten bus 
visi seimo posėdžiai. Susipažini
mo vakaras pirmąją seimo die
ną Įvyks Dariaus-Girėno salėje, 
o banketas — \lartinique patal
pose birželio 2. Taip pat pra- 
matoma ir daugiau renginių.

Neseniai K. Mačiuko įstaigoje 
Marųuette Parko kolonijoje įvy
ko šio seimo rengimo komiteto 
ir Susivienijimo darbuotojų su
sirinkimas, kurio metu buvo iš
rinktos Įvairios minėjimo komi
sijos.

Susirinkimui pirmininkavo 
rengimo komiteto pirmininkas 
Petras Vilkelis. Čia aptarta 
daug minėjimo ir seimo rengi
mo punktų ir paskelbti žmonės, 
kurie darbuosis minėjimo rengi? 
mo reikaluose. Štai jų
sąrašas: V. Kasniūnas, T. Blin- 
strubas, Ch. Austin, E. Čižaus- 
kienė, V. Utara, J. Paukštelis, 
Ch. Macke, J. Miller, A. Jagiella,

B ALTI VIORĖ S ŽINIOS
Keturių kapelionų pagerbimas 

įvyko Šv. Alfonso bažnyčioje va
sario 2. Mišias aukojo Baltimo- 
rės veteranų organizacijos ka
pelionas kun. Antanas Drangi
nis. Kiekvienais metais vetera
nai pagerbia tuos kapelionus, 
kurie aukojo savo gyvybes iš
gelbėti kareivius S. S. Dorchester 
laive, kuris skendo nuo vokiečių 
torpedų 1943 vasario 3. Vete
ranų choras Balladiers giedojo 
per pamaldas.

Šv. Vardo draugijos vyrai su
rengė jautienos kepsnių balių 
vasario 2 Amerikos veteranų sa
lėje Rosedale, Maryland. Publi
ka gražiai pasilinksmino. Daug 
kas laimėjo gražių premijų. Mu
zika buvo tokia gera, kad publi
ka nebenorėjo palikti salę. Vy
rai džiaugiasi, kad parengimas

KELIONĖS į LIETUVĄ 1986
IŠ NEW YORKO

2-17 
15-24 
30-16

Gegužės 12-18
Birželio
Birželio
Birželio
Liepos 12-25
Liepos 14-30

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

Rugsėjo 21-S7
Spalio 5-21
Spalio 13-27

Maskvoje* 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2

ŽUVO KUN. J. ZDEBSKIS
Lietuvoj šių metų vasario 6 

automobilio katastrofoje žuvo 
kun. Juozas Zdebskis, 56 metų 
amžiaus, Rudaminos parapijos 
klebonas. Palaidotas vasario 10 
Rudaminoje.

Kun. J.Zdebskio žuvimo ap
linkybės labai įtartinos ir ne
aiškios. Spėjama, kad tai buvo 
KGB suplanuota ir įvykdyta au
to avarija.

Kunigas Zdebskis buvo vienas 
iš penkių Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Komiteto narių, kurie so
vietinės valdžios persekiojami.

Pirmasis susikirtimas su KGB 
įvyko 1964 už vaikų katekiza- 
ciją ir nuteistas vieneriems me
tams, bet bausmė nevykdyta.

1971 rugpjūčio 26 vėl areštuo
tas. Nors grasinta ir buvo muša
mas, atsisakė pasirašyti po jam 
primestais kaltinimais, tai 
Aukščiausias sovietinis Lietuvoj 
teismas 1971 gruodžio 9 pasky
rė vienerių metų bausmę už ka- 
tekizavimą 300 jaunuolių.

Jo ir kitų dviejų kunigų areš
tai už panašius nusikaltimus su
kėlė tikinčiųjų tarpe nepasiten
kinimo bangą.

1972 buvo surinkta 17,000 ka
talikų parašų, pasiųstas protes
to laiškas Brežnevui dėl religi
nio persekiojimo Lietuvoje ir 
įteikta Jungtinėms Tautoms.

Atlikus bausmę RRT (Religinių 
Reikalų Taryba) neleido jam įsi
darbinti jokioj parapijoj, o turė
jo dirbti paprastu darbininku. 
Tik po ilgesnio laiko kun. Zdebs-
kis gavo parapiją.

Persekiojimai tęsėsi. Vežant 
parapietį ligoninėn 1976 kovo 10 
buvo milicininkų sulaikytas ir

T. Kuzas, dr. V. Dargis, J. La- 
pinski, E. Sniokaitė, J. Jasiū- 
nienė, Ed. Šulaitis, R. Zapolis ir 
kt. Į rengimo darbus vėliau bus 
įtraukta ir daugiau žmonių.

Susirinkimo metu fotografas 
M. Nagys padarė nuotraukų, 
kurios bus patalpintos seimo 
rengimo programinėje knygoje.
Ši knyga bus plačios apimties 
su medžiaga apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje bei daugeliu 
skelbimų. ’ (e.š.)

pavyko ir susilaukė gero pelno.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą surengė Bal- 
timorės Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Pradėjo minėjimą mišiomis, ku
rias aukojo Šv. Alfonso parapi
jos klebonas kun. Antanas Dran
ginis ir pritaikė pamokslą vasa
rio 16. Mišios aukotos už tuos, 
kurie žuvo bekovojant už Lietu
vos laisvę ir už kenčiančius bro
lius ir seses pavergtoj tėvynėj ir 
Sibire. Per mišias giedojo mišrus 
choras Daina. Lietuvių namuo
se 1:30 vai. popiet vyko pokylis.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
sekmadienį, kovo 2, Lietuvių 
svetainės kambariuose. Rengi
mo komitetas ragina žmones įsi
gyti bilietus iš anksto nuo šėri-

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 3, Vilniuje 5, I-eningrade 3 ir Helsinki
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5, Maskvoje 1
ir Helsinki 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10. Maskvoje 1

patalpintas psichiatrinėn ligo
ninėn, o spaudoj paskelbta, kad 
sulaikytas “už vairavimą neblai
viam stovyje”.

1980 spalio mėnesį įtartinom 
aplinkybėm buvo apdegintas 
kažkokiais chemikalais. Dakta
rams atsisakius, KGB spau
džiant, parašyti diagnozę, kad 
tai venerinės ligos pasek
mės, kun. Zdebskio draugai at
siėmė jį iš klinikos.

KGB agentai 1984 liepos 5 jo 
bute padarė kratą ieškodami 
“pavogtų daiktų”. Konfiskavo 
Komiteto dokumentus, Žmogaus 
Teisių deklaraciją, Vatikano 
radio transliacijų užrašymus, 
rašomąją mašinėlę ir kt.

Sunaikintas sovietinės KGB 
pastangomis dar vienas Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Komiteto 
narys.

LIC

— Marijos aukštesniosios mo
kyklos Chicagoje mokinės Lais
vės statulai remontuoti pasiun
tė 1000 dol. Jos rūpinasi, kad ta 
statula Liberty saloje prie New 
Yorko vėl galėtų rodyti kelią Į 
laisvą Amerikos kraštą.

ninkų arba Lietuvių Namuose 
prie baro. Be jautienos bus ir 
kitų skanių valgių. Vyks loterija, 
kur bus galima laimėti visokių 
premijų. Šokiam gros geras or
kestras. Balius prasidės 1 vai. 
popiet ir baigsis 6 vai. vak.

Šv. Alfonso parapijos organi
zacijos — Šv. Vardo draugija ir 
Sodalietės — ruošia bendrus 
pusryčius sekmadienį, kovo 9, 
parapijos salėje tuoj po 8:30 vai. 
mišių. Visi nariai raginami daly
vauti. Po pusryčių bus trumpas 
susirinkimas, išrinkta nauja 
valdyba ir aptarti ateities pla
nai.

Šv. Alfonso bažnyčios vidus 
baigtas remontuoti. Darbininkai 
nuvalė daug suodžių ir dulkių 
nuo stovylų, stacijų, altorių, sie
nų ir lubų. Kur reikėjo buvo 
nudažyta. Dabar bažnyčia at
rodo šviesi kaip nauja. Maldinin
kai, kurie mėgsta dalyvauti pa
maldose arba pasimelsti bažny
čioj, sužavėti jos gražumu ir ki
tiem pasakoja kokia graži Šv. 
Alfonso bažnyčia.

Jonas Obelinis

1.650.00
1.750.00
1.500.00
1.750.00
1.625.00

1

1,750.00 
1.830.00
1,750.00
1.750.00
1,510.00
1.430.00 •
1.550.00
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PRANEŠIMAS

Lietuvių Fondas praneša su
interesuotiems asmenims, orga
nizacijoms ir institucijoms, kad 
prašymai Lietuvių Fondo para
mai gauti turi būti įteikti iki 
šių metų kovo 15 d., o studen
tų stipendijoms — iki balandžio 
15 d. Paskutinė įteikimo data yra 
laikoma pašto spaudas. Vėliau 
gauti prašymai Šių metų skirsty
me nebus svarstomi.

