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‘‘Krikštas padaro mus Dievo 
vaikais, dvasinio Kristaus kūno 
— Bažnyčios nariais, dangaus 
paveldėtojais”. (Plg. Rom. 8, 16; 
I Kor. 12, 12)

šventasis Tėvas Popiežius 
Jonas Paulius II, pasibaigus

NESULAUKIAMA REMONTO
GARGŽDŲ BAŽNYČIOJE
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

Prez. Reagan savo kalboj i 
tautą priminė, kad tarp JAV ir 
Sov. S-gos apsiginklavimo nėra 
pusiausvyros, ir kad Sov. S-ga 
pradeda derėtis tik tada, kai 
mato derybų dalininko konkre
čią jėgą. Todėl ragino amerikie
čius nesumažinti jo pasiūlytų 
išlaidų kariniam reikalam.

Common cause paskelbė, kad 
nuo 1980 m. Politinės akcijos ko
mitetų (PAC) surenkamos aukos 
kongreso atstovų rinkimų rei
kalam padidėjo tik nežymiai, o 
Izraelio reikalus remiančių tokių 
komitetų aukos taip augo: 
1979—80 m. buvo surinkta 
$373,850 dol., 1981—82 - 1,894- 
800 dol. ir 1983 84 — 3,372,393 
dol.

ABC televizija po prezidento 
Reagan transliuotos kalbos leido 
pasisakyti ne tik demokratų ats
tovui, bet ir Sov. S-gos televi
zijos komentatoriui Vladimir 
Posner, kuris turėjo progos pa
reikšti Sov. S-gos nusistaty
mą. Baltiesiem Rūmam pa
reiškus dėlto nepasitenkinimą, 
ABC televizija prisipažino pada
riusi klaidą.

Danijos gy ventojai 56.2 proc. 
dauguma patvirtino Europos 
bendrosios rinkos padary tus pa
keitimus, panaikinančius kai ku
riuos prekybos suvaržymus ir su
teikiančius daugiau teisių Euro
pos parlamentui.

Ukrainietis John Demjanjuk, 
apkaltintas bendradarbiavimu 
su naciais ir gyventojų žudymu, 
neteko JAV pilietybės ir buvo 
perduotas Izraeliui, kur jis bus 
teisiamas. Jam gresia mirties 
bausmė.

Švedijos min. pirmininkas 
Olaf Palme, aštriai smerkęs Viet
namo karą, kovojęs už laisvą nuo 
branduolinių ginklų Europą ir 
dažnai palaikęs Sov. S-gos pusę, 
buvo nežinomų teroristų nušau
tas Stockholmo gatvėj. Jo parei
gas eina buv. jo pavaduotojas 
Ingvar Carlson.

Brazilija, kovodama su 255 
proc. pasiekusia infliacija, už
šaldė atlyginimus ir kainas.

Prezidentas Reagan. nepaisy
damas kongreso opozicijos, suti
ko parduoti Saudi Arabijai rake
tų už 3000 m ii. dol.

Sov. S-gos KGB viršininkas 
Viktor M. Cebrikov partijos 
kongrese pranešė, kad jo agen
tam pavyko sugauti kelius įvai
rių ministerijų tarnautojus šni- 
pinėjusius Vakarų valstybėm. 
Visi jie buvę griežtai nubausti.

NYT kovo 2 iškėlė, kad vietoj 
prieš 4 mėn. bandžiusio į JAV 
patekti sovietų jūrininko Miro- 
slav Medved sovietų žvejybos 
laivo kapitonas JAV įstaigų ap
klausinėjimui galėjo pristatyti 
visai kitą asmenį, nes apklausi
nėjamo asmens ukrainiečių kal
bos mokėjimas, išvaizda, svoris 
ir kalbėjimo stilius neatitikęs 
tokių pat Medved ypaty bių.

Prancūzijos prezidentas Mit- 
terand ir V. Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl susitarė su
stiprinti jų gynybos bendradar
biavimą, pagal- kurį Prancūzija 
pasižadėjusi pasitarti su V. Vo
kietija iš anksto dėl branduoli
nių taktinių ginklų panaudoji
mo V. Vokietijos teritorijoje ir 
sudaryti staigaus panaudojimo 
dalinius V. Vokietijai nuo už
puolimo ginti.

Naujoji Filipinų prezidentė 
Corazon Aųuino paleido į at
sargą 22 generolus ir pažadėjo 
paleisti iš kalėjimų politinius 
kalinius.

Čilės ambasadoj Venecueloj 
kilusiame gaisre žuvo ambasa
dorius Carlos da Costa Naro ir 
apie 15 kitų.

MOŠŲ PARAMA 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUI '

šias iškilmes Romoje bus organi
zuojamos iŠ viso laisvojo pasau
lio maldininkų ekskursijos; orga
nizuojamas taip pat choras, ku
ris per iškilmingas pamaldas 
giedos šv. Petro bazilikoje ir at
liks kitą meninę programą.

Tauragės rajono Vykdomojo 
komiteto Pirmininkui 
Nuorašas: RRT įgaliotiniui 
P. Anilioniui
Telšių vyskupijos 

apaštaliniam 
administratoriui

Vyskupui Antanui Vaičiui 
Batakių R. Katalikų religinės 

bendruomenės komiteto

PAREIŠKIMAS
1985 kovo 15 nusiuntėm Jums 

pareiškimą, prašydami leisti 
pristatyti prie Batakių R. Kata
likų parapijos varpinės prie
statą, kad tikintieji turėtų bent 
pakenčiamas sąlygas dalyvauti 
pamaldose, bet, deja, iki šiol ne
gavome atsaky mo. Todėl pakar
totinai primename, kad jau 15 
metų neturime tinkamų patalpų 
pamaldoms. Dažnai, ypač per 
šventes ir laidotuves, esame pri
versti per pamaldas būti lauke 
lyjant, pučiant vėjams ir šaltyje. 
Juk meldžiamės varpinėje, kurios 
vidaus plotas tik 25 m.

Girdime, kad rajono vadovai 
argumentuoja, esą stinga staty
binių medžiagų. Tai nesąmonė! 
Pirma, mums iš valstybinių sta
tybų fondo medžiagų nereikės, 
o jei reiktų, tai tiesiog nulis, 
palyginus su Tauragės rajono 
statybų mastu. Antra, mums pa
kaks medžiagų, kurios laisvai 
parduodamos statybinių me
džiagų sandėliuose.

Prašome ir reikalaujame ne
delsiant aiškiai raštu atsaky ti į 
mūsų 1985 kovo 16 pareiškimą. 
Per 10 dienų nesulaukę atsaky
mo mes kreipsimės į aukštes
nes valdžios instancijas.

Mes tokiomis nenormaliomis 
sąly gomis per 15 metų esame tiek 
išvarginti, kad negalime nepri
minti, jog nenurimsime. kol ne
bus gautas leidimas pristatyti 
prie varpinės priestatą.

Argi mes, Batakių R. Katalikų 
parapijos tikintieji, sąžiningai 
dirbantys žemės ūkio ir kitus 
darbus valdžiai, neturime teisės 
turėti tinkamas patalpas pamal
doms?

Juk mes iš savo rajono va
dovų ne išmaldos, lyg elgetos 
prašome, o reikalaujame to, kas 
mums priklauso, į ką turime 
teisę, ką garantuoja TSRS Kons
titucija bei atitinkami įstatai 
bei potvarkiai.
Batakiai. 1985.VI.11.
Pasirašė 15 Batakių parapijos 
komiteto narių.

(Kalba netaisy ta — red. past.)

Generaliniam TSKP Sekretoriui 
Drg. M. Gorbačiovui
TSRS Ministrų Tarybai 
Religinių Reikalų tary bai 
prie TSRS Ministrų tarybos 
Lietuvos TSR Klaipėdos rajono 
Gargždų parapijos bažnytinio 
Komiteto atstovų ir tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS
Gerb. Drg. Generalini Sekre

toriau, mes Jus nuoširdžiai pra
šome, maldaujame leidimo kele
tą metrų paaukštinti mūsų baž
nyčią-baraką, kad ji po 40 metų 
po karo neatrodytų kaip kolūkio 
kiaulidė, o kaip tikra bažnyčia, 
kurioj būtų pakankamai oro, 
šviesos ir vietos.

Į mūsų prašymą RRT prie Mi
nistrų Tary bos mums davė tokį 
atsakymą: ‘‘Jūsų pareiškimą dėl 
maldos namų rekonstrukcijos 
peržiūrėjo Klaipėdos rajono vyk
domasis Komitetas. Klausimui 
išspręsti laivo sudaryta kompe
tentinga komisija, dalyvaujant 
Sanitarijos epidemiologijos at
stovams ir Jūsų !>endniomenės 

vykdomajam organui. Komisija 
bendruomenės pastate rekomen
davo įrengti ventiliatorių. Sky
riaus vedėjas E. S. Golustjanas.

>
Nekreipiamas dėmesys į 

prašymus
Apie komisiją mes žinom ge

riau, tai buvo nesusipratimas: ’ 
užėjo į bažnyčią-baraką trims 
minutėms ir viską nusprendė, 
nes jau iš anksto buvo nuspręs
ta neleisti paaukštinti, o pildyti 
P. Anilionio valią. Komisija turi 
viską nuodugniai patikrinti, už
rašyti duomenis. Sanitarijos — 
epidemiologijos atstovas turėjo 
patikrinti kubatūrą, orą ir švie
są, atkreipti dėmesį, kaip veiks 
ventiliatorius į žmones. Bet 
nieko nedarė. Nes jau anksčiau 
(1983.IX.22) pareiškimu juos 
prašėm viską patikrinti ir duoti 
duomenis, kad turėtume pagrin
dą bažnyčią-baraką paaukštinti, 
bet rajono vykdomasis komite
tas jiems uždraudė tai padary ti 
Aiškiai matome, kokia buvo 
“kompetentinga komisija” tik 
apgaulė.

Mes kreipėmės į Klaipėdą, 
mums pranešė, kad visuomeni
niame pastate turi būti bent 
4 m vienam žmogui, o mūsų 
bažnyčioje-barake tėra tik 1 m 
oro. Todėl labai sunku kvėpuoti 
žmonės prakaituoja ir vasarą 
alpsta, o žiemą vanduo teka pei

sienas.
Bažnyčioje - barake yra lu

bose skylės ventiliacijai, bet 
jos mažai tepadeda, o ventilia
torių įvesti būtų neprotinga, nes 
jis gaudžia, kaip sirena, nieko 
nesigirdi. Taip jis veikia Klaipė
dos bažnytėlėje. Mūsiškėje būtų 
dar blogiau, nes tai žemas bara
kas. Ventiliatorius žmones iš
vaikytų iš tos menkutės bažny
tėlės. Todėl mes protestuojame 
prieš pasiūlymą įrengti ventilia
torių, tik paaukštinimas yra vie
nintelis protingas sprendimas.

Jei komisijoje buvo vienas 
bažnytinio komiteto atstovas, 
tai jis niekaip negalėjo nuspręs
ti už visą komitetą ir už tūks
tančius tikinčiųjų, nes jis visai 
nepasitarė su kitais, todėl mes 
visi protestuojame prieš jį: pas 
mus demokratija, o ne aristokra
tija.

Prašoma palankesnių sąlygų
Mes prašome paaukštinimo 

ne tik dėl oro, bet ir dėl pastato 
išvaizdos: dabar atrodo, kaip 
kolūkio kiaulidė, o mums rei
kia pastato, bent kiek panašaus 
į bažnyčią. Laike karo mes nu- 
kentėjome: fašistai sudegino 
mūsų aukštą ’ bažnyčią. Visas 
miestas atsistatė, o mūsų bažny
tėlė r dar tebėra kaip po karo.

į 2 psl.)

Pažaislio vienuolynas prie Kauno. Dail. Algirdo Pakeliūno 
grafikos kūrinys.

VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE

VLIKO pirmininkas dr. K. Bo
belis sausio 10-31 lankėsi Euro
poje, kur VLIKO reikalais tu
rėjo eilę susitikimų-pasitarimų:

Zuriche, Šveicarijoje, tarėsi su 
Algiu Klimaičiu apie įvyksian
čias Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferencijas 
(CSCE) Beme (balandžio 15) ir 
Vienoje (lapkričio 4). P. Klimai- 
čiui pavesta Vienoje organizuoti 
Pabaltiečių Informacinį Biurą, 
kuris pradės veikti spalio L

— R. Andrišiūnas, kilęs iš Bir
žų, pabėgo iš sovietų laivo Mar- 
seille uoste ir paprašė pabėgėlio 
teisių Prancūzijoje.

Paryžiuje vyko pasitarimai su 
VLIKO atstovu inž. Adolfu Vens- 
kumi. Tartasi apie veiklą Euro
pos Parlamente Pabaltijo bylos 
klausimu. Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferen
cijai prasidedant lapkričio 4 
Vienoje, ruošiamos pabaltiečių 
demonstracijos. P. Venskui pa
vesta surasti pagrindinį kalbėto
ją šiam atvejui iš Europoje ži
nomų Pabaltijo reikalu besirū
pinančių asmenų.

Prof. J. Baltrušaitis informa
vo dr. Bobelį apie prancūzų už
sienio reikalų ministerijos pozi
ciją Pabaltijo valstybių atžvil
giu.

šv. Kazimiero 500 metų mirties 
jubiliejaus minėjimo iškilmėms 
Romoje, 1984 kovo 4, atsisvei
kindamas su lietuviais vysku
pais, priminė, kad “pasirtiaty- 
sime 1986 (turėjo būti 1987, 
kvd) Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus iškilmėse Romoje”, 
{domus ir vertas dėmesio šis 
popiežiaus prisiminimas.

Lietuvos vyskupai ir vyskupijų 
valdytojai jau pereitų metų sau
sio 16 išleido ganytojišką laišką 
tikintiesiems, kurį prašė klebo
nus perskaityti bažnyčiose šv. 
Kazimiero šventės išvakarėse — 
1985 kovo 3 ir Atvelykio sekma
dienį. Tarp kitų dalykų vysku
pai nurodė, kad: .. .1985 metai 
tebus Gerosios naujienos metai; 
1986-tieji — Sąmoningo ti
kėjimo metai; gi 1987-tuosius — 
patį jubiliejų — švęsime kaip 
Gyvosios krikščioniškosios dva
sios metus ..Šis okupuotos 
Lietuvos vyskupų bei vyskupijų 
valdytojų laiškas mums išei
viams yra įkvėpiantis ir įparei
gojantis.

Daugeliui šis labai svarbus 
reikalas parūpo ir pradėjo pasi
sakyti tuo klausimu spaudoje 
bei privačiai siūlyti idėjas, pro
jektus, minėjimo datas Lietuvos 
krikšto jubiliejui paminėti.

Pačiu laiku Dievo Apvaizda 
davė lietuviams katalikams išei
vijoje ganytoją vyskupo Pauliaus 
A. Baltakio, OFM, asmenyje. 
Jis tuoj po konsekracijos ėmėsi 
iniciatyvos sudaryti komitetą 
šiam jubiliejui ruošti. Savo biu
letenyje “Vyskupo informacija” 
Vol. 1, nr. 3, 1985 rugsėjo 24 
rašė: “Krikščionybės Lietuvon 
įvedimo jubiliejų švęsime 1987 
metais,- 
lietuvių tautai turėjo lemiamos 
reikšmės religiniu, tautiniu, kul
tūriniu ir politiniu atžvilgiu. 
Šiuo krikštu Lietuva sėkmin
gai atsiribojo nuo slavų kultū
ros ir Maskvos politinės įtakos 
bei galutinai susirišo su Vakarų 
Europa.” Todėl ši sukaktis ren
giamasi iškilmingai atšvęsti ir 
okupuotoje Lietuvoje, kiek jiems 
sąlygos leis, ir laisvajame pasau
lyje.

Laisvajame pasaulyje siekia
ma šia sukaktimi iškelti krikš
čionybę kaip didžiąją dvasinę 
vertybę, jos lemiantį vaidmenį 
lietuvių tautos istorijoje . . . ža
dinti dvasinį atsinaujinimą . . . 
puoselėti glaudesnę jungtą su 
okupuotos Lietuvos tikinčiai
siais, kovojančiais už savo krikš
čionišką tikėjimą bei tautos 
laisvę, atkreipti pasaulio dėmesį 
į jų būklę bei didesne morali
ne pagalba sustiprinti persekio
jamos Bažnyčios ir pavergtos 
tautos viltis. Tokia būtų Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo vedamoji mintis.

Pagrindinės laisvojo pasau
lio lietuvių krikščionybės minė
jimo iškilmės bus Romoje 1987 
birželio 14. Iškilmėse pažadėjo 
dalyvauti ir joms vadovauti, 
popiežius Jonas Paulius II. J

Susitikime su Ričardu Bačkiu 
buvo tartasi apie Prancūzijos 
lietuvių reikalus ir jų įsitrauki
mą į VLIKO veiklą.