Prašymams visos formos ir 
paaiškinimai gaunami Lietuvių 
Fondo būstinėje: 3001 VVest 59 
th Street, Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 471-3900. Būstinė 
veikia dienas savaitėje nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų. Pra
šome užeiti ir pasiimti reikia
mas formas, rašyti laiškus ar 
skambinti telefonu ir pageidau
jama informacija bus suteikta. 
Prašymai bu s svarstomi tik laiku 
įteikus ir pilnai užpildžius tik 
Lietuvių Fondo nustatytas for
mas.

HARTFORD, CONN.
“Berželio” koncertas

Vasario 1 šv. Andriejaus pa
rapijos salėje, New Britain, 
Conn.,įvyko “Berželio” tautinių 
šokių grupės metinis koncertas. 
Kaip keičiasi metai ir šokėjai, 
taip “Berželio šokėjai mokėsi 
šokti naujų tautinių šokių. To
dėl visai užtarnautai ir šis pa
sirodymas neapvylė pilnai užpil
dytos salės dalyvių. Net delnai

Hartfordo “Berželio” šokėjai atlieka rugiapiūtės šokių pynę savo metiniame koncerte, Nuotr.
Lino Banevičiaus

Dalis Hartfordo “Berželio” šokėjų savo metiniame koncerte. Nuotr. Lino Banevičiaus

JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS DVASIOJE

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

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

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

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

Tai: 718 647-2434

New Yorko vyrų choras Perkūnas ir Apreiškimo parapijos choras su dirigentu Viktoru Raliu Vasario 16-osios minėji
me Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

skaudėjo nuo plojimų.
Vyresniųjų ir vaikų grupės vis 

šoko, keitėsi ir visus žavėjo sa
vo trykštančia jaunyste ir puikiu 
pasiruošimu. Ir taip greitai pra
bėgo pro akis net 14 tautinių 
šokių. Įspūdingai nuteikė visus 
ir nustatė vakaro programą jau 
pats pirmas šokis “Pabaigtuvi- 
nis”, kuriam šokėjai išėjo į salę 
su rugių vainiku, grėbliais ir 

dalgiu, kuriuos padarė A. Virku- 
tis. Vakaro programą užbaigė 
su nuotaikingu ir tradiciniu 
“Suktiniu”, į kurį įsijungė visi 
vy resnieji ir mažieji šokėjai.

Linas Balsys šokėjų 
vardu padėkojo “Berželio” vado
vės padėjėjams Jonui Rodžiui ir 
Laimai Šimanskytei, kurie per 
daug metų pasidarė nepakei
čiami pagelbininkai ir vėliausiam 
padėjėjui Sauliui Dzikui. Taip 
pat labai dėkojo grupės techni
kos vadovui Alfonsui Dzikui ir

PHILADELPHIA, PA.

Švento Kazimiero šventę Phi- 
ladelphijoje, Šv. Kazimiero para
pijoje organizuoja Liet. Vyčių 3 
kuopa ir Šv. Andriejaus para
pijoje ateitininkai.

Vyčiai organizuotai dalyvaus 
savo globėjo šv. Kazimiero pa
maldose ir turės bendrus pusry
čius.

Ateitininkai rengia po 10:30 
vai. pamaldų kavos užkandžius 
ir paskaitą tema “Šv. Kazimieras 
ir mes”. Ją sutiko paruošti dr. 
Jonas Dunčia iš Delaware. Me
ninės programos dalį atliks 
Moksl. a-kų jaunimas, vadovau
jamas Jūratės Stirbienės.

Visi lietuviai kviečiami šven
tėje dalyvauti.

Liet, vyčiam Philadelphijoje 
vadovauja Marytė Lepera, atei
tininkam Bronius Krokys.

Rengėjai

muzikui Jurgiui Petkaičiui už di
delę pagalbą — šokių muziką ir 
visiems prisegė po gvazdiką. Di
delė padėka Hartfordo Švč. Tre
jybės par. kleb. kun. Juozui Ma
tučiui ir New Britaino Šv. And
riejaus par. kleb. kun. Jonui Rik- 
teraičiui už leidimą naudotis sa
lėmis ir Pauliui Orentui už 
programos kny gutės projektą ir 
išspausdinimą. “Berželio” vado
vė Dalia Dzikienė buvo apdo
vanota gėlių puokšte ir gausiais 
plojimais už jos puikiai atliktą 
didelą darbą, kantrybę ir pasi
šventimą.

Toliau sekė bendri šokiai, gro
jant brolių Kezių orkestrui iš 
New Yorko. Jiems pagelbėjo 
akordeonu ir savo puikiu balsu 
jų tėvelis Romas Kezys. Jauni
mas ir senimas linksminosi iki 
vėlumos. Hartfordo ir apylin
kių lietuviai didžiuojasi turėda
mi tokį puikų ir veiklų “Ber
želį”. Jis savo dažnais pasirody
mais visur garsina mūsų paverg
tos tėvynės vardą.

Balandžio 13 “Berželis” atliks 
programą Bostone, M inkų radijo 

.52 metų sukaktuviniame ren
giny. Lionginas Kapeckas

NAUJIENOS KASOJE
Šiemet pradėjo veikti Kasos 

Kredito Unijos skyrius Detroite. 
Skyriaus vedėja — Gailė Dėdi- 
nienė. Detroito adresas bus pra
neštas vėliau.

Kasos direktorius Vaclovas 
Kleiza buvo paskirttas Lietuvos 
Generaliniu Garbės Konsulu 
Chicagoje. Kitas Kasos direkto
rius, dr. Tomas Remeikis, yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininko pavaduo
tojas. Garbė Kasos nariam Chi
cagoje.

KASA Amerikoje jau turi 5 
skyrius. Centrinis skyrius yra 
Richmond Hill - New Yorke, o 
kiti — Chicagoje, Cicero, St. 
Petersburg Beach ir Detroite.

Per visus skyrius Kasos kapi
talo aktyvvas, rašant šias eilu
tes, jau siekė 52 milijonus dole
rių. Tai didžiausia Lietuvių Kre
dito Unija pasaulyje.

Neužilgo Kasoje bus galima 
atidaryti čekių sąskaitą ir gauti 
nemokamą čekių rašymo patar
navimą. Šiuo metu organizuo
jama bandomoji programa. Kas 
nori įsijungti — kreipkitės į 
Kasos įstaigą New Yorke.

Kasa jau pradeda ruoštis meti
niam narių suvažiavimui. Ofi
cialus metinis susirinkimas 
įvyks š.m. gegužės 4 New Yor
ko Kultūros Židiny, o informa
ciniai susirinkimai kituose sky-

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

vyrų okteto įdainuota plokštelė, 
11 lietuviškų kūrinių: Ramovė- 
nų maršas, Čia mano tėvynė, 
Onytė, Prie skaidrios versmės, 
Tėvy nė, Širdis dar gyva, Naktis 
graži, Mano kraštas, Ką kalbė
jo saulė žiedui. Kaina 10 dol. 
Persiuntimo išlaidoms pridėti 
dar 1 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
“Tau mama”, “Pasakos vai
kams”. Persiuntimo išlaidoms 
padengti pridėti 1 dol. Visa gau
nama Darbininko administraci
joje.

Jono Aisčio, įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psl., 
išleista 1961 metais, išleido Ro
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar 1 dol. Rašy
tu Darbininkas, 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N.Y. 1120" 

riuose įvyks vėliau.
Įsidėmėtina visiem dirbantiem 

taupytojam, kad laikas atidaryti 
IRA pensijos taupomąją sąskai- 
tė 1986 metams. Iki š.m. ba
landžio 15 dar galima padėti pi
nigus į IRA fondą ir už pernykš
čius metus. Tuo būdu sumažės 
Jūsų uždarbio suma ir taip pat 
sumažės valstybiniai mokesčiai. 
O Jūsų IRA indėliai Kasoje už
dirbs aukštą ir taip pat laisvą 
nuo mokesčių dividendą; Vi
siem dirbantiem tai yra nepa
prastai svarbi taupymo prie
monė. Dėl smulkesnių informa
cijų pasiteiraukite Kasos įstaigo
je.

Taip pat pasiteiraukite Ka
soje apie įvairias paskolas. Ka
sos nariam prieinamomis sąly
gomis duodamos namų statybos 
ir pirkimo, investavimo, auto
mobilių pirkimo ir kitokios pa
skolos. Kreipkitės į įstaigą dar
bo valandų metu, kurios yra 
skelbiamos šiame laikraštyje 
Kasos reklamoje.

KASOS informacija

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko

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

(Nakvojant dviese kambaryj*), įskaitant visas susisiekimo išlai
das, viešbučius, maistų, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijosiniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb. VAZ 2107 — 4,470 rb. 
VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 — 3,900 rb. VAZ 21013 — 
3,360 rb.), kooperatiniu* butus, padedam* sutvarkyti doku
mentus iškvietimams. Informacijų Ir visais kellanlų reikalais 
kreiptis j:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais "FINNAIR” lėktuvais

— Lietuvos generalinės kon- 
sulės Juzės Daužvardienės ir 
Lietuvos generalinio konsulo 
Vaclovo Kleizos pagerbimas ren
giamas balandžio 27 Chicagos 
Jaunimo Centre. Programoje — 
akademija, meninė dalis ir vai
šės. Akademijos pagrindiniu 
kalbėtoju yra pakviestas ir suti
ko dalyvauti Lietuvos atstovas 
VVashingtone ir Lietuvos Diplo
matijos Šefas dr. S.A. Bačkis. 
Konsulų pagerbimą rengia Chi
cagos lietuviškų organizacijų su
darytas komitetas.

— Kun. Pranas Garšva, “Drau
go” dienraščio vyr. redaktorius 
pasitraukia iš redakcinio darbo
ir išeina poilsiui.

— Kun. dr. Jonas Gutauskas, 
buvęs Vytauto D. universiteto 
profesorius, dirbęs Toronte ir 
buvęs klebonu lietuvių parapi
joje Delhi, Ont., dabar gyvena 
Mississauga Lietuvių Kankinių 
parapijoje. Jam sausio 16 suka
ko 80 m. amžiaus. Sukaktuvi
ninkas yra išleidęs keletą knygų, 
rašęs nemažai lietuviškoje spau
doje, išleidęs eilėraščių rinkinį. 
Gimęs 1906 sausio 16, kunigu 
įšventintas Kaune 1932 gegužės 
21.

— Pik. dr. Juozas Manelis, 
50 metų, staiga mirė sausio 19 
Suisun, netoli San Francisco, 
Calif.. Jis buvo krūtinės ląstos 

į chirurgas Aviacijos ligoninėje ir 
Į San Francisco universiteto pro- 
į fesorius. Studijuodamas buvo 

uolus ateitininkų sąjungos 
narys.

— Sol. Guodos Puzinauskaitės 
ir klarnetisto Ramūno Kireilio 
koncertas Chicagos Jaunimo 

i Centro didžioje salėje įvyks 
į kovo 9. Koncertą rengia “Mar

gutis”.
— Lietuvių Fondo narių susi-, 

į rinkimas įvyks kovo 22 Chica
gos Jaunimo Centre.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. A. Stundžia, Methuen, 
Mass., O. Vilimienė, Toronto, 
Ont., A. Sneganas, VVest Germa- 

: ny. Užsakė kitiems: L. Gudelie- 
' nė, Cos Cob, Conn. — A. Biru

tis, VVoodhaven, N.Y., A. Ruz- 
• gas, VVoodhaven, N/Y. — C. Arce, 

Monmouth Hts. N.J. Sveikinam 
; naujus skaitytojus ir dėkojam 
‘ užsakytojam. Naujiems skaityto- 
. jam Darbininko prenumerata 
! pirmiem metam-tik 12 dol. At

naujinant — visiem 15 dol. me
tam.

gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 
$1,590.00

birželio 14 d. iki birželio 28 d.
$1,890.00

liepos 17 d. iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.00

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
$1,480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
$1,471.00
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UŽGAVĖNIŲ MALONUMAI 
APREIŠKIMO PARAPIJOJE

Nors vasario 9, sekmadieni, 
buvo darganota ir Brooklyno 
gatvėse tirpo purvinas sniegas, 
užgavėniškų blynų viliojama, 
nutariau nuklampoti j už kelio
lika blokų esančių Apreiškimo 
parapiją.

Bažnyčioje per sumų buvo 
miela matyti gausiai susirinku
sius parapiečius ir svečius. Mi
šias aukojo kun. Danielius Sta- 
niškis, kuris per pamokslų pri
minė: per gavėnių tobulėkime, 
kad nesibaimintume Velykų ry tą 
artėti prie prisikėlusio Išganyto
jo.

Klausytis Viktoro Ralio vado
vaujamo choro buvo tikras ma
lonumas. Jis tikrai daug prisi
deda prie mišių iškilmingumo. 
Kaip didelei Beethoveno gerbė
jai buvo jauku išeiti iš bažny
čios Viktorui Raliui grojant 
Beethoveno devintos simfonijos 
paskutinę dalį. Tikrai man tai 
buvo “Ode to Joy ”.

Po mišių tiesus kelias, kuri nu
rodė gardūs patiekalų kvapai, 
vedė i parapijos salę. Svečiai 
pripildė salę. Dalyvavo daug 
jaunimo. Ir kada j salę įėjo kun. 
Jonas Pakalniškis, jie su džiaugs
mingais ir garsiais šūkiais jį pa
sisodino prie savo stalo. Pagal
vojau, štai kitas kunigas, kaip ir 
populiarus mūsų Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas. Nors mūsų 
“jaunimas” truputį vyresnis, 
mums netrūksta jaunatviško en
tuziazmo.

Maldoje kun. J. Pakalniškis 
priminė gavėnios prasmę ir mūsų 
vaidmenį šiuo laiku. Greit buvo 

YRA GALIMYBĖ ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ............................... $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas ...................... $ 35.00

□ ENCYKLOPEDIA LITHUANICA, 6 tomai ............................... S150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai............................................. S 35.00
~ Signataro PETRO KLIMO iš mano atsiminimų ................. $ 13.25
Tj Prez. A. SMETONOS raštai. Pasakyta Parašyta ................. S 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127

Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siusti U S dol.

Vardas. Pavardė

Šias knygas galima įsigyti ir Darbininko administracijoje

fine jewelry
precious stones

ROUTE25A. NORTHPORT. IONG ISLAND. NEW YORK 11768 516/261-8028

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 47 milijonai dolerių

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

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

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% IKI 9.25% pagal sumą ir terminą.
IRA indelių palūkanos nuo 9.00% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

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

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

atnešti užkandžiai ir visų lau
kiami blynai lx*i įvairiausi pa
tiekalai. Galėjom valgyti kiek 
norėjom. Kai kurie, atrodo, labai 
daug norėjo. Virtuvėje vadovavo' 
E. Kezienė su pagalba: Baraus
kienė, Sližienė, Povilaitienė, Po-x 
vilaitytė, Menčiūnienė bei kt.

Daug juoko suteikė Pranutės 
Ąžuolienės vadovaujama lote
rija, kurios visi bilietai buvo iš
pirkti. Mat pelnas buvo skiria
mas bažnyčios remontui ir visi 
buvo dosnūs. Susidarė lyg du 
frontai — vyresnieji ir jaunieji. 
Kai vieni “per daug” laimėjo, 
kiti liko nepatenkinti. Laimėji
mų užteko visiems. Net svečias 
Arūnas Pemkus, veiklus jaunimo 
atstovas iš Chicagos, buvo lai
mingas.

Man ypatingai buvo linksma, 
kai Apreiškimo parapijos kolek
torius, Jonas Antanavičius, 
buvęs Nevv Yorko uosto “long- 
sboreman”. vy ras kaip ąžuolas, 
laimėjo žiurstų ir kosmetikai 
dėžutę. Visa tai jis su savo 
charakteringu dosnumu įteikė 
man.

Smagu buvo valandėlę pra
leisti draugiškoje Apreiškimo 
parapijoje. Klampodama per 
sniegų namo, pagalvojau, kad 
greit teks vėl šių parapijų aplan
kyti. Juk Viktoro Ralio vado
vaujamo choro koncertas čia pat 
— kovo 23, Verbų sekmadienį. 
Susirinkime tenai visi.

Dalia Bulvičiūtė

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj ir ieško Darbininko!

RENGINIAI 
KULTŪROS 
ŽIDINY

Kovo 2 — Nevv Yorko skautų 
Kaziuko mugė.

Kovo 8 — Pabaltiečių jauni
mo kongreso premijų įteikimas.

Kovo 15 — privatus pobū
vis.

Balandžio 5 — “Laisvės Ži
burio” radijo koncertas.

Balandžio 6 — LMF Nevv Yor
ko klubo Velykų stalas.

Balandžio 11 — privatus po
būvis.

Balandžio 13 — “Darbininko” 
70 m. sukakties minėjimas-kon- 
eertas.

Balandžio 19 — LB Nevv Yor
ko apygardos suvažiavimas.

Balandžio 20 — Moterų Vie
nybės rengiamos knygos sutik
tuvės.

Balandžio 26 — Maironio mo
kyklos koncertas.

Balandžio 27 — D. Sakaitės 
koncertas.

Gegužės 3 — Tautos Fondo 
suvažiavimas. L. A. K. bingo 
grupės susirinkimas.

Gegužės 3-4 — paroda.
Gegužės 4 — “Kasos” metinis 

narių susirinkimas.
Gegužės 10 — privatus pobū

vis.
Gegužės 11 — Kultūros Židi

nio pavasario šventė.
Gęgužės 17-18 — vyr. sk. 

Židinio “Vilija” paroda.
Gegužės 24 - 25 — LB Nevv 

Yorko apygardos paroda.
Birželio 1 — Maironio mokyk

los mokslo metų užbaigimas.
Birželio 7 — “Perkūno” choro 

koncertas.
Birželio 15 — Birželio įvy kių 

minėjimas.
Rugsėjo 6 — privatus pobū

vis.
Rugsėjo 1.3 - 14 — P. Jurkaus 

pagerbimas.
Spalio 4-5 — L.A. Klubo 

paroda.
Spalio 12—LMKF Nevv Yorko. 

klubo koncertas.
Spalio 18 - 19 Tautodailės 

Instituto paroda.
Lapkričio 8 — "Laisvės Žibu

rio’ koncertas.
Lapkričio 15 - 16 LMKF Nevv 

Yorko klubo paroda.