Munchene dr. Bobelis tarėsi 
su Pasaulio Laisvųjų Latvių Są
jungos pareigūnu Gunars 
Meierovics apie pabaltiečių 
veiklą Vienos Konferencijoje.

4 Dr. Bobelis buvo painformuo
tas apie žymaus latvių veikėjo 
Europoje Julijs Kadelis staigią 
mirtį. J. KadelLs ypatingai glau
džiai darbavosi su lietuviais 
prieš keletą metų vykstant Mad
rido konferencijai, ir praeitų 
metų Skandinavijos įvykiuose. J. 
Kadelis buvo 51 m. amžiaus.

Dr. Bobelis išsamiai pasitarė 
su Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos veikėju Z. Juru apie 
š.m. lapkričio mėn. lamdone 
įvyksiantį VLIKO Seimą.

(Elta)

Svarbiausias vienok šio jubi
liejaus minėjimo tikslas — dva
sinis atsinaujinimas, kuriam 
programą paruošė Religinė 
komisija.

Aukščiau minėtiems uždavi
niams pasiekti, organizacinis ko
mitetas yra numatęs atlikti to
kius darbus:

Išleisti:
1. Plačios apimties katalikų 

tikėjimo bei moralės tiesų vei
kalą;

2. Istorinį veikalą (lietuvių ir 
anglų kalbomis) apie krikščiony
bę Lietuvoje nuo jos pradžios 
iki šių laikų. Veikalą redaguoja 
prof. Vytautas Vardys, Ph.D.:

3. Anglų kalba informacinį 
leidinį redaguoja seselė A. Bal
čiūnaitė, S.S.C., panaudodama 
kun. Jono Gutausko, Ph. D., stu-- 
dija: Krikščionybė Lietuvoje;

4. Krikščioniškosios Lietuvos 
giedojimo istoriją;

5. Giesmyną chorams ir bend
ram giedojimui žmonėms;

6. Religinio turinio literatūrą:
a) knygeles mažiems vaikams,
b) pirmajai išpažinčiai ruoštis,
c) jaunimui maldaknygę, d) kny
gas suaugusiems apie Šv. Rašto 
Naująjį Testamentą, apie dva
sinį brendimą bei vystymąsi ir 
kt;

7. Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus rengimo bei pravedimo 
darbų apžvalginį leidinį. Reda
guoja Juozas Baužys.

Kiti jubiliejiniai darbai:
L Dvasiniam atsinaujinimui 

rengtini religiniai seminarai, 
konferencijos, jaunimo savaitės 
bei vasaros jaunimo stovyklų

k>s programos. Programas 
ruošia ir visokią informaciją tei
kia Religinės komisijos vado
vai: — kun. A. Saulaitis, SJ ir 
seselė Igne Marijošiūtė, Im- 
maculate Conception Convent, 
Rt. 21, Putnam, Conn. 06260.

2. Parapijose, lietuvių misijo
se ar didesniuose lietuvių telki
niuose rengtinos jubiliejinės 
šventės su iškilmingomis pamal
domis, akademijomis, religiniais 
koncertais ar oratorijomis.

3. Organizuojama lietuvių re
liginio meno paroda. Planuoja
ma ją taip pat surengti ir Va
tikane.

4. Jubiliejaus komitetas pa
skelbė konkursą dramos veikalui 
parašyti. Numatoma premijuotą 
veikalą išleisti ir iškilmių metu 
jį pastatyti.

5. “ATEITIES žurnalas pa
skelbė poezijos konkursą.

6. “DRAUGO dienraščio va
dovybė prašoma paskelbti roma
no konkursą.

7. Skulptorius Vytautas Kašu
bą jau paruošė jubiliejinio me
dalio projektą, kuris yra komisi
jos priimtas ir atiduotas nukal
ti. Bus padaryta bronzinis, pa
sidabruotas ir paauksuotas.

8. Dail. Vytautas Virkau ku
ria jubiliejinius pašto ženklus, 
kuriuos, turima pagrįstos vilties 
išleis Vatikano paštas. Vatikano 
pašto ženklų leidimo komisijos 
pirmininkas yra arkiv. P. Mar
cinkus.

9. Ruošiamas ir šiam jubilie
jui specialus ženklas — LOGO.

Kaip matome, darbų užsimota 
atlikti daug ir didelių. Jų sėk
mingas įvykdymas remsis visų 
lietuvių dosnumu. Tikimės, kad 
kiekvienas laisvame pasaulyje 
gyvenąs lietuvis savo didesne ar 
mažesne auka prie šio didžio 
darbo prisidės. Aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių. Če
kius prašome rašyti: LITHUA- 
NIAN CHRISTIANITY JUBI- 
LEE, Ine., ir siųsti jubiliejaus 
komiteto iždininkui adresu: Bro
nius Polikaitis, 7218 So. Fair- 
fteld Avė.. Chicago. II J.. 60629

Už visokeriopą paramą iš 
anksto labai nuoširdžiai dėkoja
me.

Lietuvos Krikščionybės 
Jubiliejaus Komitetas

i
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Lietuviškos radijo programos Naujoje Anglijoje anksčiausiai 
pradėtos transliuoti Valente ir Stepono Minkų iš Bostono. 
Džiaugdamiesi ir Darbininko ga rbinga sukaktimi, sveikiname ir 
skiriame 70 doi. auką.

VALENTINA IR STEPONAS MINKAI
-o-

LB VVorcesterio apylinkės valdyba, įvertindama “Darbininko” 
pateikiamas svarbias informacijas, kilnių idėjų kėlimą bei nenu
ilstamą kovą prieš mūsų tėvynės užgrobėjus, kilnaus 70 metų 
jubiliejaus proga skiria 25 d c. ataką ir linki kuo geriausios sėkmės 
šiame gražiame spausdinto žodžio skleidimo darbe.

LB VVORCESTERIO APYLINKĖS VALDYBA
-o-

Stasio Butkaus šaulių kuopa Detroite, vadovaujama pirminin
ko Vinco Tamošiūno, sveikinaDa rbininką 70 metų sukakties proga 
ir skiria 50 dol. auką. Kuoposvaldyba ir nariai linki visokeriopos 
sėkmės!

IŽD. MATAS BAUKYS

Darbininkas už sveikinimus ir aukas nuoširdžiai dėkoja.

— Vilniuje, prie namo Anta
kalnio 8 sausio 29 d. atideng
ta paminklinė lenta, bylojanti: 
“Šiame name 1959 - 1983 me
tais gyveno poetas Antanas Miš
kinis“. Paminklinės lentos ati
dengimo iškilmėse miesto Liau
dies deputatų tarybos vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotoja A. Čeplėjienė' priminė 
Lietuvos valstybinės premijos 
laureato, poeto, prozininko ir 
vertėjo gyvenimo faktus ir nuo
pelnus lietuvių literatūrai. Lite
ratūros kritikas V. Kubilius, pa
sidalijęs prisiminimais apie A. 
Miškinį, pažymėjo, jog kaip tik 
čia gyvendamas rašytojas sukū
rė penkis poezijos rinkinius, iš
leido poezijos dvitomį ir dvi 
rinktinės, parašė atsiminimų 
knygą “Žaliaduonių gegužė”. 
Žodį tarė Lietuvos rašytojų są
jungos valdybos pirmininko pa
vaduotojas A. Pocius.

— Prieš dvidešimt penkerius 
metus Anykščių kultūros namų 
dramos entuziastams buvo su

si virškinimo trakto negalavi
mais.

— Lietuvos valstybinė respub- 
likinė biblioteka pakvietė lan
kytojus j literatūros parodą, 
skirtą filologo, nusipelnusio 
mokslo veikėjo profesoriaus 
Merkelio Račkausko gimimo 
100 -osioms metinėms. Ša
lia šio autoriaus “Graikų kal
bos gramatikos”, “Lotynų kal
bos vadovėlio” čia eksponuo
jamas jo parengtas lotyniškų 
sentencijų rinkinys, knyga “Ro
mėnų sefiybės”, Cezario, Hora
cijaus, Livijaus ir kitų veika
lai, kuriem profesorius yra para
šęs komentarus. Dirbdamas pe
dagoginį bei mokslinį darbą, 
rašydamas vadovėlius, profeso
rius surasdavo laiko ir verti
mams. Šidje ekspozicijoje gali
ma susipažinti su jo išverstais 
Platono “Dialogais”, Erazmo 
Roterdamiečio knyga “Pagiria
masis žodis kvailybei”, Lukreci
jaus “Apie daiktų prigimtį”.

— Lietuvos kino studijos vai-

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkftold Rote. Xast 
Northportb, N.Y. 11731. ToL 518 368*3740. Nmmi toMonas vakarais 
tik išimtinais atvajsis 518 757-2871. Naw Voko ofisas Lito peto^ose: 
86 - Q1 114th St, Richmond HIM, N.Y. 11M8.teL 711441 - 1811.

----- --------------------------------------------------------- - ----------------------------------- s-------------
DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hightand MvdL, gMtatt įąigytl 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Llotuvų« plokštell||,»vekinlmokortelių, 
gintaro, battinukų, juostą, įvairių auveayrų.

SHALINS FUNERAL HOME, tac., 84 • 02 Jamaica Ava. (prie Foroet 
P*way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas Isldotuvos. 
Koplyčios .parūpinamos visose miesto dalyse. ToL 296 - 2244.

BUYUS FUNEflAL HOME. Mario Tetacoira, Jr. laidotuvių direktorius, Naw- 
ark Office* 428 Lafayette SL (Cor. WHeon Avė.), tėtei. 344 - 5172. Pa* 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos autonyobitląm pamtatytL

KENF1ELD TUNERAL KOMES — Beach Momorlal Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33708. 813 3W - 5577. Pasadena 
Memoflal Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Ptteriburg, FL 33707. 
813 345-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madlson SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Tetai. • 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami pole Motu v Ima* olėtus. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Izraelio okupuoto vakarinio 
Jordano kranto Nablus burmist
ras Zafer al-Masri teroristų buvo 
nušautas. Burmistru jis buvo 
paskirtas Izraelio su PLO ir Jor
dano pritarimu.

Bangladeš karinis valdovas 
gen. H. M. Ershad paskelbė 
balandžio 26 (vykdysiąs rinki
mus civilinei krašto vadovybei 
išrinkti.

Gallup apklausinėjimas paro
dė, kad 61 proc. amerikiečiu 
sutinka, kad mirties bausme 
padeda sumažinti kriminalinius 
nusikaltimus.

Žydų šaltiniai surado, kad 
1972-82 m. buv. J.T. gen.sek
retorius Kurt \Valdheim paskuti
nio karo metu priklausė prie 
studentų nacių organizacijos i t 
kad, būdamas mobilizuotas.tar
navo gen. Alexander Loehtta.- 
be. Gen. Loehr daliniai kovoju 
prieš Jugoslavijoj veikusius 
partizanus ir rūpinosi Graikijos 
žydų transportais į žydus naiki
nančias stovyklas. Generolas už 
savo veiksmus buvo Jugoslavijoj 
nuteistas mirti. Kurt VValdbeim 
prisipažįsta priklausęs prie na
cių organizacijos, kad apsaugoti 
save ir savo šeimą, ir tarnavęs 
Hitlerio armijoj, bet neigia, (a. d 
būtų kuo nors prisidėjęs prieža
dų persekiojimo.

Sov. S-goj gimęs ir iš sovietų 
karo laivyno pabėgęs ir JAV pri
siglaudęs Radio Liberty 
Muenchene vyr. redaktorius 
OlegTunianov yra dingęs.Ma
noma, kad jis galėjo grįžti j 
Sov. S-gą.

Sov. S-gos min. pirminink as 
Nikolai I. Ryžkov partijoskon g- 
rese pripažino, kad iš 300.000 
Sov. S-goj vykdomų statybos 
projektų ketvirtadalis buvo su
planuota prieš 10 ar 20 metų 
ir kad jų vykdymas per tąlailco- 
tarpi pabrango 24 proc.

Kinijos oficiali spauda paskel
bė. kad 1960 m. Mao Zedong 
paskelbtų eilėraščių knygojdau- 
gelis eilėraščių buvo sukarti 
jauno studento Chen Mingyuan. 
Sužinojęs apie plagijavinų stu

dentas pasiskundė tuometiniam 
min. pirmininkui Zhou Enlai, 
kuris patvarkė knygos plati
nimą sustabdyti ir studento už 
tai nepersekioti, bet kultūrinės 
revoliucijos metu Mao žmona 
Jiang Qing ir kt. studentą įvai
riais būdais persekiojo, mušė ir 
pagaliau Įkalino.

Pietų Afrikos prezidentas P.VV. 
Botha pareiškė netrukus panai
kinsiąs prieš 7 mėn. paskelbtą 
išimties būklę, bet būsią išleista 
naujų įstatymų krašto saugumui 
užtikrinti. Jis taip pat pareiškė, 
kad Pietvakarių Afrikos, arba

teiktas liaudies kolektyvo var
das, jie vaidino savo žemiečio 
Antano Vienuolio pjesę “Prie
blandoje”, kurią tada režisavo 
B. Zabiela. Liaudies teatro su
kakties proga šis veikalas vėl 
pastatytas kultūros namų sceno
je (režisierius A. Navalinskas). 
Spektaklyje vaidina Lietuvos 
menOjžymūnai, scenos vetera
nai P. Gindrėnas, D. Kučinie- 
nė, A. Gogelis, J. Kajeckas ir kiti.

“Sodžius” — taip vadinasi 
sumažinto riebumo pieno gėri
mas, kurį pirkėjams pateikė 
sviesto gamykla. Šis obuolių 
paktinu praturtintas gėrimas

Nainibijos, nepriklausomybė 
galėsianti būti pradėta vykdyti 
rugpjūčio 1. jei Kuba atitrauks 
savo kariuomenę iš Angolos.

Valst. departamento pareigū
nas Gordon Brown arabų žur
nalistam pareiškė, kad kai ku
rie Izraelio bombardavimai Bei
rute gali būti pavadinti teroriz 
mu ir kai kurie palestiniečių 
veiksmai gali būti laikomi tei
sėtu pasipriešinimu. Izraelio 
ambasada tuojau pareikalavo 
JAV pasiaiškinimo. JAV vyriau
sybė pareiškė, kad tai buvusi 
pareigūno asmeniška nuomonė 
ir kad tai neatitinka vyriausy
bės politikos.

Daug lietuviškų knygų, plokš
telių ir įvairių suvenyrų turi Dar
bininko administracija. Skam
binti —718 827-1351.

ypač tinka tiems, kas skundžia-

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta ii 1 psl.)

Dabar jau 40 metų pergalės 
sukaktuvės, kaip tik ir tas mažas 
leidimas būtų valdžios dovana 
mums, darbininkams laukuose 
ir fabrikuose. Humaniška val
džia pati pasiūlytų savo darbi
ninkams geresnes gyvenimo są
lygas. Tarybinė Konstitucija pa
brėžia: “TSKP egzistuoja liaud- 
džiai ir tarnauja liaudžiai” 
(str. 6).

Paaukštinimas nebūtų naujos 
bažnyčios pastatymas: stogas 
laikosi ant kolonų, tik jas rei
kia pakelti ir vienas paaukštin
ti, geriausiai iš oro pusės apmū
rijant plytomis; pamatų visai 
nereikia liesti.

Neleisti paaukštinti — reiškia 
nieko gero nelinkėti savo., darbi
ninkams, kai garsiai kalbama 
apie religijos laisvę ir žmoniš
kumą.

Gerbiamas drg. Generalini 
Sekretoriau, Jus mes nuoširdžiai 
prašome parodyti mums žmoniš
kumo — leiskit į viršų pakelti 
mūsų bažnyčią-baraką.

Priedas: Gargždų bažnyčios- 
barako nuotrauka.
Gargždai, 1985.IV. 14

Mūsų adresas:
LTSR 235840
Klaipėdos raj. Gargždai
Tilto 1

dybinio filmo “Sūnus palaidū
nas” premjera iškilmingai ati
darytas naujas rajono centro ki
no teatras “Suvalkija”. JĮ pasta
tė Alytaus statybos tresto spe
cialistai. Organizuodami vi
suomenines talkas, statybinin
kams daug padėjo Vilkaviškio 
gamybiniai kolektyvai. Dviejo
se “Suvalkijos” salėse kino fil
mus gali žiūrėti 500 žmonių. 
Yra erdvus holas parodoms. Ki
no teatras aprūpintas naujausia 
filmų demonstravimo aparatū
ra.