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

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. —A. Dimas, Mid- 
dle Village, N.Y, M. Erčius, Lit- 
tle Neck, N.Y, A. Karmuza, 
VVaterlairy, Conn., J. Zuhavičius, 
Sunny Hills, N.Y., E. Daidy- 
nas, BriKiklyn, NY.

Po 15 dol. - L. Strazdis, 
Derry, N H, 0. Dzetevskas, 
VVoodhaven, N.Y., kun. A. 
BertaškLS, Paterson, N.J., J. Kiau
šas, Harrison, N.J., A. Pintsch, 
\Vest Milford, N.J., D. Puzycki, 
Philadelphia, Pa., L. Kulikaus
kas, So. Ozone Park, N.Y., J. 
Janušis, Staten Island, N.Y., A. 
Nielsen, Glastonbury, Conn., K. 
Žebrauskas, Toronto, Ont.

11 dol. — A. Krasnakevich, 
So. Boston, Mass.

Po 10 dol. - A. Reventas, 
Gulfport, Fla., A. Pažėra, Juno 
įsiės, Fla., A. Lingis, Great 
Neck, N.Y., L. Pocius, Richmond 
Hill, N.Y., J. Šaulys, Branford, 
Conn., E. Didžbalis, VVaterbury, 
Conn., S. Bučmys, Dayton, Ohio, 
J. Burlen, Bowie, Md., V. Lelis, 
Rochester, N.Y., W. Calitis, 
Woodhaven, N.Y., A. Strazdas, 
Placentia, Calif., D. Mitkienė, 
Los Ang Angeles, Calif, V. Ston
kus, Media, Pa., B. Burchikas, 
Upper Darby.Pa., K. Kriaučiū
nas, Providence, R. L, Jesuit 
Fathers, Cleveland, Ohio, A. 
Daukantas, Santa Monica, 
Calif., P. Gaubys, Sunland, Ca
lif., V. Balčiūnas, Daytona 
Beach, Fla., A. Mažeika, Trea- 
sure, Island, Fla., dr. A. Šau
lys, Shoreham, M.Y., A. Vitkus, 
VVest Hartford, Conn., B. Rau
gas, Delran, N.]., E. Damijonai
tis, Riviera Beach, Fla., V. Ches- 
nulis, Albuąuerąue, N.MA. Ko
vas, Norvvood, Mass.

Po 8 dol. —G. Kruze, Brook
lyn, N.Y., E. Seenna, Lexington, 
Mass.

7 dol. — V Rocrūnas, Inde- 
pendence, Ohio.

Po 6 dol. - J. Matulaitienė, 
Hillcrest, N.Y,V. Tuskenis, Palm 
Springs, Calif.

Po 5 dol. — V. Bražėnas, 
Bonita Springs, Fla., F. Morkus, 
Dania, Fla., A. Kuzis, Flushing, 
N.Y., R. M eseika, Richmond 
Hill, N.Y., A. Kadaitis, Cam- 
bridge, Mass, E. Jansonas, Os- 
terville, Mass,V. Oniūnas, Juno 
Beach, Fla., A. Ramanauskas, 
Daytona Beach Shores, Fla., I. 
Dvorak, Richmond Hill, N.Y., 
V. Dubauskas,fVoodhaven, N.Y., 
J. Stašaitis, Brockton, Mass., J. 
Gaidis, AVorcester, Mass., V. Yo- 
mant, St. Petersburg, Fla., A. 
Gruzdys, S. Petersburg Beach, 
Fla., E. Juzumas, Seaford, N.Y., 
J. Abazorius, VVoodhaven, N. 
Y., M. Kiemaitis, St. Petersburg, 
Fla., A. Karpavičius, St. Peters
burg, Fla., V Pimonovv, Brook- 
line, Mass., A. Neviera, Brain- 
tree, Mass., A. Konce, VVoodha- 
ven, N .Y., P. Kiaunė, Rochester, 
N.Y., C. Žitkus, Baltimore, Md., 
P. Bernotas, Brighton, Mass., A. 
Kijauskas, Elizabeth, N.J., A. Ke
penis, Pompton Lks., N.J., A. 
Grubauskas, Lake VVorth, Fla., 
F. Morkus, Dania, Fla., B. Ku-

VERTINGI LEIDINIAI

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

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. I, II, III, IV' 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. P ersiuntimui 
pridedama p) I dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 1 1207.

lys, Woodhaven, N.Y., Šileikis, 
Hillcrest Estates, N.Y., S. Lu- 
kauskas.Ft. Myers, Fla., A. Žup- 
ka, St. Petersburg, Fla., A. Gi- 
niotis, Chicago, III., V. Kleiza, 
Chicago, III., A. Daukantas, Wal- 
lington, N.J., C. Laitušis, Union, 
N.J., 1. Simonaitis, Bloomficld, 
Conn., J. Raštikis, Dayton, 
Ohio, B. Emery, Hicksville, N.Y., 
E. Leleiva, Richmond Hill, N.Y., 
M. Sklandžiūtė, Vokietija, A. 
Žvirblis, Philadelphia, Pa., V. 
Malžinskas, Los Angeles, Calif.,
A. Daidynas, Escondido, Calif.,
B. Užemis, Hot Springs, Ark., 
J. Žitkevičienė, Australija, J. Ol- 
kovikas, Manchester, N.H., E. 
Pranckevičius, Parma, Ohio, M. 
Paliūnas, Akron, Ohio, K. Škir
pa, VVashington, D.C., R. Kregž- 
dys, Manassas Park, VA, G. Kru

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

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

d iena, Viln iuj 10, Maskvoj 1. Swissa ir iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

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

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

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

Maskvoj 2 d ienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

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

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

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

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

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

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

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

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

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

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

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

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

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

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

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

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 

4 pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

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

ze, Brooklyn, N.Y.
Po 3 dol — R. Kisielius, So- 

merville, N.J., J. Vaičjurgis, Dor- 
chester, Mass., V. Draugelis,.. 
\Vindsor, Conn., K. Gedeika, 
Hainilton Sq.» N.J., A. Laukaitis, 
Lemont, III., P. Vaikys, Chel- 
tenham, Pa.

2.50 dol. — S. Kuprys, River- 
side, III.

Po 2 dol. — P. Purenąs, Lyn- 
don, KS, J. White, Avon Park, 
Fla., J. Paliulis, Ponce Inlet, 
Fla., Z. Delininkaitis, Water- 
bury, Conn., A. Aistis, Temple 
Hills, Md., E. Sirvinienė, Cleve
land, Ohio, M. Grabnickas, 
Longwood, Fla., P. VValles, St. 
Petersburg Beach, Fla., S. Siru
tis, Hot Springs, Ark.

1 dol. S. Kecioris, Carmel, N.Y.
Visiems aukotojam nuošir

džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.
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NEW YORKO APYLINKĖJE
New Yorko skautų ir skaučių 

rengiama mugė įvyks kovo 2 
Kultūros Židinyje. 12 vai. 
mišios ir tuoj po mišių mugės 
atidarymas. Mugėje: skautų tė
vų komiteto pietūs, vyr. skaučių 
kavinė, skaučių lėlių teatras, 
vaizdai iš Lietuvos vaizdajuos
tėje, įvairūs rankdarbiai ir žai
dimai. Kviečia visus atsilankyti 
Neringos ir Tauro tuntai.

Kultūros Židinio valdyba va
sario 14 posėdyje aptarė iždo 
problemas ir nutarė ieškoti būdų 
pakelti Židinio pajamas bei su
mažinti išlaidas. Šiuo metu 
siuntinėjami laiškai su prašy
mu užmokėti nario mokestį ir 
paaukoti Židinio išlaikymui. Vi
si prašomi dosniai atsiliepti.

Kultūros Židinio pavasario 
šventė šiemet įvyks gegužės 11 
su Motinos Dienos minėjimu, 
pamaldomis ir gegužine. Rude
nį Židinio labui bus ruošiamas 
koncertas arba vaidinimas.

V. Avižienė, Brooklyn, N Y., 
mokėdama metinę Darbininko 
prenumeratą, dar pridėjo spau
dos reikalams 25 dol. Ačiū.

Lietuvos vyčių 110 kuopa ko
vo 2, sekmadienį, dalyvauja 11 
vai. mišiose V. Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje. Tuoj po mišių 
bendri pusry čiai parapijos salė
je.

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities suvažiavimas vyks 
kovo 9. sekmadienį, Frackville. 
Pa. Nuo V. Atsimainymo parapi
jos salės Maspethe autobusas 
išvyks . vai. ryto. Apie daly
vavimą iš anksto pranešti Adelei 
Dauzickas, tel. 718 .544-2787 
arba 212 333-6654.