— Šveicarijoje išleista dvito
mė “Tarptautinė fotografijos
enciklopedija”. Tai stambiausias 
tokio pobūdžio veikalas, api
mantis fotografiją nuo 1939 iki 
1984. Enciklopedijoje rašo apie 
1600 autorių iš 44 šalių. Pateik- 
2500 iliustracijų. Kiekvienam 
autoriui skirta po puslapi: bio
grafiniai duomenys, parodų są
rašas, bibliografija nuotrauka ir 

j’Iiliustracija. Šioje enciklope
dijoje pateikiamos žinios apie 
10 lietuvių fotografų: V. Buty- 
riną, J. Kalvelį, V. Lucku, A. 
Macijauską, R. Požerskį, L. Rui- 
ką, A. Sutkų, V. Strauką, V. 
Šontą, J. Vaicekauską.

— Lietuvos kino studijoje 
sukurtas naujas vaidybinis fil
mas “Elektroninė senelė”. Šią 
muzikinę pasaką, skirtą patiems 
jauniausiems žiūrovams, pasta
tė režisierius A. Puipa pagal O. 
Rukenglaz scenarijų. Filmo ope
ratorius — A. Mikutėnas, daili
ninkas — A. Žibikas. “Elektro
ninė senelė” bus rodoma per 
centrinę televiziją. Kitij respub
likų kino teatruose bus demon
struojamas naujas Lietuvos kino 
studijos multiplikacinis filmas 
“Rytoj, vienuoliktą valandą ry
to”. Šią fantastinę kino juostą 
sukūrė režisierė ir dailininkė N. 
Valadkevičiūtė.

— Plungės rajono statybinin
kai atidavė naudoti du svarbius 
Gandingos tarpūkinio paukštyno 
objektus — inkubatorinę ir ve
terinarinę - sanitarinę laborato
riją ir skerdyklą. Tuo užbaigta 
šio stambaus broilerių paukš
tyno pirmosios eilės statyba. 
Šiame gamybiniame sektoriuje 
per metus bus užauginama mili
jonas paukščių. Pastačius visą

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Beit Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvinis bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueons, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non SecurHies Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, op': to n s, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti (RA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimk 
n ima i”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 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 KAPINESNEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

A MEMORIALS66 86 80 ST , MI&DLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

K.VECAS
.jeriA.s 

1933 +197 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 (rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

Prof. dr. A. Klimas kalba Va
sario 16-osios minėjime 
CIevelande. \uotr. V. Bacevi
čiaus

Bažnytiniam Komitetui

Mūsų parašai už tūkstančius: 
651

paukštyną, gamybos apimtis 
padidės trigubai.

— Vilnifjus dailės parodų rū
muose atidaryta vilniečio daili
ninko Igorio Piekuro tapybos

Kalėdų senelis a tėjo pas s kautu s į kalėdinę sueigą CIevelande.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Gargždų parapija turėjo 
aukštą medinę bažnyčią, bet 
karo pradžioje vokiečiai ją 
sudegino. Tikintieji iš barako 
pasistatė laikiną, pasiryžę 
paskui pastatyti mūrinę, pasi
gamino daug didelių cementinių 
plytų. Bet iki šiol ne tik neį
manoma pasistatyti mūrinę, bet 
komunistinė valdžia net nelei
džia paaukštinti barako, nors 
tūkstančiai tikinčiųjų maldaute 
maldauja leidimo jau keletą 
metų. Neprašo nei medžiagos, 
nei paramos, o tik leidimo, bet 
ir to neduoda. Tuo parodo, ko
kia yra jų garsiai skelbiama 
religijos laisvė ir koks humaniš
kumas. Visa tai matyti iš tikin
čiųjų pareiškimų.

paroda.
— Lietuvos paminklų apsau

gos ir kraštotyros draugijos 
cento tarybos plenume draugi
jos centro tarybos prezidiumo 
pumininke išrinkta Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarylx>s prezi
diumo pirmininko pavaduotoja 
V. Klikūnienė, draugijos cent
ro tarybos pirmininko pavaduo
toja — L. Diržinskaitė.

— Lietuvos revoliucijos mu
ziejuje atidaryta paroda “1905- 
1907 metų revoliucijos Rusijoje 
80-rnečiui“. Ekspozicijoje — 
įvairių dokumentų fotokopi
jos, nuotraukos, atspindinčios 
tų metų įvykius.

S.L.K.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 789- 3300
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Gundymai Kristui ir žmonijai

Gavėnios — pasninko ir at
gailos meto — mišių evangeli
joj prisimenami Kristaus gundy
mai. Kristus buvo gundomas 
paversti akmenis duona, apreikš
ti stebuklu nežemišką savo ga
lią pasidaryti pasauliniu valdo
vu. Kiekvienas iš tų gundymų 
buvo vis daugiau gundąs.

Duonos gausumas būtų sotinęs 
minias. Be savo prakaito ir 
triūso, be darbo. Darbas gi žmo
gui nuskirtas ne tiktai kaip išsi
laikymo priemonė, bet ir kaip 
atgaila. Verčiant akmenis duo
na, būtų prieštarauta Dievo lė
mimui valgyti duoną iš savo 
prakaito. Galima darbą paleng
vinti technikos pažanga, geresne 
organizacija, tarpusavio pa
galba, bet negalima išlikti be 
darbo. Jei darbas yra ir visai 
lengvas, vistiek jis turi būti 
jungiamas su mintimi, kad at
gailaujama. Pirmasis Kristaus 
gundymas norėjo atgailą panai
kinti ir žmones ištvirkinti per
tekliuje ir tinginystėje.

Stebuklai turėjo žmones žavė
ti ir teikti jiems pramoginio po
mėgio. Šokti nuo šventyklos vir
šaus ir nesusitrenkti i akmenį. 
Tai jau nepaprasta išdaiga — 
maloni pasižiūrėti ir nustebti, 
pataikaujanti minios smalsu
mui. Ji turėjo žmonių dėmesį 
nukreipti nuo dieviškosios ga
lios, suniekinti Dievo galybę, 
apsireiškiančią stebuklais tikė
jimui tvirtinti. Norėjo stebuklus 
pakeisti cirko akrobatika, o Die
vą kažkokiu juokdariu.

Ir šiandien iš tikėjimo daug 
kas taiso juokus, gi tokius ste
buklus, kuriuos mokslo autorite
tai atsisako gamtiškai išaiškinti 
ir katalikų Bažnyčia po rūpes
tingo tyrinėjimo pripažįsta, te
benori laikyti “gamtos akroba
tika’’ . . . Antrasis gundymas 
griovė tikėjimą.

Pasaulio karalystės ir jos gar
bingumo siūlymas gundė valdo- 
viškumo aistrą. Tai stipri pa
gunda: niekam nesilenkti. Ar 
tikrai niekam? Gundymas reika- 
kalavo pagarbinti gundytoją — 
tai buvo sąlyga. Buvo galima 
pasidaryti pasaulio valdovu, 
pasidarius gundytojo tarnu. Bet 
jam buvo pasakyta, kad jis 
tarnaus Viešpačiui, nes nėra to
kios būtybės, kuri nebūtų pa
lenkta Aukščiausiajai Būtybei.

Tretysis gundymas siūlė Die
vą paneigti. Dievo neigimas ir 
iki šiol yra palikęs pačiu di
džiuoju gundymu.

Žmogui yra apmaudus pri
klausymas betkam. Jis norėtų 
būti apsoliučiai nevaržomas, vi
siškai laisvas, savarankus val
dovas. Nebūtinai karališkame 
ar prezidentiškame ar pirminin
ko soste. Sostu yra kiekvieno 
žmogaus širdis, į kurią giliai yra 
įsmigęs kuždesys nesilenkti Die
vo įstatymams, kad būtų nusi
lenkta gundytojui — priimta jo 
sąlyga: man tarnausi.

Dykumos dvasia, rodos, tebe
stovėtų ant gundymo kalno ir 
rodytų viso pasaulio karalystes. 
Prieš jas apleipsta ne viena šir
dis. Tokios atrodo jos žavios ir 
trauklios: karalystė tuščios gar
bės ir puikybės, karalystė užgin
tos meilės, karalystė pikto lie
žuvio . . . Yra daug tų karalys
čių, kurios užvaldo žmogaus 
protą ir širdį. Dažnas tada ta
riasi esąs viešpats, darąs ką nori, 
bet iš tikrųjų virsta gundytojo 
valdiniu.

Gavėnios — atgailos ir pas
ninko — metas yra tam, kad 
pasitikrintume, kam tarnau
jame, ir kad sustiprintume dva
sios jėgas ir pasiryžimą savo 
Dievą garbinti ir Jam vienam te
tarnauti.

Sausio LIETUVIŲ DIENOS

Kai ne vienas mėnesinis žur
nalas daugiau-mažiau vėluoja 
(pvz. , ATEITIS visiškai pasi
klydo laiko skaičiavime!), 
LietuviŲ DIENOS eina punktua
liai, kaip šveicariškas laikro
dis . ..

Kas įdomiausio 1986-jų sau
sio numery? Kadangi LD per 
daugelį metų angažuojasi kaip 
iliustracijų žurnalas, visų pirma 
apžiūrinėjame nuotraukas. Jų 
randame du tuzinus, įskaitant 
visą pirmąjį viršelį apklotą pui
kiu Mažosios Lietuvos ir Vliko 
veikėjo dr. Jono Stikloriaus 
portretu, o paskutinį — mistišku 
J. Rimšos dailės kūriniu,. Ir 
žurnalo viduje beveik visos nuo
traukos labai geros, tik jų galė
tų būti daug daugiau.

Didesnių rašinių šiame nume
ry irgi nedaug, vos pustuzinis, 
bet kiekvienas jų savaip įdomus, 
skirtingų žanrų ir tematikos. 
Štai Algio A. Regio “Tilžės 
aktas“. Apie ką čia? Ogi apie 
Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 net 
24 žinomiausių veikėjų pasira
šytą dokumentą, kurio pilnas 
pavadinimas — “Mažosios Lie
tuvos Tautinės Tarybos Aktas”, 
skelbiantį Mažosios Lietuvos 
prisijungimą prie Didžiosios 
Lietuvos. Rašinio autorius ryški
na jo svarbą. įdėta ir origina
lo fotokopija. Man šis rašinys 
— tikrai naujiena. Jei ir esu ką 
nors kada puse ausies girdėjęs, 
buvau visiškai pamiršęs.

Vėlgi įdomus Adolfo Baliūno 
rašinys “Kun. Juozo Vailokai
čio ekonominė veikla“. Perskai
tęs neseniai išėjusią Jono Sako- 
Sakevičiaus knygą “Kunigas 
Juozas Vailokaitis, autorius pa
ryškina kai kuriuos mūsų didžio
jo ekonomisto bruožus, skaity to
ją juo (Vailokaičiu) ir knyga 
apie jį sudomindamas.

Gerai sukirpta Rūtos Klevos 
Vidžiūnienės tragiško turinio

Clevelando dainos — muzikos vienetas Uždainuokim atlieka programą per metinį 
Lietuvių Amerikos klubo balių. Vienetui vadovauja A. Bielskus. Nuotr. V. Bacevičiaus (nukelta į 4 psl.)

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

noveletė “Pabaigtuvės“. Grožinę 
literatūrą mėgstančius dar džiu
gina Prano Visvydo šeši eilė
raščiai ir Aloyzo Barono eilė
raščių rinkinio “Daiktai kasdie
niniai” trumpa recenzija (šią 
poezijos knygelę išleido Aloyzo 
našlė Nijolė, jo mirties penk
metį minėdama).

Kai nuo paties žurnalo vidu
rio prasideda angliškasis sky
rius, gali ne vieną nuliūdinti. 
Bet pusės žurnalo angliški ra
šiniai neužima, nes paskutinis 
lapas ir vidinis viršelis vėl pri
rašyti lietuviškai, daugiausia vi
sokiais neišvengiamais skelbi
mai, reklamomis, pranešimais. 
Be to, šioje dalyje randame du 
pasigėrėtinus rašinius, tikrus 
perlus! Pirmasis — Irenos 
Luksis Goddard “Memories of 
Christmas in Lithuania”. Autorė 
pasiruošimą Kalėdoms ir pa
čias šventes aprašo su švelnia 
nostalgija, meile, humoru. Nors 
jos vaikystės prisiminimai ne
būdingi tautos daugumai, nes 
gyventa ten pasiturinčiai, mies
te, tai nesimato kaimiečių vargo, 
nepriteklių, vistiek, jos rašiniu 
žavėsis kiekvienas skaitytojas. 
Kaip gaila, kad dalies žavumo 
rašinys turėjo nustoti išspaus
dintas mėnesiu pervėlai. Antra
sis perlas, pats visais atžvilgiais 
vertingiausias, yra Rūtos Skiriū- 
tės (Rūta Skirius) interview su 
didelio garso tautinių, etninių 
ir kitokių šokių žinovu, tos rū
šies žurnalo VILTIS leidėju bei 
redaktorium Vytautu Beliajum 
(“Vytautas F. Beliajus”). Šis in- 
tervievv prasidėjo 1985 lapkričio 
numery, tad čia trečiasis ir pas
kutinis redaktorės pokalbio su 
V. Beliajum tarpsnis. Apie ką 
kalbasi, šios trumpos apžvalgė

lės rėmai neleidžia aiškinti Tik 
pasakysiu, kad labai daug gerų 
klausimų ir įdomių, vertingų at
sakymų. Būtų naudinga, LD 
redakcijai leidus, pokalbį per
spausdinti kuriam nors mūsų 
laikrašty lietuviškai. O jei ne, 
tai būtinai jį įdėti į VIII Tau
tinių šokių šventės leidinį.

Kalbos klaidų šiame numery 
nedaug, bet vis dėlto keletas 
akis bado: tėkmėje (t.b. tėkmė
je), tampraus (kur t.b. glau
daus), apsijungimui )susijungi
mui), Liūdininkė (liudininkė), 
patiekė (pateikė), keturiems me
tams (ketveriems), pūpsojo (pūp
sojo). O jaunieji muzikai Cle- 
ve landė ir L. A. Vyrų kvartetas 
bent keliuose Amerikos miestuo
se tai kaip susitarę programą 
pildė, pildė, išpildė, nors jiems 
nieko nereikėjo pilstyti, o tik at
likinėti, groti, dainuoti, skambin
ti.

Aplamai LIETUVIŲ DIENOS 
nei turiniu, nei išvaizda ne
silpsta. Priešingai, žurnalas to
bulėja. Jo adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029. 
Jo metinė prenumerata 20 dol.

Sausio LAIŠKAI LIETUVIAMS
Tai mėnraštis, kuris irgi ne

vėluoja. O kadangi jį redaguoja 
tėv. Juozas Vaišnys, SJ, tai ir są
moningų kalbos klaidų čia gali 
su žiburiu ieškoti, nebent pa
sitaiko vienas kitas spaustuvės 
“riktas” - sumaišymas.

Juozo Vaišnio, SJ, vedamasis 
“Naujus metus pradedant” skai
tytoją nuteikia liūdnokai: mažėją 
prenumeratos, nuo lietuviškos 
spaudos bėgąs jaunimas, trūks
tą gerai rašančių bendradarbių. 
Visiškai nevilčiai redaktorius ne

pasiduoda, kviečia rašinėti, skai
tyti, tikisi glaudesnių santy
kių.

Skelbiamas vysk. Pauliaus 
Baltakio pasveikinimas N. Metų 
proga. Jį radome ir tik ką ap
žvelgtame LD žurnale, bent ke
liuose laikraščiuose. Gaila, kad 
visur tas pats, be pakeitimų.

Bruno Markaičio, SJ, rašiny 
“Žmogaus ir Dievo santykiai“ 
aiškinama, kas yra ir kas nėra 
religija, kas yra ir kas nėra nuo
dėmė, piktinamasi Bažnyčios re
formatoriais.

(Kun.) Vytautas Bagdanavi- 
čius jau bene antrus metus tę
sia “Teologinius mąstymus”. 
Šiame numery — 39, 40 ir 41 
skirsniai. Prisipažinsiu, anksčiau 
šių “mąstymų” nemėgau, juos 
skaitydavau paskubom, apgrai
bomis. Kuo toliau, tuo įdomesni 
jie darosi. Autorius filosofuoja 
poetiškai, vaizdžiai. Atidžiau įsi- 
skaičius yra apie ką mąstyti.

Užtenka P. Dauginčio, SJ, 
straipsnio antraštės (“Masonai ir 
katalikai”), kad žinotum, apie ką 
čia. Truputį (deja, tik truputį!) 
atskleidęs masonerijos atsiradi
mo istoriją bei jos sąrangą, į- 
rodinėja, jog ji katalikams ne
priimtina, katalikai jos nariais 
neturėtų tapti.