Vladas Šiultė ilgai sirgęs mirė 
vasario 13. Prieš pasitraukda
mas i pensiją dirbo lėktuvų 
KLM bendrovėje atsakingose 
pareigose. Buvo pašarvotas Sha- 
lins šermeninėje. Atsisveikini
mas įvyko vasario 17 ir po ge
dulingų pamaldų Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje vasario -18 
palaidotas Cy press Hills kapinė
se. Nuliūdime liko žmona, sū
nus su Šeimomis ir kiti giminės.

A.A. 
ONAI KERBELIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui muzikui Vytautui Kerbeliui ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Jonas Vilgaliai

VLADUI PAULIUI
mirus, jo mylimai žmonai, dukrai Jonei, sūnui Vytautui 
ir jų šeimoms bei giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Kibirkščiai 
ir Vilkeliai

Apreiškimo parapijoj metinės 
rekolekcijos vyks savaitę prieš 

.... . Verbas — kovo 20, 21, 22 ir 23,Lietuvos generalinis konsulas^ bus sakomi ket.
Anicetas Simutis su ponia daly- viwtadienio> penktadienio iršeš- 
vavo Estijos ^priklausomybės tadienk) vakarais 7;30 val Re. 
šventės minėjime vasano 21,^^ kovo 93 Ver-
ruoštame Estijos generalinio^ U vak Rekolek-
konsulo. ciįom vadovaus Tėv. Juozas

Alfonse M. D’Amato, JAV se- Vaišnys, jėzuitas iš Chicagos, 
natorius iš New Yorko, Ameri- garsus kalbėtojas ir rekolekcijų 
kos Lietuvių Tarybos New Yor- vedėjas, žurnalo Laiškai 
ko skyriaus pirmininko P. Ąžuo- Lietuviams redaktorius.
lo buvo pakviestas dalyvauti Kasa, kredito unija, metinį na- 
Vasario 16-osios minėjime Kul- susirinkimą kviečia gegužės 
tūros Židinyje. Anksčiau jis čia 4 
tokia proga yra dalyvavęs ir 
susirinkusiems pasakęs progai 
pritaikytą kalbą. Dėl ankstes
nių įsipareigojimų šiemet atvyk
ti jis negalėjo. P. Ąžuolui at
siųstame padėkos laiške tarp 
kitko A. M. D’Amato primena: 
“As a United States Senator and 
Chainnan of the Helsinki Com- 
mission, I remairi devoted to the 
struggle for Lithuanian free- 
dom, and my commitment to 
the cause of human rights in 
Lithuania is steadfast and reso- 
lute.”

Laisvės Žiburio pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 5. 
Dainuos Clevelando vyrų grupė 
“Uždainuokim”. Vadovauja Al
girdas Bielskus.

Lietuvos vyčių Vidurio Atlanto 
mugė įvyks balandžio 19-20 
V. Atsimainymo parapijos salė
je, Maspethe, N.Y. Bus gintaro, 
įvairių rankdarbių, lietuviško 
maisto išpardavimas. Taip pat 
veiks “VVhite Elephant” stalas 
Amerikiečiai sako: “One mans 
junk is another man’s treasure 
Ši mugės dalis yra labai 
populiari. Taip pat vyks margu
čių marginimo, šiaudinukų kū
rimo bei juostų audimo pamo
kos. Loterijai gražų paveikslu 
paaukojo dail. Juozas Bagdonas, 
kurio kūrybą galima stebėti 
paskutiniuose “Bridges” nume
riuose. Sekmadienį dalyvaus 
Amber Singers iš New Britain. 
Conn. Šis motinos ir dukters 
duetas turėjo didelį pasisekimu 
Lietuvos vyčių seime Yale uni
versitete 1985 m. Šokiam gros 
akordeonistas.

Chicagos “Galerija” ruošia 
lietuvių dailininkų parodą Kul
tūros Židinyje gegužės 3-4.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopa vasario 9 
saarengė lietuviškų papročių Už
gavėnių vaišes Apreiškimo para
pijos salėje. Renginys buvo sėk
mingas. Visas , pelnas paskirtas 
parapijos bažnyčios remontui. 
Sąjungietės dėkoja visiems atsi
lankiusiems, kad įvertino jų dar- 
l>ą ir pastangas remti parapijos 
reikalus. Į kuopą įstojo nauja 
r*arė — p. Pažemėnienė.

Lietuvių Atletų Klubo šach
matininkai “Lithuanian Garn
io iteers” vardu vasario 15-17 
dalyvavo amerikiečių “US Ama- 
teur Team East” turnyre. Ko
mandą sudarė Arūnas Siinonai- 
tis, Edvardas Staknys, Zigmas 
Bliznikas, Linas Kudžma ir Juo
zas Vilpišauskas.

Kazachstane, Sovietų lageryje 
Jodinami 44 lietuviai vyrai 1955 
'Vasario 16-ąją paminėjo savo 
sukurtais patriotiniais eilėraš
čiais, skirtais ta proga Sibiro lie
tuvėm kalinėm. Ta poezija 
moteris kalines pasiekė, o 1981 
m. perduota į laisvąjį pasaulį. 
1982 m. išleistas didelio formato 
leidinys “Nelaisvėje gimęs kū
dikis. Sibiras — 1955 vasario 
16”. Knygoje išdėstyta visa ka
linių kūryba — originalo foto 
kopija, lietuviškai perrašytas 
tekstas ir angliškas jo vertimas. 
Knygą išleido Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa. Šią didelio for
mato, 99 psl. knygą skirtą Va
sario 16-osios minėjimui, dar ir 
dabar galima įsigyti už 5 dol. 
Lietuvių K. Religinėj Šalpoj. Če
kius rašyti ir siųsti adresu: 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook- 
ly n, N.Y. 11207.

BRONIUI MOGENIUI

Genovaitė ir Henrikas Bitėnai
ir šeima

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Irenai, 
sūnums, jų žmonoms, anūkams ir visiems giminėms.

VLADUI ŠIULTEI
mirus, mylimai žmonai Celestinai ir šeimai, broliui 
Pranui, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Amerikiečiams apie Lietuvą
Stepono ir Valentinos M inkų 

vedamoj radijo valandėlėj vasa
rio 10 angliškai kalbėjo Ed
vardas Meilus, Jr., Lietuvių 
Bendruomenės VRT narys. Jis 
pradėjo, kad lietuviai išeiviai 
vasario 16 minės Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šventę. 
Lietuva senovėje buvo didelė ir 
galinga valstybė. 1254 Didysis

Religinis koncertas Apreiški
mo parapijos bažnyčioje vyks 
kovo 23, Verbų sekmadienį, 3 
vai. popiet. Choras, vadovauja
mas muz. Viktoro Ralio, rūpes
tingai repetuoja programą. Pa
grindinė programos dalis bus 
Th. Dubois “Paskutinieji Kris
taus žodžiai nuo Kryžiaus”.

Moterų Vienybės susirinkimas 
įvyks kovo 4, antradienį, 7 vai. 
vakaro įprastoj vietoj, 85-27 
91st Street, VVoodhaven, N.Y.

Darbininko atkarpoje šiame 
numeryje pradedama spausdinti 
ištraukas iš rašytojo ir Darbi- 
bininko redaktoriaus naujausios 
knygos “Kai Vilniaus liepos kve
pia“ — “Žibunto sakmės apie 
Vilnių”. Pirmoji sakmė — “Ka
raliaus sapno dovana”.

P. Budvidis, Hamilton, Ont., 
Kanadoj Darbininką gauna gana 
vėlai. Siųsdamas metinų prenu
meratą, nepasitenkino 15 dol. 
mokesčiu, bet dar pridėjo 50 
dol. spaudos stiprinimui. Ačiū 
spaudos rėmėjui.

Kun. Vincentas Senkus mirė 
1911 balandžio 11 Marijam
polėje. Jis buvo paskutinis ma
rijonų, vilkinčių baltą abitą, ku
nigas. Minint velionio mirties 75 
m. sukaktį, jo giminaitis Ved
liam A. Senkus, Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos, Eliza- 
beth, N.J., istorikas, ieško ' as
menų, kurie galėtų apie velionį 
parašyti sąyo atsiminimus. At
siuntę laišką, gaus nemokamai 
naują šio autoriaus knygą. Taip 
pat knygą gaus visi asmenys, 
kurių pavardė yra Senkus. Au
toriaus adresas: VVilliam A. 
Senkus, Historian, 2832 Verona 
Avė., Linden, NJ. 07036.