Vertingas, įdomus A. Mauragio 
straipsnis “Darbo ir turto teolo
gija”. Išryškinęs civilizacijos ir 
joje įsiveisusių. visokių izmų 
sukeltą didžiosios žmonijos da
lies baisų skurdą, viltį mato tik 
krikščionybėje, jeigu ji realizuos 
artimo meilės įstatymą.

“Šeimos” skyriuje perspaus
dinamas prieš 30 metų skelbtas 
S. Sužiedėlio straipsnis “Meilė 
yra auka”, kuriame kalbama 
apie šeimos problemas, ypač kai 
sutuoktiniai yra skirtingų tau
tybių. Daliai Staniškienei duoti 
du puslapiai: viename spaus
dinami du jos eilėraščiai, 
kitame rašinys “Šypsokis — 
Dievas tave myli”. Man ge
riau patiko proza, apie šyp
senas. Duota keletas gerų 
pavyzdžių, kaip šypsena teigia
mai veikia, kaip ji reikalinga. 
“Jaunimo” skyriuje skelbiama 
keleto merginų mintys, kaip 
jaunimas nutolsta nuo religijos. 
Kitame numery žadama duoti 
vyrukų pasisakymų. Tai esą iš
traukos iš rašinių, atsiųstų jau
nimo konkursui, premijų nelai
mėjusių, bet vertų skaitytojų 
dėmesio. Reikia pripažinti, kad 
išspausdintos mergaičių (vei
kiausia, studenčių) mintys ver
tos dėmesio.

įdomus jau seniai įšipilieti- 
nusio Gedimino Vakario sky
rius “Tėvynėje”. Kaip visada,

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
—— PAULIUS JURKUS —

KARALIAUS 
SAPNO 
DOVANA
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Surask jo padangtę šilkinę, nu
tūpk jos viršūnėlėje ir suopki 
jam sapną, tą sapną kurį gulbe
lė pagavo ežerėlyje, kuri balan
dėlis atnešė nuo raštinės stogo. 
Mūsų galvelės tuščios, mūsų 
akelės blausios, tegu jis, tas mū
sų karalius, pripildo mūsų gal
vas, tegu apšviečia mūsų akis. 
Tada jo vardas šimtmečiais lai
kysis.

— O kur ta padangtė kara
liškoji, kaip ją surasiu? — pa
klausė suopis.

— Ten, kur katedra bokštus 
kelia, kur ant kalno pilis aukš
toji stūkso, ten atšlaitėje ta val
dovo palapinė. Ten tu sapną 
suopki, nes tu suopis rytmeti
nis. Ir aš einu ten, nes kas gi 
be manęs tą sapną išaiškins mū
sų valdovui. Prie ežero jau 

buvo vakaras. Vieni paukščiai 
grįžo į savo lizdus, pasakojo 
dienos istorijas, o kiti rengėsi 
nakties kelionei. Ežero vanduo 
pamažu raudo ir vėl pilkėjo. 
Žuvytės dar šokinėjo paviršiuje, 
lyg norėdamos pasigauti saulės 
spindulį.

Naktis jau buvo nusvirusi į 
rytų pusę, kai suopis nuskliautė 
miesto stogais ir nutūpė karališ
kos padangtės viršuje. Sargybos 
įsiklausė, kas čia plazdena, ir iš
girdo keistą paukščio balsą. Su
ūkė kymiai, sučiauškėjo, sušvil
pė plonai ir vėl sučiauškėjo.

Tada toli pyptelėjo kiti paukš
čių balsai prie Vilnelės, prie Ne
ries, prie tvenkinių.

Sargybiniai klausėsi to keisto 
suopimo, to žemės balso prieš 
bundančią aušrą. Tai ne geleži

nio vilko staugimas. Jis ausų 
negadina. To paukščio net ma
lonu klausytis.

Pamažu šviesėjo, ryškėjo pilies 
mūrai, bažnyčių bokštai ir na
mų stogai. Atsibudo ir gatvės ir 
sodeliai. Ir karališkoji padangtė 
prasiskleidė, ir pasirodė valdo
vas.

— Sapnavau, — tarė jis susi
jaudinęs ir pamažu atsisėdo į 
atlasinę kėdę, apžvelgė didikus ir 
kalbėjo:

— Tikėjausi, kad aš kaip Ge
diminas sapnuosiu didį sapną 
— staugiantį geležinį vilką ir 
tas vilkas man pasakys, ką aš tu
riu daryti, bet aš jo nesapna
vau. Ne karališkas sapnas mane 
aplankė, ir kur dabar man 
dingti?

Bet didžiūnai visada? kupini 
geriausių patarimų:

— Valdove, kiekvienas jūsų 
sapnas yra karališkas ir labai 
svarbus. Reikia jį tik gerai išaiš
kinti. Vilniuje gi pilna šventų 
vienuolių, kurie sunkiausius sap
nus išpainios lyg suveltus siū
lus. Karaliaus sapno visi laukia!

Valdovas pamažu kalbėjo:
*— Vilniaus vaivados patartas, 

atvykau čia, kad Gedimino sap
no vietoje sapnuočiau savo sap
ną ir pasidaryčiau garsus kara
lius. Pirmąją naktį tik truputį 
miegojau. Tokia tyla, tas liepų 
kvepėjimas. Atrodė man, kad 
kvepia didinga šio krašto praei
tis, didžiųjų žygių ir pergalių 
Lietuva. Ir ką turiu daryti šioje 

šalyje, nes aš — ateivis,. Ant
rą naktį ilgiau miegojau, bet vėl 
tas liepų kvapas, tie puošnūs 
matyti rūmai ir didingi pamink
lai, — vėl buvau neramus atei
vis čia. Tada kaip maldininkas 
lankiau šventus altorius, kad 
arčiau pažinčiau šią žemę.

Šią naktį išgirdau keistą bal
są. Mane švelniai šaukė: ateik 
ir būki su manim. Ir aš sapna
vau. Tikėjau, kad būsiu riteris 
su plieno šarvais, šimtai vilkų 
stūgaus mano garbei, bet mane 
šaukė tik paukštis, ir aš pasida
riau ne karalius, o mūrininkas. 
Štai dedu plytą prie plytos. Kar
tais tos plytos pavirsta knygo
mis. Ir jų daug, atrodė, lyg bokš
tai būtų sukrauti iš knygų. Ir 
man kalba kažkas nesuprantama 
kalba. Jaučiu, kad tai šio krašto 
kalba. Man kalba Lietuva: aš 
Čia amžinai gyva! Ir aš pabu
dau . .. Štai koks menkas mano 
sapnas — aš buvau ne riteris, ne 
karo vadas, o tik mūrininkas.

Valdovas, toks susikrimtęs ir 
nuliūdęs, nuleido galvą, o aplink 
stovėję didikai tuoj ėmė džiū
gauti:

— Koks gražus sapnas!
— Giliai prasmingas! Dabar 

neramūs laikai, tai karalius mū
sų valstybę apsups tvirta giny- 
bos siena.

— Ką reiškia knygos?

— į knygas surašomi karaliaus 
darbai. Knygų daug, tai ir 
garbingų valdovų žygių daug!

Taip jiems klegant, pasigirdo 
keistas tolimas balsas. Lyg 
paukščio .suokimas. Karalius su
žiuro į tą pusę ir pakėlė pirš
tą:

— AŠ tą balsą girdėjau savo 
sapne. Kas jis toks?

Tas keistas balsas dabar artė
jo. Iš katedros aikštės ėjo Ži- 
buntas, pats švilpdamas paukš
čio bal$u. Jis ėjo tiesiai pas val
dovą ir jam nusilenkė:

— Karaliau mūsų, mūsų bran
gus sakalėli, žinau tavo sapną, 
kurį tau atnešė mano girių suo
pis. Jis pasakė visa, ko reikia 
mums. Mūsų žemė ir šaukė ir 
pavertė karalių į mūrininką. Ka
ralius čia įkurs universitetą, iš
mūrys jo sienas, sutelks daug 
knygų. Ir tada bus mūsų galvos 
šviesios ir mūsų širdys didelės 
ir pilnos. Ir valdovo garbė iškils 
kaip tie bokštai, nes jis atneš 
mums didelę šviesą ir meilę 
mūsų mokslui. Štai, ką reiškia 
Sapnas — didžio karaliaus gra
ži valdymo pradžia ir mūsų do
vana miestui.

Ir nusilenkė Žibuntas valdo
vui ir vėl sušvilpė kaip tas 
suopis. Visi sužiūro į tą neregė
tą žmogų, į menkus jo drabu
žius. Valdovas irgi žiūrėjo į tą 
keistuolį, į tą paukštį nuo ežerų. 
Tas pats balsas šaukė jį šią 
naktį ir dabar.

Karalius Ūmai atsistojo ir tarė 
nušvitęs:

— Taip, gerasis žmogau, tu 

pasakei, ką mano sapnas reiš
kia. Dabar jaučiu, kad ne berei- 
kalo čia atvykau. Čia mano dar
bų pradžia. Įkursiu čia akade
miją ir duosiu tvirtus raštus ir 
didelius turtus. Čia profesoriaus 
jėzuitai. Taip pat ir tave kvie
čiu profesoriauti. Tu mokysi, 
kaip suprasti paukščių ir žvėrelių 
kalbas, kas dedasi anapus mies
to prie ežerų.

Dabar skambinkite visais 
miesto varpais ir įrašykite į kny
gas — karalius Steponas įkūrė 
Vilniaus universitetą.

-o-
Tai nutiko tada, kai Vilniuje 

kvepėjo liepos, kada sapnavo 
karalius ir žmonės. Ir sapnas 
virto karaliaus dovana —1579 
metais Steponas Batora įkūrė 
Vilniaus universitetą.

Suvažiavo iš kitų kraštų gar
sūs profesoriai ir garsino miestą 
savo mokslu. Nuo Žaliųjų eže
rų atkilęs Žibuntas buvo už vi
sus garsiausias. Jis dėstė paukš
čių ir žvėrių kalbas, dėstė ir pa
sakas visiems jauniems studen
tams. Jis buvo visų mylimas ir 
niekada nepaseno.

Ir mane kadaise jis mokė, kaip 
pamatyti besisupančią žirnių 
ankštį ir ilgirsti, ką naktį kalba 
drugelis, ką suokia paukščiai. 
Ir man sakė tas sakmes, kurias 
čia sudėjau į knygą.

Žibuntas ir dabar profesoriau
ja. nes jos reikia Lietuvai. ir jam 
taip pat Lietuva labai reikalin- 
«a
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taip ir šiame numery G. Vaka
ris prirankiojęs labai įdomių ga
balėlių iš ok. Lietuvos spaudos, 
štai jų pavadinimai: “Vilniaus 
universitetui įteiktas Europos 
aukso medalis”, “Ruošiamasi 
Kipro Petrausko 100 metų su
kakčiai”, “Drąsus lakūnas — 
Felikas Vaitkus”, “Baltų kal
bos”, “Kaimo grožis”, “Nauja 
opera — Kristijonas” ir “Lėlių 
teatras”.

“Kalbos” skyriun įdėtas Lietu
vos kalbininko prof. dr. Vlado 
Grinavecko vertingas straipsnis 
"Tarmių atspindžiai bendrinėje 
šnekamojoje kalboje”.

Tokie svarbiausieji, ar bent 
man įdomiausieji LL sausio nu
merio raštai. Čia verta priminti, 
kad LAIŠKAI LIETUVIAMS 
gaunami už 10 dol. metinį pre
numeratos mokestį ir kad jų 
adresas yra 2345 VV. 56th Street, 
Chicago, IL 60636.

ŠALTINIS
Vienas plunksnos bičiulis per

nai užprenumeravo man Didžio
joj Britanijoj leidžiamą tikybi
nės ir tautinės minties žurnalą 
ŠALTINĮ, o žurnalo redaktorius 
pageidavo, kad paminėčiau jį sa
vo apžvalgėlėse. Iki šiol gavau 
tris numerius; labai vėluojančius 
matomai laivu Amerikon at
plukdomus. Nors metrikoj nepa
žymėta, bet iš užuominų supra
tau, kad tai dvimėnesinis žur
nalas. Čia trumpai apžvelgsiu 
1985 Nr. 5 (iš viso 1372-rą). 
Jame paaiškinta, kad žurnalas 
leidžiamas nuo 1906 metų ir kad 
1985 metų paskutinis, 6-sis nu
meris, bus sukaktuvinis: juo bus 
užbaigti 25-ri leidimo Didžio
joj Britanijoj metai. Beje, ŠAL
TINĮ leidžia Tėvai Marijonai ir 
Šv. Kazimiero Sąjunga. Reda

HOT SPRINGS, ARK.
Kalėdinės šventės pradėta 

Convention Auditorium salėje 
vietos amerikiečių jau 10 metų 
ruošiamu pobūviu gruodžio 15 
“Christmas to Share”.

Pobūvį organizuoja AARP 
programos direktorė Esther 
McKeever “bendradarbiaujant 
su vietos Chamber of Commer- 
ce.

Šiemet pobūviu atsilankė apie 
3000 svečių, jų tarpe miesto 

Kūčios. Pirmoje eilėje iš kairės Seselė Mary Anne, kun. 
P. P a tlaba, seselė Mary Anthony ir E. McKeever su dukra. 
Antroje eilėje iš kairės T. Dambrauskas L.R.K.B-jos vice- 
pirm. s pečiai iams reikalams. R. Sabaliūnienė L.B. apylin
kės pirm. L. Gudelienė Moterų Seklyčios ir choro vadovė 
ir D. Vilimienė, choro dalyvė.

Christmas to Share. Pirmoje eilėje iš kairės L. Gudelienė, 
E. McKeever ir seselė Mary Anne. Antroje eilėje L. Kazienė, 
Moterų choro dalyvės A. Samaitienė, O. Tamošauskienė, 
L. Tamošaitienė, Ks. Stasiūnaitienė, K. Sadauskienė, F. Dim- 
gailienė ir D. Vilimienė

guoja kun. S. Matulis, M.I.C. 
ŠALTINIO adresas: 16 Hound ‘ 
Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH. Gt Britain. Metinė 
prenumeratos kaina 3.50 angį, 
svarų, su kalendorium — 5.50 
angį. sv.

O dabar — apie minėto Nr. 
5 turinį.

Pirmuose dviejuose puslapiuo
se — Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties temos: vysk. Pau
liaus Baltakio raginimas iškil
mingai švęsti, jubiliejaus k-to 
trumpas pranešimas, eiliuota 
jubiliejinė malda.

Seka ilgesnis pulk. Įeit. Kazio 
Ališausko straipsnis “Kad Lietu
va būtų laisva / Ateitininkai 
kovoje dėl Lietuvos laisvės”. 
Tai įdomi šio šimtmečio pradžios 
apybraiža, iškelianti tuometinio 
jaunimo, ypač ateitininkų idea
lizmą. Tik nepaaiškinta nei iš 
kur ji paimta (jei neklystu — 
iš K. Ališausko knygos “Kovose 
dėl Lietuvos laisvės”), nei, po 
autoriaus nuotrauka, kad jis jau 
miręs.

Kun. Vaclovas Aliulis, gyve
nąs ir besidarbuojąs Vilniuje, 
gražiomis varsomis piešia vysk. 
A. Baranauską, jo gimimo 150- 
tųjų metinių proga (“Šilelio ir 
Bažnyčios dainius”).

J. P. Kedys (iš Australijos) 
rašo apie baisiuosius SSSR val
dovus, įspėdamas, kad ir pasku
tinysis nuo kitų nesiskirs (“Va
kariečių sukurta Gorbačevo ma
nija”). Stasys Maziliauskas (au
torius iš JAV, Detroito) iškelia 
Mykolo Giedraičio, kandidato į 
šventuosius, asmenybės kilnumą 
(“Didysis M. Giedraitis”). Raši
ny “Malda” (aut. nepažymėtas) 
aiškinama apie maldų reikšmę 
bei formas. Dr. B. Vileišytė, 
panaudojusi Br. Kviklio, LE ir 
dar poros autorių raštus, patei- 

burmistras Jim Randall, iš 
sostinės — Little Rock — vals
tijos sekretorius Bill McCuen 
ir vyriausiojo teismo pirminin
kas Jack Holt, Jr., kuriam su 
šventiniais sveikinimais L. Ka- 
zienė lietuvių vardu įteikė dr. 
A. Geručio knygą Lithuania 700 
Years.

Šventinėj programoj Lietuvių 
Moterų Dainos mėgėjų choras, 
vadovaujamas L. Gudelienės, 

kia vertingą puslapio rašinį “Pa
langos lietuviai’*.

Man pats įdomiausias (pačia
me žurnalo vidury ir įdėtas) 
žurnalisto ir redaktoriaus, a.a. 
Broniaus Daunoro “Bičiuliškas 
pokalbis”. Tai red. laiškas prie
kabiam skaitytojui, rašytas laiš
ko forma 1955, bet toks, kad ne
pasens niekada. Jį būtinai turė-« 
tų persispausdinti LIETUVIS 
ŽURNALISTAS! Keletas pusla
pių paskirta LKB Kronikų bei 
pogrindžio AUŠROS ištrau
koms, bet JAV gyvenančiųjų jau 
seniai visą tai perskaityta. Jas 
seka dar keli originalūs ir vaiz
džiai parašyti rašiniai, trumpi 
reportažėliai: Jolantos Vaičaity
tės (iš Paryžiaus) “Baltie- 
čių namai Paryžiuje”, M. 
Barenienės “Kuri grupė 
buvo geriausia?” (apie li
tuanistines keturių mokytojų pa
mokas lietuviškai nebemo
kantiems mūsų skautukams; pats
įdomiausias reportažas!), S.B. 
Vaitkevičiaus “Pas Škotijos Lie
tuvius skautus”, Algio Kuliuko 
“‘Su pavergtom tautom”, Vidos 
Gasperienės “Skautiškoji Europa 
Amerikoje”, K. Barėno “Londo
ne paminėtas/ Vyskupas Antanas 
Baranauskas”. Spausdinama 
dar keletas eilėraščių ir visokios 
pranešimų smulksmės.

Kai tesktų raidynas, bent šia
me numery, labai aiškus, tai kai 
kurios nuotraukos skandalingai 
prastos. Tą reikalą redaktorius 
turėtų kaip nors išspręsti. Ty
čiomis paminėjau kai kurių au
torių gyvenamą vietą, kad paro
dyčiau, kaip sunku ŠALTINIO 
redaktoriui Anglijoj ar Škotijoj 
rasti bendradarbių. Aplamai, 
32 puslapių ŠALTINIS vertas 
ir Amerikos skaity tojų dėmesio.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

gražiai giedojo kalėdines gies
mes, o D. Vilimienė solo su
giedojo Mes matėm angelus, 
akomponuojant seselei Mary 
Anne.

Publikai giedojimas ir lietu
viškais ornamentais papuošta 
eglutė patiko.

-o-
Bendros Kūčios mūsų koloni

joj pradėtos 5 vai. popiet pa
maldomis Šv. Mykolo mokyklos 
seselių vienuolių gražiai papuoš
toj koplyčioj. Mišias aukojo 
kun. P. Patlaba, patarnavo Taut
vydas R. Jankauskas, skaitė J. 
Stasiūnaitis, auką nešė A. ir M. 
Sadauskai. Mišių metu giedojo 
Moterų Dainos choras, va
dovaujamas L. Gudelienės, solo 
giedojo D. Vilimienė, akompona- 
vo seselė Mary Anne.

Kūčių vakarienė, paruošta 
Bendrijos moterų, pradėta 
L.R.K. Bendrijos pirmininko P. 
Balčiūno tai progai pritaikinto
mis mintimis. Kun. P. Patlaba 
palaimino valgius, apibūdino 
Kūčių prasmę ir padėkojo rengė
jams už paruošimą šios lietu
viams brangios tradicinės šven
tės.

Vakarienėje dalyvavo AARP 
programų direktorė su dukra ir 
vienuolijos atstovės seselės 
Mary Anne ir Mary Anthony ir 
apie 80 asmenų iš mūsų negau
sios pensininkų kolonijos.

Pagerbti buvo vasario 2 Hot 
Springs lietuvių pamaldomis ne
seniai tragiškai žuvę astronautai, 
kurių tarpe buvo ir mokytoja 
Christa McAuliffe iš Arkansas 
valstijos.

Už juos, jų šeimos narius kun. 
P. Patlaba aukojo mišias ir tai 
progai pasakė pritaikytą pa
mokslą. Mišių metu skaitė P. 
Radis, pamaldoms patarnavo 
Tautvidas R. Jankauskas, auką 
nešė T. Dambrauskas, L.R.K. 
Bendrijos vicepirmininkas spe
cialiems reikalams, R. Saba
liūnienė, LBapylinkės pirminin
kė ir L. Kazienė, Moterų Sekly
čios sekretorė.

Šis minėjimas priminė ir mū
sų tautos didvyrių Dariaus ir Gi
rėno tragišką skrydį, kai mūsų 
tauta buvo sukrėsta įvykio, kaip 
dabar Amerika.

T.S.D.

BYLA SU OLIMPINIU KOMITETU BAIGTA
Los Angeles baltų tautinių 

šokių grupių Olimpiniam komi
tetui iškelta byla dėl nedavimo 
teisės dalyvauti 1984 Olimpia
dos atidarymo ceremonijose, 
abiem pusėm suradus susitaiky
mo formulę, nutraukta.

Prieš olimpinius žaidimus Los 
Angeles Olimpinis komitetas iš
reiškė pageidavimąj kad tauti
nių šokių grupės — lietuvių 
“Spindulys”, latvių “Perkoni- 
tis” ir estų “Kivikasukas” — su 
tautiniais drabužiais dalyvautų 
olimpiados atidarymo parade. 
Atsiuntė prašymo formas, bet 
prašymo nepatenkino, žodžiu iš
sisukinėdamas, kad baltų daly
vavimas galėsiąs sukelti politi
nių sunkumų.

Sunku pasakyti, kas lėmė 
Olimpinio komiteto nuomonės 
pakeitimą: ar tiesioginė sovietų
intervencija, ar paties komite
to persistengimas įsiteikti ru
sams. Bandymas su komitetu 
išsiaiškinti nebuvo sėkmingas. 
Atidarymo iškilmėse žygiavo 
per 2000 visokiose uniformose 
Amerikos jaunimo, tik nebuvo 
Amerikos lietuvių, latvių ir estų.

Baltų tautinių šokių grupės 
Olimpiniam komitetui Califor- 
nijos aukštesniajame teisme iš
kėlė bylą dėl etninės diskrimi
nacijos. Joms teisme atstovavo 
Baltų Laisvės lygos teisinis pa
tarėjas adv. Jaak Treiman (es
tas). Šioje instancijoje teismas 
atsisakė bylą iš esmės svarsty
ti, kaip neturįs sprendimui da
ryti kompetencijos. Kaltintojai 
tada bylą perkėlė į Califomijos 
Apeliacinį teismą. Šis teismas 
šokių grupių skundąLir^i atmetė 
ir bylos nesvarstė^ nes Olimpi
niam komitetui^ pasisekė įtikinti 
teisėjus, kad šokiu grupės sieku
sios atstovauti nepriklausomoms 
Baltijos valstybėms, o ne daly
vauti kaip etninių grupių jauni
mui.

Toks Apeliacinio teismo mo
tyvas nesvarstyti bylos iš es
mės sudarė tvirtą pagrindą 
kreiptis į Califomijos Vyriausią
jį teismą.

Olimpinis komitetas, matyda
mas liepto galą, pasiūlė baltų 
tautinių šokių grupėms taikytis. 
Kadangi šia byla buvo siekia
ma apginti Amerikos piliečių 
konstitucines teises ir pasiprie
šinti etninei diskriminacijai, o

— Poezijos vakaras Chicagos 
Jaunimo Centre įvyks kovo 15. 
Rengia Putnamo seselių rėmė
jai.

— “Draugo” koncertas Chica
gos Marijos aukštesn. mokyk
los salėje įvyks kovo 16. Dai
nuoja Solistė Daiva Mongirdai- 
tė ir solistas Arnoldas Voketai- 
tis.

— St. Balzekas, Lietuvių kul
tūros muziejaus savininkas, nu
pirko Solbrig ligoninės pastatą, 
Pulaski ir 65 St., kur vykdomi 
pertvarkymai ir pritaikymas 
muziejui. Bus įrengta meno ga
lerija ir vaikų muziejus. Taip 
pat bus automobiliams statyti 
aikštė.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1986
IŠ NEW YORKO

Gegužės 12-18
Birželio 2-17
Birželio 15-24
Birželio 30-16
Liepos 12-25
Liepos 14-30 

Rugpjūčio 10-26
Rugpjūčio 18
Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 2 ir Helsinki 1

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

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

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

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

Nupertame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminių iškvietimui iŠ Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius į visus 
pasaulio kraštus.

Prices are based on double occupancy and are subject to changes.
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite: 312-238-9787.
American Travel Service Bureau 9727 S. W este m Avė., Chicago, III. 60643.

ne laimėti pinigines reparaci
jas, Olimpinio komiteto pasiūly
mas buvo priimtas ir pradėtos 
derybos, šių metų sausio pabai
goje susitarimo formulė buvo 
priimta ir pasirašytas bendras 
pareiškimas.

Pareiškime tarp kitko sakoma:
“Los Angeles Olimpinis komi

tetas atmetė šokių grupių pra
šymą, nes manė, kad jos siekia 
atstovauti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikoms, — kraš
tams, kurie buvo nepriklausomi 
prieš II pasaulinį karą, bet ku
rių Tarptautinis Olimpinis ko
mitetas daugiau nepripažįsta”.

“Los Angeles Olimpinis komi
tetas, nors ir apgailestauja šo
kių grupių apsisprendimą kelti 
bylą, tačiau reiškia pagarbą 
“Spinduliui”, “Perkonitis” ir

STASIO PILKOS ATMINIMUI
Stasys Pilka, Lietuvos Valsty

bės Teatro dramos aktorius ir 
režisierius, mirė prieš dešimtį 
metų — 1976 vasario 5 Chica- 
goje.

Nuo pat savo jaunystės dienų 
Petrapilyje, kur vaidino Šv. Kot
rynos gimnazijos rengtuose 
spektakliuose, iki paskutiniųjų 
savo gyvenimo metų neatsiskyrė 
su aktoriška profesija, nenurimo 
be scenos, be teatro.

Nors gimnaziją baigęs ir buvo 
įstojęs į Karo medicinos akade
miją ir pradėjęs studijas, bet 
sceninis menas-teatras galutinai 
paviliojo ir Stasys Pilka jam li
ko ištikimas per visą savo ilgą 
ir spalvingą gyvenimą.

Į besiformuojantį, nepriklau
somam gyvenimui pakilusios 
Lietuvos, teatrą atėjo Pilka su 
teatrinių žinių bagažu ir pa- 
patirtimi. Čia ne tik vaidino, 
bet ir pasireiškė režisūroje. Daž
nai savo režisūrine patirtimi, už 
teatro sienų, dalinosi mokyklų, 

jaunimo, šaulių, Liaudies namų 
scenose rengiamuose atsitikti
niuose spektakliuose.

1926-1929 metais Amerikoje 
lietuviškose kolonijose organi
zavo spektaklius, vaidino ir 
trumpam buvo įsijungęs į An
tano Vanagaičio Dzimdzi-Drim- 
dzi grupę. St. Pilkos dėka Ame
rikos lietuviai pamatė S. Čiur
lionienės “Aušros sūnus”, P. Vai
čiūno “Sudrumstą ramybę” ir

Aktorius Stasys Pilka

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, T^eningrade 3 ir Helsinki 1
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

“Kivikasukas” už parodytą pasi
didžiavimą savo etnine kilme ir 
už latvių, estų ir lietuvių kilmės 
žmonių įnašą į Amerikos gyve
nimą.”

Los Angeles baltų jaunimas 
pasiekė vertingą moralinį laimė
jimą. Tas laimėjimas tuo dides
nis, nes iš kai kurių tėvų buvo 
daromas spaudimas į šokių gru
pių vadovus bylą nutraukti, kaip 
kenkiančią lietuvių “geram var
dui”. Iš tikro tas “geras vardas” 
buvo apgintas. Kai kas dar vis 
praktikuoja nuo baudžiavos lai
kų užsilikusį “tautinį spor
tą” — priimant neteisybę, lanks
tytis prieš galingesnį.

Baltų Laisvės lyga baltų tau
tinių šokių grupėms sudarė tei
sinį ir finansinį užnugarį.

Baltų Laisvės Lygos inf.

“Tuščias pastangas” ir keletą 
kitų scenos veikalų.

Iš Amerikos sugrįžęs į Valsty
binį dramos teatrą vaidino ir 
surežisavo keletą veikalų. Jo re
žisuoti P. Vaičiūno “Aukso gro- 
mata” ir A. Vienuolio “1831 
metai” buvo kritikos palankiai 
įvertinti. Jo sukurti vaidmenys 
P. Vaičiūno “Naujuose žmonė
se”, J. Petrulio “Prieš srovę”, 
Ostrovskio “Miške” ir daugelyje 
kitų veikalų buvo išskirtinai kri
tikos atžymėti. Iš viso, iki pasi
traukimo iš Lietuvos 1944. Sta
sys Pilka atliko per 200 vaid
menų.

Jisai nepasiliko tik grynai teat
ro aktorius, nepasitenkino vien 
aktorišku kūrybiniu darbu, bet 
reiškėsi plačiau. Vaidino radijo- 
fono rengtuose vaidinimuose, 
suorganizavo Lietuvos teatro 
muziejų, kuriame buvo daug 
vertingos medžiagos, buvo dra
mos studijose lektorium, daly
vaudavo įvairiuose proginiuose 
minėjimuose deklamuodamas 
lietuvių autorių poezija ar skai
tydamas jų“kūriniuš. 'Rašė tuo
metiniuose žurnaluose ir perijo- 
dikoje.

Dėl karo įvykių pasitraukė į 
Vakarus. Čia scenos darbo ne
nutraukė. Režisavo, važinėjo po 
stovyklas su poezijos rečitaliais.

Atvyko 1948 Amerikon. Chica- 
goje suorganizavo Lietuvių 
Teatrą ir pastatė eilę veikalų, 
vaidino, su literatūriniais reči
taliais lankė lietuviškas koloni
jas.

Gana daug rašė spaudoje teat
ro ir meno klausimais. Savo at
siminimais dalinosi apie teat
ralus jų sukakčių progomis ar 
mirties atvejais parašydavo 
nekrologus. Surinko gausios 
medžiagos Teatro almanachui. 
Kūrė patsai eilėraščius ir vertė 
į lietuvių kalbą įvairių autorių 
poeziją.

Net ir ligų ir nesėkmių var
ginamas išliko savitas, teatrališ
kai aktoriškas Stasys Pilka.

Laiko tėkmėje nyksta įdomios 
asmenybės, kokiu buvo Stasys 
Pilka gyvenimiškas vaizdas lieka 
tik jo prisiminimas.

Vitalis P. Žukauskas

1,650.00 
1.750.00 
1.500.00 
1.750.00 
1.625.00

1.750.00 
1.830.00 
1,750.00 
1.750.00 
1,510.00 
1,430.00 
1,550.00



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

Sportinis laiškas iš Milano

KAUNO ŽALGIRIS PRALAIMĖJO, BET
Užklydėlis Milane pirmiausia 

stengiasi apžiūrėti gotikinę ka
tedrą kur gali pasimelsti, kad 
vakare gautų bilietą į operą Sca- 
loje. Paskui, užsukęs į dominin
konų vienuolyną^ burnoti, kodėl 
du restauratoriai baltais chala
tais patogiai sėdi prie Leonardo 
da Vinci Paskutinės vakarienės, 
o tau priešais griozdiška vamz
džių pynė, ir vis taikais iš kur 
geriau pamatyti apaštalo Judo 
veidą ... Sausio 30 turistas turė
jo keisti tradicinį repertuarą, 
nes į Lombardijos sostinę atvy
ko kitokie apaštalai — Kauno 
Žalgirio krepšininkai. Čia jų 
laukė sunki užduotis — Euro
pos klubų meisterių taurės rung
tynės su Milano Simac.

Šiemet tokiose varžybose dėl 
galutinės pergalės kovoja šeši 
penketukai: SS meisteris Kauno 
Žalgiris, Italijos — Milano Si
mac, Jugoslavijos — Zagrebo Gi
boną, Ispanijos — Real Madrid, 
Prancūzijos — Limoges ir Iz
raelio — Tel Avivo Makabi.

Iki kelionės į Milaną, lietuviai 
buvo pralaimėję tik vienas rung
tynes. Briuselyje prieš Makabi. 
Kadangi SS nepalaiko diploma
tinių santykių su Izraeliu, rung
tynės buvo nukeltos į Neutra
lią valstybę Belgiją. Ten sausio 
15 Žalgiris supylė Makabi 94-77, 
bet antrose rungtynėse pralai
mėjo 86-88. Makabi pergalę nu
lėmė du juodaodžiai amerikie
čiai: Magee su 33 tšk. ir John- 
sonas su 22 tšk.