Lietuvos Kunigaikštis Mindau
gas buvo karūnuotas Lietuvos 
karaliumi. Lietuva buvusi 
laisva valstybė daugiau kaip 
septyni šimtai metų, bet vėliau 
patekusi okupacijos vergijon, 
kurioje išbuvusi per šimtą me
tų. Tačiau lietuviai veikėjai dir
bę Lietuvos laisvei ir pa
sibaigus I-mam Pasauliniam ka
rui Lietuvių Tautos Taryba pa
skelbusi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, buvęs išrink
tas seimas, išleista Lietuvos 
valstybės konstitucija. Nuo tada 
prasidėjęs Lietuvos valstybinis 
gyvenimas. Tada Lietuva kūrė
si ir padarė didelę pažangą viso
se gyvenimo srityse: švietimo, 
ūkyje, ekonomijoj ir t.t. Tačiau 
lietuviams ta laisve neilgai tekę 
džiaugtis. Okupaciją tauta neša 
ir dabar. E. Meilaus kalba buvo 
perpinama muzika: M. K. Čiur
lionio ir kitų lietuvių kompozi
torių kuriniais.

Ir taip labai gražiai Edvardas 
Meilus jr. supažindino radijo 
klausytojus su Lietuva, jos pra
eitimi, pasiektais laimėjimais ir 
dabartinės sovietų okupacijos 
vargais.

Nors ta kalba buvo lietuvių 
radijo valandėlėj, bet ta radijo 
stotis yra amerikiečių. O dau
guma amerikiečių, ypač sekma
dieniais radiją leidžia per visą 
dieną. Tad nors ta kalba buvo 
lietuviams skirtu laiku, bet reikia 
manyti, kad ją girdėjo ir ameri
kiečiai. O mums juk labai svar
bu minėti ir populiarinti Lie
tuvos vardą. O ši E. Meilaus 
kalba tikrai buvo puikiai pa
ruošta ir gerai perduota. Tą 
lietuviai turėtų daryti visose lie
tuvių kolonijose, kur yra lietuvių 
radijo valandėlės, o tokių 
švenčių proga kartais galima 
gauti specialų laiką tokiam mi
nėjimui ir kur nėra lietuviškų 
radijo valandėlių.

Kai profesorius pereina į biznį
Laikraštis The Daily Tran- 

script spalio 25 parašė straips
nį “Local man recalls his U.N. 
years”. Straipsnyje rašoma apie 
prof. Stasį Goštautą. Rašoma, 
kad jis yra “native of Colum- 
bia”, o jis gimęs Kaune, bet 
vidurinį.mokslą baigė Kolumbi
joj. Jis buvęs 23 metų, kada pra
dėjęs rašyti iš Jungtinių Tautų. 
Tai buvę apie “Cuban Missile 
crisis”. Aprašo jo darbą Jungti
nėse Tautose. Jis dar studijavęs 
Fordhamo universitete, o dokto
ratą gavęs New Yorko universi
tete, o taip pat studijas tęsęs 
Harvardo universitete. Vėliau 
buvęs profesorium Bostono uni
versitete, VVellesly kolegijoj ir 
Texas universitete. O toliau laik
raštis rašo, kad dabar jis turįs 
“The VVine Cellar, a liųuor store 
in Dedham”.

Lapkričio 19 The Daily Tran- 
script straipsnyje “Celebrating

DEXTER PARK
O PHARMACY

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

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

WE DELTVER
296-4130

Latvian Independence Day” 
Lambergs aprašo Lat

vijos likimą “Likę its Baltic 
neighbors, Estonia and Lithua- 
nia, Latvia today k ves in statę 
political limbo, under foreign 
occupation” ir ką išdarinėja 
sovietai jo okupuotoje tėvynėje.

Gruodžio 29 The Boston Her- 
ald Janis Ribelnieks rašo “Others 
ignored”. Alan. Derschowitz 
(Harvardo profesorius?), rašyda
mas apie persekiojimus Sovietų 
Rusijoj, rašąs tik apie žydus, 
atrodą, kad tik jie ten yra per
sekiojami. Dėl protestų prie So
vietų ambasados jis nepaminėjęs 
kad areštuotųjų tarpe buvę lat
viai, lietuviai, ukrainiečiai. Tai 
esąs labai neobjektyvus Alan 
Dershowitz ir kitų žurnalistų 
rašymas.

Gruodžio 31 The Boston 
Hėrald laiškų skyriuje “Others 
forgotten” John Jarminiah rašo, 
kad laikraščio vedamajam dėl 
“Bruins” komandos ledo rungty
nių su Sovietų komanda mini 
tik žydus, kurie sovietų perse
kiojami, bet niekada nemini ki
tų, kaip lenkų, lietuvių, armėnų 
ir pan.

Sausio 7 The Boston Herald 
laiškų skyriuje “Words for Sovs” 
Osvalds Akmentins rašo apie 
Gorbačiovo kalbą Naujuose Me
tuose amerikiečiams, kur jis 
baiminasi U.S. Star VVars gyni
mo sistemos, bet nieko neuž
siminęs apie žmogaus teises So
vietų Sąjungoje. Toliau jis rašo: 
“If I vvere president of the Uni
ted States I would tell Gorba- 
chev the follovving things. Get 
out of Afghanistan, Estonia, Lat
via, Lithuania, Poland, Czecho- 
slovakia, East Germany, etc.”

Kaip matome iš šių pasisaky
mų ar laiškų, latviai yra akty
vesni už mus, O tokie rašiniai 
yra geri, nes parodo sovietų 
veidą ir spaudos pataikavimą 
jiems.

RENGINIAI

Kovo 9 Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronikos knygų su
tiktuvės So. Bostono Liet. Pil. 
d-joj.

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. M inkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys.

Balandžio 20 d. muzikos ir li
teratūros popietė.

Kovo 9 d. 3 vai. p.p. progra
mą atliks Anita 
dans.

Balandžio 27 
programą atliks 
kauskas.

Visi šie koncertai vyks The 
First and SecondChurch salėje 
66 Marlborough Street, Boston,

Grigais Run-

d. 3 vai. p.p. 
Marytė Bizin-

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

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

Mielą musų draugą Algį Vedecką, netekusį -brangios 
motinos

ANTANINOS VEDECKIENĖS,
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Žukauskų, ■>
Gudelių 
ir Ivaškų šeimos

A. A. VLADUI ŠIULTEI

KASOS Direktoriai
ir tarnautojai

mirus, jo žmona i, KASOS bendradarbei, Celestinai ir visai 
šeimai reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą^

ONAI MITINIENEI
mirus, jos vyrui Kostui, dukrai Violetai, sūnui Gediminui, 
seseriai, broliams Ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems 
reiškiame užuojautą ir nuoširdžiai užjaučiame.

G-onilė ir Juozas Giedraičiai

Kibirkščiai 
ir Vilgaliai ‘jĄrpber Į-Įolidays”

1986 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

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

Iš Mar.3^chusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

Kovo 26 —$1247.00 Liepos 21 - $1480.00
Gegužės 7 - 1344.00 Rugpjūčio 14 — 1555.00
Gegužės 14 — 1568.00 Rugsėjo 2 - 1885.00
Gegužės 20 - 1665.00 Rugsėjo 17 - 1421.00
Birželio 18 — 1539.00 Spalio 1 - 1538.00
Liepos 16 — 1731.00 Gruodžio 26 — 1476.00

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116

South Boston, Mass. 02127
įstaigai vadovauta: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
kovo 2, sekmadienį, 12 vai. mi
šios. Tuoj po mišių Kaziuko mu
gės atidarymas.

Darbininkas pereitą savaitę 
dėl valdiškos VVashingtono gim
tadienio šventės ir dviejų redak
torių ligos neišėjo.-

14-oji dailės paroda, turėjusi 
įvykti Kultūros Židinyje vasario 
22-23, atidedama į gegužės 
24 - 25.

Pauliaus Jurkaus, rašytojo ir 
Darbininko .redaktoriaus, pager
bimas, kūrybos vakaras ir paro
da, turėję įvykti kovo 22 -23, dėl 
susidėjusių įvairių aplinkybių 
atidedama į rugsėjo 13-14.

Darbininko 70 metų jubilie
jaus proga skelbto romano ar 
novelių rinkinio konkurso verti
nimo komisija sudaryta iš rašy
tojos Nelės Mazalaitės-Gabie- 
nės, dramaturgo Prano Bagdo- 
navičiaus-Bagdo ir rašytojo Vy
tauto Volerto. Jie jau skaito at
siųstus veikalus.

Gavėnia prasidėjo vasario 12 
su Pelenų diena. Gavėnios penk
tadieniais katalikai, sulaukę 14 
metų amžiaus, turi susilaikyti 
nuo mėsiškų valgių.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lankėsi pas Venecuelos ir Ko
lumbijos lietuvius. Venecueloje 
turėjo pamaldas penkiuose mies
tuose, pokalbius su beveik visų 
didžiųjų laikraščių korespon- 
tais, 40 minučių kalbėjo per 
radiją, susitiko su Venecuelos 
vyskupais. Vasario 16-ąją šventė 
su Brazilijos lietuviais Sao Pau
lo mieste.

New Yorko valstijos senatas, 
Atstovų rūmai ir New Yorko 
miesto taryba Vasario 16-osios 
proga priėmė rezoliucijas, smer
kiančias Lietuvos okupaciją, žmo
gaus teisių bei religijos laisvės 
varžymą. Gubernatorius Cuomo 
ir burmistras Koch išleido pro
klamacijas. New Yorko senatas 
savo rezoliucijoje reikalauja So
vietus leisti Pabaltijo valstybė
se laisvus rinkimus.