Po to Žalgiris Kaune nugalė
jo Real Madrid 95-87 ir atvyko į 
Milaną. Pirmąsias rungtynes 
(Kaune gruodžio 5) Žalgiris prieš 
Simac laimėjo tik vienu tašku 
80-79, tai buvo aišku, kad Mi
lane prieš italus bus sunku. 
Taip ir buvo. 4200 žiūrovų sa- 
visiems krepšininkams sudarė 
palankius rėmus — šaukė iš pe
ties ir nepertraukiamai švilpė, 

JUNO BEACH, FLA
Palm Beach Opera pradėta 

organizuoti 1975 metais. Jos or
ganizatoriais buvo Bank of Palm 
Beach & Trust tuometiniai val
dytojai Herbe rt Benn, Joseph Ca- 
vanaugh ir banko prezidentas 
James Magnes. Organizatoriai 
paskelbė, kad pageidaujami au
kotojai nemažiau kaip 1000 do
lerių operos reikalams. Gan 
greit jų atsirado pakankamai ir 
jau buvo galima pradėti operos 
pastatymus.

Pirmaisiais metais buvo stato
ma po vieną operą, o pastarai- gauna du bilietus nemokamai 
siais jau po tris ir kiekvienos 
operos duodami trys spektakliai.

Pagrindiniai solistai kviečia
mi iš Metropolitan Operos, Lyric 
Opera of Chicago, Vienos Ope
ros ir kitų. Dirigentai taip pat 
yra kviečiami. Orkestras ir cho
ras pastovesni.

Šiuo metu yra statoma Char
les Gounod opera “Faustas”. 
Dainuojama originalia —pran
cūzų kalba. Dirigentas Anton 
Guadaro, italas, atvykęs iš 
Paryžiaus.

Spektaklyje iškiliausi buvo

JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS DVASIOJE

Savo balsais negalime įsijungti į minią, Lietuvoje 
giedančią “Graudžius 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 keliu bendradarbiaus. Tiesa, 
kad sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio ir iš 
nelietuvių.

Lietuviai, visi vieningai mūsų maldomis, veikla ir 
pagaba būkime kartu su mūsų didvyriška tauta Kryžių 
šalyje — Lietuvoje, su kaliniais ir tremtiniais pavergė
jo notaisvėje- Šiam tkslui Lietuvių Religinė Šalpa prašo 
Ir laukia jūsų talkos.

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

TeL: 718 647-2434

Vysk. Vincentas Brizgys

kai Žalgirio žaidikai turėdavo 
kamuolį... Patekę į liūtų narvą, 
kauniečiai bent pirmame kėlinyje 
stengėsi savo kailio pigiai ne
parduoti. Iš pradžių Simac veda 
0-5, 12-5, Žalgiris Kurtinaičio 
metimu atsiveja iki 13-14. Po 9 
minučių žaidimo pasekmė lygi 
20-20, Chomičiaus metimu Žal
giris veda 35-20. Sužiba vil
tys — o gal?

Deja, džiaugsmo valandėlės 
trumpos . .. Permaininga kova, 
pasekmė 30-30, Sabonis bauda 
dar kartą persveria Žalgirio 
naudai 33-32, bet tai ir viskas 
pirmame kėliny. Italai perima 
vadeles, krauna 15 taškų iš ei
lės, o žalgiriečiai neatsako nė 
vienu .. . Pirmas kėlinys Simac 
naudai 47-33.

Per pertrauką pagerbtas Arvy
das Sabonis, italų dienraščio La 
Gazzetta dello Sport išrinktas 
geriausiu Europos krepšininku 
1985. 4000 žiūrovų, taip nir
tulingai švilpusių prieš žalgirie
čius per rungtynes, dabar daug 
ploja lietuviui milžinui. ..

Antrame kėliny Žalgiris nepa
jėgia atsigauti, italai atsiplėšia 
iki 57 - 30; ir toliau skirtu
mas nedyla. Galutinė pa
sekmė 95-66 italų naudai. Kauno 
Žalgiris pralaimėjo 29 taškų 
skirtumu — tai retenybė, bet, 
kaip sakoma, sporte visko pasi
taiko . . . Pagaliau, pergalių ne
galima užsakyti, nors ir kaip kai 
kas norėtų — reikia mokėti ir 
pralaimėti.

Italų spauda daug rašė apie 
Milane viešėjusius krepšininkus 
iš Kauno, ypač apie Arvydą Sa
bonį. Prieš rungtynes įtakingas 
Milano dienraštis Corriere della 
Serą paskelbė straipsnį su dide
le antrašte per septynias skiltis: 
Sabonis si puo fermare? (Ar ga
lima sustabdyti Sabonį?). Paaiš
kėjo, kad kartais galima, bet 
tas pats dienraštis po rungtynių

Margarita ir Mefisto, Faustas 
blankokas. Orkestras, choras ir 
baletas buvo geri.

Klausant šios operos prisiminė 
ir Lietuvos Valstybinėj operoj, 
Kaune, matytas “Faustas” su iš
kiliausiais mūsų operos solistais 
Kipru Petrausku, Antanina 
Dambrauskaite, Juze Augaityte, 
Ipolitu Nauragiu, Antanu Ku- 
čingiu, Juozu Mažeika ir kitais.

Operoj dalyvaujantieji, pagal 
sutartį, negauna honoraro, bet 

savo svečiams.
Palm Beach Operoje dainuoja 

vienintelė lietuvaitė Ona Blan- 
dytė - Jameikienė, kurios sve
čiais buvome su kun. Vytautu 
Pikturna.

Spektakliai vyksta VV. Palm 
Beach auditorijoj, kuri pasiekia
ma važiuojant 95 keliu į pietus 
vos 12 mylių nuoi Juno Beach.

Operą verta aplankyti, bet 
bilietais reikia pasirūpinti iš 
anksto, nes prieš spektaklį 
sunku gauti.

P. Mikšys

rašė apie stebuklą Milane, nes 
Sabonis nusilenkė ... Kito re
portažo antraštė: Kauno gulbė 
atrodė kaip ančiukas... Pasak 
dienraščio, Sabonis yra didelis, 
bet Meneghinis — jo pranašas. 
Beje, Meneghinis ... Tai jau ne 
pirmos jaunystės italų krepšinio * 
pažiba — jam 36 metai, bet jis ' 
buvo vienas iš tų dirigentų, 
kurie užtikrino pergalę, nes pri
slopino Sabonį ... Meneghinis 
įmetė 11 taškų, bet ir Sabonis 
turėjo pasitenkinti 13 taškų.

Romos dienraštis II Messag- 
gero citavo Meneghinį, kuris pa
sakė, kad Sabonis yra geresnis 
už mane ... Dienraštis Corriere 
dello SpOrt rašė, kad milžinas 
Meneghinis ištempė savuosius į 
audringą pergalę. Kito sporto 
dienraščio La Gazzetta dello 
Sport antraštės: Meneghinis — 
legenda be galo; mūsų milžinas 
nugalėjo didįjį Sabonį. Romoje 
leidžiamas komunistų dienraš
tis l’Unita rašė kaip Simac už
kerėjo Sabonį ir antrinėje ant
raštėje pažymėjo, kad lietuviai 
po pralaimėjimo sugulė viešbu
tyje, nevalgę vakarienės. . .

Italų spauda vadino Sabonį 
krepšinio karaliumi, lygino jį su 
geriausiu Europoj futbolininku 
prancūzų Platini, rašė kad Sa
bonis mėgsta žvejoti, studijuo
ja žemės ūkio mokslus. . . Krep
šinio rungtynės Milane buvo di
delė reklama Saboniui, Žalgi
riui ir Lietuvai. Pagaliau, kau
niečiai dar gali būti pirmieji 
arba antrieji Europos klubų 
meisterių taurės varžybose, ku
rių baigminės rungtynės bus ba
landžio 3 Budapešte.

Kęstutis Čerkeliūnas

GRANDINĖLĖS
KONCERTAS
PHILADELPHIJOJE

Balandžio 5, Atvelykio šeš
tadienį, į Philadelphiją atvyksta 
tautinių šokių ansamblis GRAN
DINĖLĖ su visai nauja progra
ma. Koncerto pradžia punktua
liai 7 vai. vak., o vieta Lithua- 
nian Music Hali, Philadelphijos 
Lietuvių Namai, 2715 E. Al- 
legheny Avė., prie pat I 95 greit
kelio Allegheny išvažiavimo. 
Koncertą rengia LB Philadelphi
jos apylinkės valdyba. Bilietų 
kainos $10, $8, ir $6. V. Krėvės 
Lituanistinės mokyklos moki
niams, kaip ir į visus LB apy
linkės renginius, bilietai duoda
mi nemokamai. Kadangi vietų 
skaičius ribotas ir kėdės bus nu
meruotos, patariama bilietus įsi
gyti iš anksto kreipiantis į Tere
sę Gečienę (215 (215) 677-1684 
arba Mariją Sušinskienę 
(215) 927-2467.
Po koncerto šokiai, bufetas, 
baras ir gera proga pabendrau
ti su GRANDINĖLĖS šauniu 
jaunimu.

PATERSON, N.J.
Lietuvių Šv. Kazimiero para

pija spalio 12 švenčia 75 metų 
sukaktį. Parapiečiai ir buvę para- 
piečiai prašomi atsiųsti senų 
nuotraukų, renginių programų, 
istorinių dokumentų. Parapijos 
administrratorius kun. Antanas 
Bertašius bus dėkingas už viso
keriopą pagalbą, išleidžiant su
kaktuvinį leidinį. Medžiagą siųs
ti adresu: Re v. Antanas Berta
šius, 147 Montgomery Place, Pa- 
terson, N.J. 07501.

Buvęs lietuvių klubas (Lafay- 
ette ir Summer gatvių kampas) 
smarkiai apdegė. Si vieta dabar 
yra juodųjų rasės žmonių nuo
savybė.

Antanas Šukys, sulaukęs 91 m. 
amžiaus, mirė Havvthome, Pa- 
tersono priemiesty’. Nuliūdime 
liko žmona Justina, 3 vaikai
čiai, vienas provaikaitis. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse, Pa- 
tersone.

DJ.

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!
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Lietuvių delegacijos atstovai, pasveikinę New jersey gu
bernatorių Kean. Iš k.: K. Jankūnas, dr. J. Stukas, guberna
torius Kean, prel. J. Schamus, kun. D. Pocius, Loreta Stukie
nė, J. Veblaitis.

TRENTON, N.J.

Gubernatoriaus proklamacija
Vasario 14 New Jersey valsti

jos sostinėj valstijos gubernato
rius Thomas H. Kean pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 68 m. sukaktuvių pro
ga proklamaciją, skelbiančią 
valstijos gyventojam, kad Va
sario 16-ji diena yra Lietuvos

Kennebunkport,
Maine
Kennebunkporto pranciškonų 

vasarvietės sezonas šiemet prasi
deda birželio 26 ir baigsis rug
sėjo 2. Neoficialiai vasarvietė 
veiks jau nuo birželio pradžios 
iki rugsėjo pabaigos, laukiama 
daug svečių ir ekskursinių au
tobusų.

Rezervacija vasarvietėn jau 
prasidėjo. Visi vasarotojai, kurie 
pernai išvažiuodami padarė sau 
rezervacijas, nelaukiant turi jas 
patvirtinti ir atsiųsti depozitą. 
Šiuo metu yra išsiunčiami pri
menamieji laiškai, į kuriuos rei
kėtų greit atsakyti. Jei kurių 
planai būtų pasikeitę ir nebeat- 
važiuotumėt, yra daug laukian
čių ir norinčių tais kambariais 
pasinaudoti.

Šio sezono vasarvietės vedė
jas bus T. Gabrielis Baltrušai
tis, OFM.

Kennebunkporto tradicinis 
piknikas bus liepos 6. Kas norė
tų gauti nakvynę, turėtų anksti 
pranešti.

Gegužės 17 Kennebunkporto 
vienuolyne vysk. Paulius Balta
kis įšventins 2 pranciškonus į 
kunigus. Kiek vėliau bus šventi
namas naujas dijakonas.

Vasarvietės informacijai ra
šyti ar skambinti: Francišcan 
Guest House, P. O. Box. 980, 
Kennebunkport, Maine 04046. 
Tel.: (207)967-2011.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Ii Niujorko 

KEUONĖ NR. 5 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Ii Niujorko 

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

(Nakvojant dviese kambaryje)* Įskaitant visas susisiekimo Išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baloto b Mietus, 
Įvairias ekskursijas ir daug kitą priedą. Kelionę nr. 7 suderinta 
su grindtyosiniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems sutomobRhis (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.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku
mentus iškvietimams. Informacijų Ir visais kellonlą 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

respublikos diena ir kviečiančią 
juos pripažinti valstijoj gyve
nančių 41,000 lietuvių nepapras
tą įnašą valstijos gyvenimui.

Į pasirašymo iškilmes buvo 
nuvykusi nemaža lietuvių dele
gacija, kurią suorganizavo Lie
tuvos Atsiminimų radijo direk
torius prof. dr. Jokūbas Stukas 
ir vyčių veikėja Loreta Stukienė. 
Prieš pasirašydamas proklama
ciją, gubernatorius pasakė lietu
viam labai šiltą kalbą, pami
nėdamas jos senąją istoriją ir 
dabartinę priespaudą ir raginda
mas laisvėj gyvenančius lietu
vius dirbti, tikėti kad paverg
toji tėvynėė vėl prisikels laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

Į jo kalbą trumpais padėkos 
žodžiais atsakė delegacijos vado
vas dr. Stukas ir LB NJ apygar
dos pirmininkas Kazys Jan
kūnas. Vyčių vardu Loreta Stu
kienė gubernatoriui įteikė išsiu
vinėtą vyčių emblemą — Lie
tuvos Vytį, o Rūta Beržanski 
— lietuviškų valgių gaminimo 
knygą, 
visais 
damas 
dainas 
pasipuošusiom lietuvėm, kurių 
buvo net 4, ir kitais delegacijos 
dalyviais.

Be aukščiau paminėtųjų dele
gacijoj dalyvavo: Švč. Trejybės 
parapijos Newarke klebonas 
prelatas Jonas Schamus. Sopu
lingosios Dievo Motinos parapi
jos klebonas Keamy kun. Domi
ninkas Pocius, LB Nevvarko apyl. 
pirmininkė Danguolė Didžbalie- 
nė, LB NJ apyg. valdybos narė 
Emilija Jurevičiūtė, Emi Gražu- 
lienė, Bronė Venckuvienė ir Ona 
Šlužienė; be to, LB Elizabetho 
apyl. pirmininkas Julius Veb- 
laitis, LB NJ apyg. valdybos 
narys Arūnas Bitėnas, LB Jer
sey City apyl. pirmininkas An
tanas Gražulis, vyčių Newarko 
kuopos pirmininkas Jonas Ruz
gą ir jos garbės narys Kazys 
Šipaila.

Po to gubernatorius su 
pasisveikino paspaus- 
ranką ir nusifotografuo- 
su tautiniais drabužiais

K.J.

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

Atstovas Washingtone ir Lietu
vos Diplomatijos šefas kovo 10, 
einant per gatvę, prie pasiunti
nybės rūmų, 4:15 popiet, buvo 
neatsargaus vairuotojo sunkiai 
sužeistas. Nugabentas ligoninėn 
ir yra nuolatinės priežiūros sky
riuje. Neseniai Lietuvos Atstovas 

, minėjo 80 metų amžiaus sukaktį.

— Dekanas kun. V. Šarka 
sunkiai serga. Jam buvo išpjau
tas vienas inkstas, nes rastas vė
žys. Po dviejų savaičių vėl buvo 
operuotas. Jo bičiuliai linki kuo 
greičiau sustiprėti. Jo adresas: 
Dekan V. Šarka, Marienkran- 
kenhaus, 2 Hamburg 76, Alfred- 
str. 9, W. Germany.

— Clevelando skautų Kaziuko 
mugė įvyks kovo 16 Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

— L.M.K.F. Hartfordo klubas 
ruošia tradicinius Velykų pusry
čius, kurie įvyks Verbų sekma
dienį, kovo 23, tuoj po 9 vai. 
lietuviškų mišių Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos svetainėje, 53 
Capitol, Avė., Hartford, Conn.

— Vasario 16 gimnazijoje Vo
kietijoje Velykų atostogos šie^ 
met prasidės kovo 23, mokiniai 
į bendrabutį grįžta balandžio 6. 
Vasaros atostogos prasidės lie
pos 5. Po atostogų nauji ir seni 
mokiniai į bendrabutį atvyksta 
rugpjūčio 31.

— Atlanto Rajono skautų Bro
lijos ir Seserijos vadovų suva- 
žiavimas-sueiga įvyks balandžio 
5 Treasure Valley, Paxton, 
Mass., amerikiečių skautų sto
vyklavietėje prie VVorcesterio.

— Australijos Lietuvių Fon
do valdyba 3,000 dol. auką 
lituanistiniam švietimui gavo iš 
Vaclovo Grigonio. Australijos 
LB krašto valdybai jau pasiųs
ta 750 dol. V. Grigonis yra 
nuoširdus Australijos Lietuvių 
Fondo narys ir rėmėjas, iki šiol 
jam paaukojęs 4,315 dol.