Prieš dešimtį metų, kovo 12 
dieną, mirė dr. Vaclovas Paproc- 
kas. Už jo vėlę mišios bus au
kojamos kovo 9, sekmadienį, 11 
vai. ryto pranciškonų koply čioje 
Brooklyne. Užprašė uūnus Vy
tautas Paprockas. Prašoma daly
vauti ir pasimelsti.

Pabaltiečių jaunimo kongreso 
žy menų įteikimo banketas šie
met įvyks kovo 8, šeštadienį, 
8 vai. vak. Kultūros Židiny. Bus 
pagerbti visų trijų tautybių at
stovai, iš lietuvių — Gintė 
Damušytė. Bilietas — 20 dol. 
Programa, vakarienė ir šokiai.

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Parduodamas gražus namas 
Juno Beach, Fla., 5 minutės nuo 
Atlanto vandenyno, ant kalniu
ko, lietuvių gyvenamame rajo
ne, 3 erdvūs miegamieji, dvi 
vonios, dviejų automobilių ga
ražas, maudymosi baseinas, už
dengtas vieliniu tinklu, aplinkui 
gėlės, vaismedžiai, palmės. 
Skambinti po 3 v. popiet 305 
626-5432.

Full time eutter for knitted 
material on band saw. Call 
718 388-7557.

Išnuomojamas vienas kamba
rys su virtuve ir bendra vonia, 
SVoodhaven, N.Y., prie parko 
pusės. Tel. 718 847-7.306.

New Yorko žinių dar yra 7' 
puslapy.

Lietuvos vyčių 41-ji kuopa 
minės šv. Kazimierą kovo 2 per 
mišias 11 vai. sekmadienį Ap
reiškimo Bažnyčioje. Po to bus 
pusryčiai ir susirinkimas parapijos 
salėje. Ta proga šie 41-sios kuo
pos jaunučiai (nuo 4 iki 15 metų 
amžiaus) bus priimti kaip pinnojo 
laipsnio vyčiai: Kari Banytė, 
Ričardas Kurnėta, Kristina Straz- 
dytė, Matas Skabeikis, Kotryna 
Skabeikytė ir Andrius Ska
beikis. Jų globėja yra Marija 
Strazdienė 41-osios vyčiu kuo
pos pirmininkė ponia Elena 
Kulbokienė. Jų dvasios vadas 
kun. Danielius Staniškis.

J. Valaitis iš Stamford, Conn., 
atvykęs į New Yorke minimą 
Vasario 16-osios šventę, užsuko į 
Darbininko administraciją ir 
įsigijo vertingų lietuviškų leidi
nių už 175 dol. Dėkojame už 
lietuviškos spaudos palaikymą.

Romualdas Grišonas, 44 metų 
amžiaus, staiga mirė Urugvajuj 
sausio 28 dieną. Nuliūdime liko 
motina Liucija Grišonienė ir kiti 
giminės. Jo tėvas Anatolijus Gri
šonas buvo Lietuvos konsulas 
Urugvajuj ir 1977 mirė Montevi- 
deo mieste. Už a.a. Romučio 
vėlę mišios bus aukojamos 
kovo 2, šį sekmadienį, 5 vai. 
popiet Aušros Vartų bažnyčioje 
Manhattane. Užprašė pusseserė 
dr. Regina Siniūtė-Ayre.

Anicetas Simutis, Lietuvos ge
neralinis konsulas, vasario 13 
dalyvavo svetimų valstybių kon
sulų pagerbimui burmistro Ed- 
vvard Koch suruoštame priėmi
me jo oficialioje rezidencijoje 
Gracie Mansion.

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
45 metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti šaunus banketas, kon
certas ir balius įvyks balandžio 
27, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Newark, N.J. Meninę pro
gramą atliks Ona Kelly su dukra 
iš New Britam, Conn. ir “Jinai 
ir trys gintarai” iš New Yorko. 
Programos direktorius dr. Jokū
bas Stukas iš anksto visus kvie
čia atsilanky ti. Iškilmingos kon- 
celebracinės mišios už gyvus ir 
mirusius radijo geradarius bus 
aukojamos 12 vai. dieną parapi
jos bažnyčioje.

A. a. Onai Mitinienei mirus, 
vietoj gėlių prie jos karsto, kaip 
užuojautą velionės giminėms, 
Marija Slavinskienė paaukojo 
25 dol. Kultūros Židiniui. Kul
tūros Židinio valdyba dėkoja.

Lietuvos vyčių Vid. Atlanto 
apskritis šiemet švenčia 70 metų 
sukaktį, kuri bus paminėta per 
visus tris metinius suvažiavi
mus. Pagrindinė šventė bus 
birželio mėn. Maspethe. Norima 
išleisti apskrities trumpą istoriją 
ir išspausdinti straipsnį žurnale 
Vytis* Jei kas turėtų istorinių 
dokumentų ir nuotraukų iš ap
skrities 70 metų veiklos, pra
šomi paskolinti. Pageidaujant, 
medžiaga bus sugrąžinta. Siųsti: 
D. Bulvičiūtei, c/o Franciscan 
Press, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvių ekskursija į Acapul- 
co, Meksiką, vyks balandžio 
10. Pilna kaina tik 299 dol. 
Skambinti kelionių agentūrai 
Vytis 718 769-3300.

Sunny Hills, Floridoje, sku
biai parduodamas puikus na
mas su trimis miegamaisiais ir 
“Florida room”, prie pat ežero. 
Reta proga. Teirautis adresu: 
Algis Nakas. 472 Linvvood Dr., 
Sunny Hills. Fla. 32428. Tel. 1- 
904-773-3323.

Vasario 16-osios minėjimo Kultūros Židinyje programos dalyviai. Iš k.: Peter C. VVytenus, Habib Mayar— Afganis
taniečių bendruomenės pirm., kun. dr. Valdemaras Cukuras, dr. Kęstutis Valiūnas, N. Y. šen. M. J. Knorr, Lietuvos 
gen. kons. Anicetas Simutis, N.Y. miesto tarybos narys VValter VVard, Indrė Biskytė, N.Y. seimo atstovas Frederick 
Schmidt, dr. Jonas Genys, kun. Danielius Staniškis, Petras Ąžuolas. Nuotr. L. Tamošaičio

VASARIO 16-TOJI SPAUDOJE
Vasario 16-oji paminėta milijo

ninį tiražą turinčio Daily Nevvs 
laikraščio vasario 17, pirmadie
nio, laidoje Brooklynui skirtoje 
sekcijoje. Šalia aprašymo apie 
Lietuvą ir jos dabartinę trage
diją patalpintos keturios nuo
traukos: Apreiškimo parapijos 
koncelebracinių mišių momen
tas, Lietuvos generalinio konsu
lo A. Simučio, pamokslininko 
kun. dr. V. Cukuro ir tauti
niais drabužiais dėvinčios E. 
Sandanavičienės veidai.

VVoodhavene išeinantis 
bendruomeniniams reikalams 
ir vietinės žinioms skirtas pla
tesnėje Ųueens apy linkėje gy ve
nantiems savaitraštis įdėjo L. 
Tamošaičio nuotrauką iš lie
tuvių apsilankymo pas burmist
rą E. Koch proklamacijos įtei
kimo iškilmėse.

VASARIO 16-TOJI RADIO 
BANGOMIS

VVQXR Radio stotis New Yor
ke jau dešimti metai pamini 
Lietuvos Nepriklausomybės Va
sario 16-osios dieną savo muzi
kinėje programoje.

Šiais metais buvo transliuoja
ma vasario 14 lietuvių kompo
zitorių kūriniai, dalyvaujant so
listams ir net K. Binkio eilė
raščio “Vėjavaikis” vertimas pa
skaityta.

Transliacijom vadovauja R. 
Sherman, pernai apsilankęs Lie
tuvoje, o transliacijas suorgani
zavo dr. J. Lenktaitis.

Būtų gera, kad lietuviai para
šytų padėkos laiškutį progra
mos vedėjui: M r. Robert Sher
man, Musical Director, VVQXR 
Radio Station, 229 VVest 43rd 
Street, New York, N.Y. 10036.

Gražina Daunienė iš Syosset,
N. Y., siųsdama auką, rašo: 

“Nepriklausomybės šventės pro
ga siunčiu auką Darbininkui. 
Mano nuomone Darbininkas yra 
vienas iš svarbiausių veiksnių 
mūsų apylinkėje lietuvybės išlai
kymui”. Nuoširdus ačiū už auką 
ir įvertinimą.

Z. ir M. Raulinaičiai, Mana- 
havvkin, N.J., siųsdami 50 dol. 
auką Darbininkui stiprinti, pri
dėjo ir nuoširdžius sveikinimus. 
Nuoširdus ačiū už viską.

B. Sakalas iš Stony Point, 
N. Y. vietoj metinės 15 dol. 
prenumeratos atsiuntė -50 dol. 
Spaudos rėmėjui dėkojame.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
New Yorke Nepriklausomybės 

šventės minėjimas vyko vasario 
16, sekmadienį. Minėjimas pra
dėtas Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne 11 vai. iškil
mingomis mišiomis. Atnešus 
Amerikos, Lietuvos ir organiza
cijų vėliavas, mišias aukojo kle
bonas kun. J. Pakalniškis, sve
čias iš Putnam, CT, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių ka
pelionas kun. dr. Voldemaras 
Cukuras ir kun. .Danielius Sta
niškis. Pamokslą sakė-kun. dr. 
Cukuras, paminėdamas^kad Va
sario 16-toji, turi būti, nelygi
nant rekolekcijos, kurių metu 
dera pažvelgti ir persvarstyti 
mūsų darbus, kad tinkamai 
Įvertintume lietuvių tautos bei 
valstybės esmę ir prasmę.

Mišių skaitymus skaitė Alfon
sas Samušis.

Parapijos choras, vadovauja
mas muziko Viktoro Ralio, gie
dojo G. Šukio parašytas mišias 
“Karalienės garbei”. Aukų pa
ruošimo metu Vyt. Alksninis su 
choru pagiedojo “Parveski, Vieš
patie” — muzika J. Strolios, 
žodžiai P. Jurkaus. Komunijos 
metu solistas S. Citvaras giedo
jo “Panis angelicus” — Cezar 
Frank. Mišių pabaigoj žodį tarė 
Nepriklausomos Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke A. 
Simutis, ragindamas nepamirš
ti sovietų gulaguose vargstan
čių tautiečių ir stengtis visokiais 
būdais jiems padėti.

Po palaiminimo, sugiedojus 
“Marija, Marija”, “God bless 
America” ir Lietuvos himną, 
procesija ir maldininkai, vargo
nams didingai gaudžiant, išly
dėti su Beethoveno 9-osios sim
fonijos paskutiniąja-choraline 
dalimi (Ode an die Freude).

Po pamaldų, visi skubėjo į 
Kultūros Židinį, nes čia 3-čią 
valandą turėjo prasidėti iškil
minga akademinė minėjimo'da
lis. Tačiau, minėjimas prasidė
jo pusvalandžiu vėliau (ak, tie 
nelemti vėlavimai!);

Minėjimą pradėjo New Yorko 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas Petras Ąžuolas. Atne
šus vėliavas ir sugiedojus him-

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

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 1, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet transliuojama Bandelio 
opera “Samson”. Pagrindiniai 
solistai: Leoną Mitchell, Kiri Te 
Kanawa, Jon Vickers, Paul Plish- 
ka. Diriguoja Julius Rudei. 

nūs, invokaciją sukalbėjo kun. 
D. Staniškis. Pagerbus savano- 
rius-kūrėjus (Alfonsą Koncę ir 
Joną Jankų) tolimesniai progra
mai vadovauti buvo pakviesta, 
neseniai iš Lemont, III., į New 
Yorką atkeliavusi, jauna, tauti
niais drabužiais pasipuošusi, p- 
lė Indrė Biskytė.

Deja, šių pareigų tinkamas 
atlikimas jai nebuvo lengvas.

Konsulas A. Simutis sveikin
damas susirinkusius išreiškė vil
tį, kad anksčiau ar vėliau Lie
tuva išsivaduos iš šiuo metu ją 
slegiančio košmaro.

Sekė rezoliucijų ir proklama
cijų skaitymas. New Yorko vals
tijos seimo proklamaciją skaitė 
senatorius Martin J. Knorr, gu
bernatoriaus Mario Cuomo pro
klamaciją — assemblyman 
Frederick Schmidt, miesto tary
bos rezoliuciją — tarybos narys 
VValter Ward. Skaityta ir kitos 
rezoliucijos.

Labai ugningą kalbą pasakė 
Afganistano bendruomenės at
stovas Mayar Habib. Jis paste
bėjo, kad nežiūrint milžiniškų 
nuostolių, Afganistano Laisvės 
kovotojai, net ir po septynerių 
metų nuo sovietų invazijos, dar 
ir dabar savo rankose tebelai
ko 90% Afganistano teritorijos.

“Lietuvos Atsiminimų” radijas 
ruošia 10 dienų ekskursiją į 
Aliaską birželio 2 - 12. Iš New- 
ark aerodromo skrendama iki 
Anchorage miesto. Septynias 
dienas keliaujama prancūzų lai
vu po įdomesnes vietas Aliaskos 
pakrašty. Po to autobusu važiuo
jama iki Vancouverio (Britų 
Kolumbijoj, Kanadoj) aplankyti 
“Expo” pasaulinę parodą. Vie
nas vakaras laive bus skiriamas 
lietuviam, su lietuviško stiliaus 
maistu. Dėl informacijų kreiptis 
į kelionės vadovą dr. J. Stuką, 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 
07060. Tel. 20 1 753-5636.

Dr. J. Stukas, “Lietuvos Atsi
minimų” radijo direktorius ir 
Vliko vicepirmininkas, vadovavo 
specialiai New Jersey lietuvių 
organizacijų bei parapijų dele
gacijai, kuri buvo priimta Tren- 
ton, N.J., gubernatoriaus Tho- 
mas H. Kean vasario 14. Guber
natorius pasirašė proklamaciją, 
kviesdamas New Jersey gyvento
ji!^ minėti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Taip pat pranešė, 
kad Loreta Stukienė, buvusi Lie
tuvos vyčių centro valdybos pir
mininkė, jo paskirta į valstybinę 
etninę tarybą atstovauti pabal- 
tiečiam kaip komisionierė. Dr. J. 
Stukas jau antri metai eina ko- 
misionieriaus pareigas specia
lioje komisijoje ištirti kaip pa
vergtų tautų ir Rytų Europos 
istorija yra dėstoma valdžios 
gimnazijose. Tuo reikalu šau
kiama svarbi konferencija Rut- 
gers universitete balandžio 15.

Jeigu nebus laisvo Afganista
no, tai ir kitos sovietų paverg
tos tautos laisvės nesusilauks 
— baigė savo kalbą Mayar 
Habib.

Sekė tautinių šokių grupės 
“Tryptinis” pasirodymas. Gru
pės vadovė Jadvyga Matulaitie
nė į šokius įvedė lakių ir poetiš
kų žodžių pynę. Šokių metu su
žaliavo “Žilvytis”, subangavo 
“Rugučiai”, susisuko “Malū
nas”.

Po pertraukos, pagrindinę 
kalbą pasakė svečias iš Wash- 
ingtono dr. Jonas Genys. Jis sa
vo, apie 30-ties minučių truku
sioje, kalboje paminėjo Ameri
kos klystkelius tarptautiniuo- 
se-politiniuose ėjimuose, pasi
džiaugė jaunosios kartos sąmo
ningumu ir jų nuveiktais dar
bais. Kvietė atsisakyti asmeniš
kų ambicijų, kad bendromis jė
gomis galėtume siekti savo užsi
brėžtų tikslų.

Po paskaitos “Tryptinio” šo
kėjai vėl pašoko. Dabar tran
kėsi “Vakaruškos”, jurginais su
žydėjo “Sadutė”, linksmai susi
suko “Ratelis”.

Grakščiai ir preciziškai buvo 
atlikti šokiai, kurie žavėjo žiū
rovus. Deja, to paties negalima 
pasakyti apie šokius lydėjusią 
muziką. Ji buvo apgailėtinai 
prasta ir dar prasčiau įrekor- 
duota į juostą.

P. VVytenus perskaitė Ame
rikos Lietuvių Tarybos rezoliu
ciją, kuri vieningai buvo pri
imta.

Po to vyrų choras “Perkū
nas” padainavo “Gaudžia trimi
tai” — M. Petrausko, “Pražydo 
jasminai” — partizanų daina, 
“Kur banguoja Nemunėlis” —J. 
Švedo ir “Jūreivių maršas” — 
V. Paulausko.

Prisijungus Apreiškimo para
pijos chorui sudainuota “Šiau
rės pašvaistė“ — S. Sodeikos, 
“Kur giria žaliuoja’’ — J. Gu
davičiaus (programoje kompo
zicija klaidingai priskirta Vana
gaičiui) ir “Lietuviais esame 
mes gimę” — St. Šimkaus.

Abiem chorams vadovauja 
Viktoras Ralys.

“Tryptinis”, “Perkūnas" ir 
Apreiškimo choras susilaukė 
triukšmingų plojimų.

Scenos papuošimą atliko dai
lininkas Česlovas Janušas.

Būtų gerai, kad sustatant dai
nų programas, šalia kompozi
toriaus, būtų žymimas ir teksto 
autorius.

Be to, tenka pastebėti, kad 
rengėjai reklamavo, jog įeinant 
bus aukojama, kai tuo tarpu, 
reikėjo įsigyti bilietą už nu
statytą kainą. Argi tai aukoja
ma?

Minėjimą rengė New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba. Pra 
ėjo sklandžiai ir atsilankė apie 
350 asmenų. Baigiant iškilmes. 
Petras Ąžuolas pranešė, kad už 
bilietus gauta $940 ir aukomis 
$.3.600.

p. palys