— “Dainos”, dainuojančių 
olandų vieneto, koncertas Chi- 
cagos Jaunimo Centre įvyks 
kovo 30. Ruošia Akademinis 
Skautų Sąjūdis.

— Lietuvių Fonde 1985 metais 
gauta aukų 212,000 dol. Bend
ras Lietuvių Fondo kapitalas 
- 3,314,000 dol.

— “Mūsų vaikas”, LB Švieti
mo tarybos finansuojamas leidi
nys, bus ir toliau leidžiamas kaip 
bandymas ieškant tinkamo būdo 
pasiekti jaunas, lietuviais norin
čias išlikti, šeimas. Iki pavasa
rio dar bus išleisti du nume
riai, kurie bus siuntinėjami tiem, 
kurie gavo pirmą numerį. Asme
nys, negavę pirmo numerio, bet 
norį būsimų leidinių prašomi 
apie save pranešti S. Vaišvilie
nei, 3704 W. 68 St, Chicago, 
III. 60629. Leidinius ruošia Liet. 
Montessori d-jos auklėtojų sekci
ja. Leidinys kol kas siunčiamas 
nemokamai.

— “Laiškai Lietuviams” žur
nalo metinė šventė įvyks balan
džio 13 Chicagos Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj.

— Studentės, norinčios per va
saros atostogas dirbti lietuvių 
senelių namuose, gali kreiptis 
adresu: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. M. Zadavičius, Fountain 
Hills, AZ, T. Kartavičius, Graf- 
ton, Canada, P. Valašinas, W. 
Germany. Užsakė kitiem: O. 
Skurdenis, Brooklyn, N.Y. — Br. 
Mackevičiui, Old Bridge, N.J. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 
15 dol. metam.
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Brocktono miesto burmistras vasario 14 pasirašė proklama
ciją, skelbiančią vasario 16 Lietuvių diena Brocktone. Iš 
k.: P. Jančauskas, S. Gofensienė, R. Tamolionis, D. Eiki- 
nienė, S. Gauss, R.. Bielkevičius priima proklamaciją iš 
burmistro Carl D. Pitaro, W. Pribušauskas, F. Wallen, E.
Ribokienė. Nuotr. S. Baunian

BROCKTON, MASS.
Vasario 16-osios minėjimas
Brocktono Lietuvių Taryba 

68-ąjį Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo paminėjimą pra
vedė su šūkiu “Per vieningą ko
vą— į Lietuvos išlaisvinimą!”

Vasario 14 miesto rotušėje 
burmistras Carl D. Pitaro pa

sirašė proklamaciją, skelbiančią 
vasario 16 dieną — Lietuvių 
Diena Brocktone. Pasirašyme 
dalyvavo miesto pareigūnai ir 
organizacijų atstovai.

Vandens ir kanalizacijos įstai
gos viršininkas Frank VVallen 
su žmona, tą pačią dieną, Va

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

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

□ ENCYKLOPEDIA LITHUANICA, 6 tomai .......................... $150.00
□ VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ................................. ..  . $ 35.00

j Signatare PETRO KLIMO iš mano atsiminimų    .. $ 13-25
□ Prez. A. SMETONOS raštai, Pasakyta Parašyta ............ S 11.25

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

Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siųsti U S dol. __

Vardas, Pavardė

Adresas

šias knygas galima įsigyti ir Darbininko administracijoje

sario 16 šventės proga, suruošė 
vaišes — priėmimą savo įstai
gos tarnautojams, miesto aukš
tiesiems valdininkams ir kitų 
tautybių kviestiems svečiams. 
Vaišėse dalyvavo burmistras su 
ponia, Mary Buckley, Vida Pack- 
ard, W. Pribušauskas, Sonny 
Fr. Gauss, J. Harrington, kong- 
resmanas Brian Donnelly ir kt. 
Iš viso apie 150 svečių.

Maistą paruošė lietuvės brock- 
tonietės, vadovaujamos O. Gu- 
reckienės. Tokios vaišės jau ke
linti metai ruošiamos Fr. Wal- 
len iniciatyva.

Vasario 16 Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje 10 
vai. ryto už žuvusius Lietuvos 
gynėjus mišias aukojo Idebonas 
kun. Petras šakalys ir pasakė 
turiningą pamokslą. Pamaldose 
dalyvavo uniformuoti Martyno 
Jankaus kuopos šauliai ir šaulės. 
Šauliai nešė Amerikos, Lietuvos 
ir kuopos vėliavas, o ALRK 
Moterų 15 kuopos narės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
atlydėjo savo kuopos vėliavą. 
Gražiai mišias ir giesmes giedo
jo parapijos choras, vedamas 
Marytės Blaževičiūtės-Crawley.

Po pamaldų automobilių vilks
tinė nuvyko į miesto centrą, 
kur aikštė savaitei pavadinta 
“Mindaugo aikšte” ir, giedant 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
buvo pakelta Lietuvos trispalvė, 
kuri plevėsuos visą savaitę pri
mindama praeiviams apie Lie
tuvą.

Pagrindinis minėjimas vyko 3 
vai. popiet parapijos salėje. At
silankė miesto burmistras Carl 
D. Pitaro, miesto tarybos nariai 
ir lietuvių visuomenė. Programai 
vadovavo Rymantė Janulaitienė. 
Įnešus vėliavas, po klebono 
kun. P. Šakalio invokacijos ty
los minute pagerbti žuvę Lietu
vos laisvės gynėjai.

Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą lietuvių ir anglų kal
bomis skaitė stud. Vytautas P. 
Sužiedėlis.

Sveikinimus tarė burmistras, 
miesto tarybos vardu Geo Ca- 
taldo, Sonny Gauss, W. Pribu
šauskas ir Fr. VVallen.

Pagrindinis kalbėtojas Ginta
ras Čepas neilgoje kalboje ak
centavo šią šventę minėti su 
džiaugsmu, padaryti minėjimus 
jaunimui įdomiais, kad salės 
neištuštėtų. Prelegentas panau
dojo net ir naujovę šiame mi
nėjime — paprašė jaunimą

ROCHESTER,
N.Y.

Minėjom Vasario 16-ąją
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas čia pradėtas 
vasario 14, kai miesto burmist
ras Rayn T. savo proklamacija 
Vasario 16-ąją paskelbė Lietuvių 
diena. Delegaciją sudarė orga
nizacijų atstovai, jų tarpe puoš
niais tautiniais drabužiais pasi
puošusios Birutė Apanavičienė, 
Aldona Olienė ir Wizmanaitė.

Vasario 16 d. 9 vai. ryto lietu
vių radijo “Dainos aidas” pro
gramai Raimundas Kiršteinas 
vadovavo su atsidėjimu ir meile 
paliktam kraštui. Anglų kalba 
perdavė svarbesnius Lietuvos 
istorijos įvykius, įterpdamas lie
tuvių liaudies dainų ir Pr. Pui
doko padeklamuotą V. Putino 
eilėraštį.

11 vai. ryto mišios aukotos 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus. Tėv. Justinas 
Vaškys, OFM, pamoksle palietė 
svarbiausius Lietuvių Tautos 
istorinius įvykius, nepalikdamas 
nuošaliai ir šių dienų.

Mišių metu giedojo lietuvių 
bendruomenės choras, vadovau
jamas vargonininko R. Obalio. 
Gudino postas ir skautai daly
vavo su savo vėliavomis.

3 vai. popiet parapijos salėje 
minėjimo pagrindinis kalbėto
jas inž. Pranas Razgaitis kalbė
jo tema “Tiesa brangesnė už 
laisvę”. Iškėlė 46 metų Lietuvos 
okupacijos svarbesnius įvykius, 
paneigusius tautinę, religinę ir 
socialinę žmonių teisę. Ragino 
platinti Lietuvos K. Bažnyčios 
Kroniką. Priminė OSI ir KGB 
bendradarbiavimą.

L. Alvarado pasipuošusi tauti
niais drabužiais, perskaitė JAV 
vyriausybei skirtas rezoliucijas 
ir Rochesterio burmistro prokla
maciją.

Meninėje dalyje solistė Jūratė 
Veblaitytė-Lichtfield labai pa
traukliai padainavo V. K. Banai
čio lietuvių liaudies dainų pluoš
tą.

Meninė dalis baigta J. Regi
nienės vadovaujamo “Lazdyno” 
grakščiai pašoktais keliais tauti- J 
niais šokiais.

Lietuvos laisvės kovai remti 
aukų surinkta apie 3,500 dol. 
1000 dol. auką paskyrė Alina 
Žurienė.

Minėjimui vadovavo dr. VI. 1 
Lelis, Alto garbės pirmininkas.

Minėjimo metu LB apylinkės 
pirm. įteikė Lietuvių Fondo at
siųstą 500 dol. auką mokyklos 
vedėjui Vyt. Žmuidzinui.

J. Reginienės vadovaujami Įaz- ! 
dviviečiai kartu su Toronto “Vo
lunge” Rochesterio visuomenei 
pasirodys birželio 28 Nazareth 
College koncertų salėje. Jie pas
taruoju metu yra laimėję New 
Yorko valstijos 1,600 dol. premi
ją-

-sb.

Solistė Jūratė Veblaitytė dai
nuoja Vasario 16-osios mi
nėjime Rochestery. Nuotr. V. 
Staškevičiaus
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taro šalis. Pabaigai choras su
giedojo Lietuva brangi ir Marija, 
Marija.

Minėjimas baigtas rengimo 
komiteto pirmininko R. Bilkevi-

fine jeweliy 
precious stonas

ROUTE 25A. NORTHPORT. LONG ISLANO, NEW YORK 1 1768 516/2S1M28

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.

klausytojams padalinti su šam
panu taureles ir visus para
gino išgerti už Lietuvą.

Daugumas dalyvavusių minė
jime abejoja ar toks būdas pri
imtinas ir ar šitaip mes patrauk
sime jaunimą į minėjimus ir 
salės papilnės?

Priėmus rezoliucijas pertrau
kos metu buvo aukojama Lietu
vos laisvinimo reikalams. Suau
kota per 2400 dol.

Meninę dalį atliko parapijos 
choras. Padainavo Kur giria ža
liuoja, Oi, toli, toli, Už jūrų, 
už kalnų, Žalioje pievoje. Mo
terų duetas O. Ambrasiūtė-Fer- 
rini ir I. Radzevičiūtė-Levvis atli
ko dvi dainas: Tėviškėlė ir Gin-

čiaus padėkos žodžiu svečiams, 
atlikėjams ir atsilankiusiems 
kviečiant pabendrauti ir pasi
vaišinti Moterų S-gos 15 kuo
pos narių ir talkininkių pareng
tomis vaišėmis.

Laisvės Varpo radijo progra
mose buvo paminėta Vasario 16- 
osios šventė keliais atvejais.

E. Ribokienė

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. Swissair 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 dienos, 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. Stockholmo 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. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
AklTHUANlAN FEDERAL CREDIT UNION

« V ■ ‘ '

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero,St. Petersburg, Detroite

Aktyvas: 52 milijonai dolerių

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

Reguliarią santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo motu 7%. Pilnas metų 
prieaugRa ?J25%

Taupymo cortW batų palūkanos nuo 7.15% Iki 800% pagal sumą Ir terminą. 
lOlną palūkanos nuo 7.80% iki 9.75% pagil terminą.

KIEKVIENĄ TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 
’

KASOM jctaiga Richmond HHI veikia šešto dienas savaitėje nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. 
vąkaro, KskyYbs penktadieniais iki 6 v.v. Ir šritadlenlals iki 5 v.v.

Apie poskolų Ir certtfikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.

—■ i m 11 ■ i ■ !■ ii ■ ■

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

VERTINGI LEIDINIAI
i

Broniaus Kviklio monumente 
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. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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, Viln iuj 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, Miunchene 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 kreipti:

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 sutvarkymo
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Ko norėtų iš mūsų 
šv. Kazimieras?

Lietuvos vyčių 17-ta kuopa So. 
Bostone kovo 2 surengė gražų 
šv. Kazimiero minėjimą. 10:15

Norwood, Mass.
Lalsvės švente

Šv. Jurgio parapijoje, 
wood, Mass., vasario 23 buvo 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės 68 metų atstatymo su
kaktis. Mišios lietuvių kalboje 
buvo aukojamos 9 vai. 30 min. 
už kenčiančią Lietuvą. Progai 
pritaikytą pamokslą pasakė ku- 
nigas-istorikas V. Valkavičius, 
pabrėždamas mylėti gražiąją 
lietuvių kalbą.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos salėje. Į salę 
įnešus Amerikos ir Lietuvos vė
liavas buvo giedami Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Paskaitą skaitė 
Bostono etnografinio ansamblio, 
“Sodauto” vadovė Gitą Merke- 
vičiūtė-Kupčinskienė, specialiai 
studijavusi etnografinį meną. 
Ji savo lakiu žodžiu nuvedė 
klausytojus į senovės romantiš
ką Lietuvą, kur senovinės liau
dies dainos lydėdavo lietuvius 
liūdesio, džiaugsmo ir darbo 
metu.

Po programos minėjimo daly
viai vaišinosi parapijos moterų 
paruošta kava ir užkandžiais.

Pagal asmeninį nusistatymą 
aukos buvo skiriamos Altui, Lie
tuvių Bendruomenei ir Vlikui.

Šio minėjimo rengėjas — veik
lusis parapijos klebonas kuni
gas V. Valkavičius.

Nor-

V.K.

—Toronto Prisikėlimo parapi
jos choras repetuoja T. Dubois 
kantatą “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai”. Chorui vado
vauja sol. V. Verikaitis, jam tal
kina ir akomponuoja sol. L. 
Marcinkutė. Kantata bus atlie
kama parapijos salėje Didįjį 
Penktadienį. Su choru gieda so
listai L. Marcinkutė, R. Strimaitis i j 
J. Vaškevičius.

vai. ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje So. Bostone buvo at
našaujamos mišios šv. Kazimiero 
garbei. Gal apie 100 vyčių orga
nizuotai su vėliava dalyvavo 
mišiose. Taip pat ir skautų at
stovai su vėliava. Regina Kul- 
bienė ir Gintaras Čapas. Kun. 
kleb. Albertas Kontautas pagal 
evangeliją pasakė gražų pamoks- 
mokslą. Per mišias solo giedojo 
solistė Onutė Aleksaitė, prie var
gonų prof. Jeronimas Kačinskas.

Tuoj po mišių vyčiai ir jų 
svečiai rinkosi į parapijos salę 
pusryčiam. Prisirinko pilna salė. 
Visai programai vadovavo vyčių 
kuopos pirm. Alex Akule. Su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Visi buvo skaniai pavai
šinti vyčių narių paruoštais pus- 
čiais, jos taip pat patarnavo ir 
prie stalų. Pasivaišinus vyko 
trumpa, bet prasminga prog
rama, kuriai vadovavo pirm. A. 
Akule. Trumpą žodį tarė dr. Al
girdas Budreckis. Naujosios 
Anglijos vyčių pirm. Al. Jaritis 
gerai paruoštoje kalboje kalbėjo 
apie šv. Kazimierą, jo gy venimą 
ir darbus, apie stebuklingą pa
sirodymą ant balto žirgo mūšy
je su rusais prie Dauguvos ir 
apie lietuvių netikėtą pergalę. 
Tada prelegentas klausė: Ko no
rėtų iš mūsų šv. Kazimieras? 
Čia pat pralegentas pats atsakė: 
kad lietuvių jaunimas stotų į vy
čių organizaciją, kad visi lietu
viai lankytų lietuvių parapijų 
bažnyčias, kad būtų tarp lietu
vių graži vienybė, kad reikia 
eiti į politines amerikiečių orga
nizacijas, kad tuo lietuvių bal
sas būtų girdimas visais Lietuvą 
ir lietuvius liečiančiais reikalais, 
kur reikia, kad svetimieji mus 
girdėtų ir mums padėtų.

Kun. Albertas Kontautas pa
darė trumpą pranešimą apie pa
rapijos reikalus ir bažnyčios 
stovį, kaip tais reikalais yra 
rūpinamasi. Bet dvasinė vyres
nybė žino, kad į mūsų parapi
jos bažnyčią atsilanko apie 70- 
80 asmenų per sekmadienio mi
šias, o vasarą tik apie 40 as
menų. Norint kad ir čia su mu
mis^skaitytųsį, privalome lanky
ti savo parapijų bažnyčias. Ir 
šiuo klausimu vedamos derybos 
dėl parapijos ateities. Bet šis rei
kalas irgi priklauso nuo para- 
piečių ir yra jų rankose.

Buvo sugiedotas vyčių himnas 
ir visi gražiai paminėję šv. Ka
zimierą skirstėsi.

Aktorius Vitalis Žukauskas, aktorė Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė ir Laisvės Varpo radijo programos vedėjas Petras 
Viščinis po programos. Nuotr. K Daugėlos

Diena su skautišku jaunimu

Kovo 2 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėse vyko tradi
cinė skautų Baltijos ir Žalgirio 
tuntų rengiama Kaziuko mugė. 
Buvo skanūs pietūs ir mugė, per
pildyta įvairiais skautų paruoš
tais pardavimui gaminiais, su
kosi laimėjimų ratas, buvo su
vaidintas gražus vaidinimėlis. 
Bet svarbiausią, kad čia susirin
ko mūsų lietuviškoji atžala, ku
rios dažnai pasigendame įvairio
se tautinėse ir net bažnytinėse 
šventėse. O juk lietuviškojo žo
džio ir lietuvybės išlikimas yra 
jų rankose. Tikėkime, kad iš jų 
išaugs ir lietuviškos visuomenės 
veikėjai ir vadai. Žinoma, tikėji
mo čia neužtenka. Čia reikia, 
kad jų tėvai, o ypač vadovai 
skatintų juos tos garbingos ir di
dingos tautos vaikais išlikti ir 
dirbti jų tėvų ir protėvių žemei. 
Tas labai priklauso nuo tėvų, o

dovai ir jų geri pavyzdžiai labai 
gerai veikia į jaunas širdis. 
Dieve, padėk, kad mes juos ma-

lietuviškose organizacijose ir 
visoje lietuviškoje veikloje. Jie 
yra tas didelis lietuvių tautos 
poteųcialas.

ALBINAI PINKEVIČIENEI
mirus, dukrą Janę Aidukienę su šeima ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame šiame skausme.

Janė ir Antanas Pumpučiai

A.A. 
ONAI KANAUKIENEI

mirus, mielus draugus Aldoną Naudžiuvienę ir Algį 
Kanauką su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Kudžmai 
ir Vygantai

MONIKAI JUODIENEI
jos vyrui dailininkui Jurgiui Juodžiui, dukteriai Rasai ir 
sūnui Vytautui su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Marija ir Vitalis Žukauskai

Brangiai mamytei

KOTRYNAI GRAJAUSKIENEI
mirus, reiškiam* gilią užuojautą Virginijai Gurecklenei, 
Aldonai Aistionsi ir dr. Onai Gustainienei ir jų šeimoms 
bei artlm les lems.

Regina ir Alfonsas Petruliai 
Teresė ir Algimantas Landsbergiai 
Aldona ir Stepas Kinduriai

kurią bus įrašyti gauti sveikini
mai ir skelbimai, o taip pat į- 
traukti pagal gautos paramos 
dydi garbės rėmėjais, rėmėjais ar 
talkininkais visi tie, kurie įsi
jungs į koncerto rengimą savo 
piniginiu įnašu.

Laisvės Varpas atlieka gražų 
ir vertingą darbą lietuvybės iš
laikyme, o taip pat ir populia
rinime Lietuvos reikalų ameri
kiečių tarpe. Tas Lietuvos bylos 
reikalui yra labai svarbu. Juo 
daugiau draugų, tuo mums ge
riau. O toks supažindinimas su 
mūsų reikalais amerikiečių daro 
juos mūsų draugais.

Varpas,

vės? O tokia padėtis yra Lietu- nauija ir Jeronimas Kačinskas, 
voje. Tiems, kurie abejoja Lietu Harvardo universitetas turi 
vos laisvės atgavimu, jie atšaki Sanders teatrą, MJ.T. Cresgy 
nurodydami, kad kiekvieno amditoriją* First & Second 
krašto laisvei atgauti reikalingi Church salės, kur taip pat vyksta 
trys elementai: pavergtųjų ryž- koncertai. Bostonai turi savo 
tas ir valia, laisvojo pasaulio pa- operąi Per metus pastato 6-7 
galba ir tinkama tarptautinė si- opera?. Yra Wang’Center teąte 
tuaėija. ras, kur vyksta operos ir bule-

Visa žodinė programa buvo to koncertai. Be to, yra dasf ir 
padalinta į trumpas dalis, per- mažesnių. Apie visus renginius 
pintas simfoninės muzikos dra šiose salėse ir muziejuose The

Boston Globė laikraštyje kiek
vieną ketvirtadienį yra rengi
nių kalendorius. . >

Paskaita buvo labai įdomi ir, 
sakytume, praktiška, nes dau
gelis daug ko apie tuos meno 
centrus gal ir nežinojo, kuriuos 
gal mielai lankytų.

matiškais trumpais įtarpais.
Į programą dar buvo įjungtas 

valstybės sekretoriaus George 
Shultz sveikinimas, prezidento 
R. Reagan pareiškimas Lietuvos 
reikalu ir Brocktono miesto me
ro Carl P. Pitare proklamacija 
(jo paties balsu).

Šioji programa perduota labai 
geru laiku, įjungiant ją tuoj po 
pasaulinių ir vietinių žinių. Ra
dijo stotis šią programą skelbi 
iš anksto per visą savaitę.

I į

. f

Laisvės Varpo gimtadienis
Petro Viščinio suorganizuo

ta ir vedama lietuvių radijo pro
grama “Laisvės Varpas’ darl>ą 
pradėjo 1954 kovo 7. Taigi, šie
met tą dieną jis minėjo savo 
33-čiąjį gimtadienį. Per tuos 32 
metus Laisvės Varpo veikla ėjo 
ir tebeeina trimis kry ptimis.

L Sekmadieniais kultūrinio 
pobūdžio radijo programos lie
tuvių ir anglų kalbomis.

2. Specialios programos anglų 
kalba Vasario 16-sios ir Tragiš
kųjų birželio baisių įvykių su
kakties proga amerikiečių vi
suomenei.

3. Kultūriniai renginiai šūkiu: 
“Pažinkime ir remkime savo ta
lentus

Sekmadieniais radijo progra
mose Laisvės Varpas kelia įvai
rias mūsų visuomeninio ir kultū
rinio pobūdžio problemas, pla
čiai nušviečia kovos dėl Lietuvos 
laisvės reikalus, duoda geros lie
tuviškos muzikos. Specialiomis 
radijo programomis jis infor
muoja amerikiečių visuomenę 
apie neteisėtą Lietuvos okupaci
ją ir lietuvių tautos vedamą ko
vą dėl laisvės. O kultūriniais 
renginiais siekiama stiprinti 
lietuvybę, kurios likimas atsire
mia į mūsų kultūrines vertybes, 
jų pažinimą ir įsisavinimą. Pa
minėta vysk. A. Baranausko su
kaktis, sol. K. Petrausko su
kaktis, komp. J. Gaidelio mirties 
sukaktis. Klaipėdos sukilimo su
kaktis. Vasario 16-ji, be to, pasi
rūpinta dvejomis specialiomis 
radijo programomis anglų kalba 
amerikiečių visuomenei Vasario 
16-osios proga.

Į Laisvės Varpo 33-sis giintadie- 
I nis bus paminėtas pavasari

niu koncertu, rengiamu balan
džio 6 d. 3 vai. po pietų So.

I Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
I salėje. Tai bus jau 53-čias I^ais- 
I vės Varpo tos rūšies renginys. 
I Jame programą atliks dainininkė 
į Slava Žiemelytė, smuikininkė 
I Regina Bankienė ir pianistas 
I Jonas Govedas. Visi iš Toronto,

Kanados.
Koncerto proga 

koncerto programos
leidžiama 

knygutė, į

Dar apie Vasario 16-osios 
minėjimą

Visi mūsų politiniai šikšniai 
sutartinai ragina lietuvius ir jų 
organizacijas atskirose vietovėse 
galimai plačiau supažindinti 
amerikiečius su Lietuvos reika
lais. Šiuo tikslu ypač daug pa
sitarnautų amerikiečių spauda, 
televizija ir radijas. Bet atrodo, 
kad nedaug kas-daroma šiuo 
reikalu. Gražią išimtį šia pras
me sudaro Laisvės
kurio vedėjas Petras Viščinis 
nuo 1950 pasirūpina, kad Va- 

.sario 16-osios proga radijo" sto
ty s Brocktone skiria laiko Lie
tuvos reikalams. Šiemet ten bu
vo suorganizuotos dvi skirtin
gos programos: vasario 14 10:30- 
11 vai. ryto radijo stotis VVBET 
AM banga 1460 perdavė pasi
kalbėjimą apie Lietuvą, o vasa
rio 16 12:10 - 12:30 toji radijo 
stotis perdavė specialią Laisvės 
Varpo programą, skirtą Lietuvos 
nepriklausomybės sukakčiai pa
minėti.

Pirmoje programoje pasikal
bėjimo forma dalyvavo Laisvės 
Varpo atstovas Jonas Giedrai
tis, adv. VVilliam Pribačauskas 
ir Brocktono miesto administ
racijos skyriaus viršininkas, šio 
krašto armijos atsargos pulkinin
kas Frank Wallen. Visi trys jau
ni vyrai, trečiosios kartos Ame
rikos lietuviai, gilūs ir veiklūs 
lietuvių patriotai. Jie sumaniai 
ir taikliai atsakinėjo į radijo 
stoties tarnautojos Mrs. M. Wro- 
bel pateiktus klausimus apie Lie
tuvos istoriją, nepriklausomybės 
laikų pažangą, okupaciją ir da
bartinį gyvenimą bei nuotaikas 
Lietuvoje, kurią jie visi trys 
yra aplankę. Klausytojus stebi
no informacija apie Lietuvą ir 
faktas, kad trečiosios kartos 
Amerikos lietuviai taip uoliai 
rūpinasi savo tėvų gimtojo kraš
to reikalais. Programa buvo Pet
ro Viščinio suplanuota ir pa
ruošta, įtraukiant į ją ne lietu
vius ateivius, bet trečiosios kar
tos Amerikos lietuvius, įrodžiu
sius, kad Lietuvos reikalai šiame 
krašte nemiršta drauge su mirš
tančiais lietuviais ateiviais.

Antroje programoje Lietuvos 
reikalai buvo iškelti tarptauti
niu principu, įvairių tarptauti
nių deklaracijų ir Amerikos už
imtos pozicijos šviesoje. Šiais 
klausimais pranešėjais buvo 
Laisvės Varpo štabo nariai — 
Birutė Duobaitė-Silvia ir Jonas 
Gedraitis. Jie lygino Vasario 16- 
ją su Liepos 4-ja, klausė, kaip 
Amerika minėtų savo laisvės 
šventę, jei kraštas būtų okupuo
tas, trečdalis gyventojų išvež
tas ir sunaikintas, jei krašte 
nebūtų nei laisvės, nei demo
kratijos, nei duonos, nei žmo
gaus teisių bei religinės lais-

Bostono kultūrinės 
institucijos

Vasario 22 LMF Bostono klu
bo susirinkime paskaitą skaiti 
dailininkas Julius Špokevičius 
Paskaitos tema: Bostono kultū
rinės institucijos.

Klubo pirm. Elena Vasyliū- 
nienė, supažindindama su pre
legentu, pasidžiaugė, kad dail, 
J. Špokevičius eilės metų bėgyje 
jau kelintą kartą šiame klube 
skaito paskaitą. Dail. Špokevi
čius buvo sutiktas gausiais plo
jimais.

Dail. Špokevičius paskaitą 
pradėjo nuo Bostono didžiojo 
meno muziejaus. Jame yra veik 
viso pasaulio garsiųjų dailinin
kų darbų. Ten pasižiūrėjus ir 
pasigerėjus meno kūriniais, lyg 
poilsiui šiame muziejuje vyksta 
koncertai kasdien. Antradieniais 
yra nemokamas įėjimas.

Izabela Stuart Garden muzie
jus yra visai netoli ano. Ji 
moteris nupirkusi vilą Venecijoj 
ir ją visą su visais baldais 
atvežė į Bostoną ir įrengė joje 
muziejų. Sekmadieniais ir šiame 
muziejuje vyksta koncertai. Įėji
mas — auka.

Pasukam į Cambridge. Har
vardo universitete yrk Jtėli dide
li muziejai: VVilliam Hayes Fogg 
Art muzjejus, Bush 
muziejus, Peabody 
Zoologijos muziejus, 
muziejus ir dar kiti.

Iš čia per Bostoną vykstam į 
John F. Kennedy Library.

Toliau vėl keliamės per Bos
toną į Science muziejų, kuris yra 
arti Charles upės. Čia yra mols- 
lo muziejus su visata ir astro
nomija. Nuo čia keliaujame į 
Bostono Aąuarium, kur galima 
pamatyti vandens gyventojus. 
Nuo čia.keliaujam į Jordan Hali. 
Tai Naujosios Anglijos konser
vatorijos koncertų salė. Joje 
vyksta koncertai veik kiekvieną 
dieną. Šalimai yra garsioji Bos
ton Symphony Hali. Ši ir Jor
dan Hali akustikos atžvilgiu ge
riausios salės pasaulyje.

Bgstono universitetas turi mu
zikos fakultetą. Jo salėje irgi 
vyksta koncertai. Neperseniau
siai čia koncertavo Pomerancai- 
tė-Mozurkevich. Yra Berkleee 
muzikos kolegija, kur profeso-

Priešvelykinis renginys
Nuo- šių metų pradžios šiek 

tiek pasikeitusi Bostono Liet, 
tautodailės instituto skyriaus 
valdyba kviečia visus atsilanky
ti į KULTŪRINĘ POPIETĘ, ku
ri vyks kovo 23, Verbų sekma
dienį, 3 vai. p.p. Lietuvių Pil. 
Dr-jos Il-ro aukšto patalpose. 
Programoje — dr. J. Gimbuto 
paskaita: “Ornamentas tradici
nėje kaimo statyboje”, velykaičių 
paroda, kurioje dalyvauja sky
riaus margintojos ir viešnia Mil
da Liaudienė iš Hartfordo. Po 
programos vaišės. Laukia visų 
atsilankant naujoji valdyba, ku
rią sudaro: Saulė Šatienė — 
pirm., Rūta Manomaitienė — vi- 
cepirm., Dana Baronaitė — sek
retorė, Lilė Čade — iždininkė, 
Vida Margaitienė — leidinių 
skyrius, Jūratė Aukštikalnienė 
— narių reikalams. Iki malonaus 
pasimatymo! (S. š)

I

1

I

Reisinger 
muziejus, 
Botanibs

Foto kūrinių paroda
Gražinos Treinytės Sakalienės 

foto kūrinių paroda vyksta nuo 
kovo 3 iki 30 d. Bostono prie
miesty, Nevvton Free Library pa
talpoje, 414 Centre Street, Nevv
ton Centre, Mass. 02158.

Lankymo valandos: nuo pir
madienio iki ketvirt. nuo 9 v. iki 
9 vai. v., penktadieniais nuo 9 
iki 6 vai., šeštad. nuo 9 iki 5 
ir sekm., nuo 1 iki 4 vai.

Oficialus atidarymas kovo 10 
d. 7:30 v. vakare.

Visi maloniai kviečiami ap
lankyti jaunos foto mėgėjos pir
mąją individualinę foto kūrinių 
parodą.

Įėjimas laisvas. (SG)

RENGINIAI

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys.

Balandžio 20 d. muzikos ir li
teratūros popietė.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
A M 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- 
n iais 9:00 * 10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

MEM8EP

1986 M. EKSKURSUOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Gegužės 7 
Gegužės 20 
Birželio 18
Liepos 16 
Liepos 21

- 1344.00
- 1645.00
- 1531.00
- 1731.00
- $134.00

Rugpjūčio 14 
Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 26

- 1555.00
- 1885.00
- 1421.00
- 1538X10
- 1476.00

Kelionių ilgis nuo 10 ikilldienų — Įvairūs m a rinitai.
4 Registracijos, informacija reikalu skambinkite: 

1-800-722-1300 (Toli Fra)
Iš Massechusetts Ir KinicSot skambinkite 1-617-268-8764
TRAN S—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116
South Boiton, Mass. 02127

įstaigai vadovauja: Aldom ADOMONIS IR ALBINA RUD2IUNAS 
Norintiems atsikviesti glmlmes atostogoms — sutvarkoma 
dokumentus.
Prices ere based on double occupency ead ere subject to 
chenges.

I
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Darbininko romano — novelių 
rinkinio konkursui gautas šeštas 
kūrinys. Tai Atsiskyrėlio slapy
vardžiu pasirašytas “Margu 
rašto keliu”.

Jaunių - jaunučių ateitininkų 
sueiga įvyks kovo 22 tuoj pat po 
lituanistinės mokyklos pamokų 
Kultūros Židinyje. Prašome visus 
dalyvauti.

Ona Kanaukienė mirė kovo 8, 
ilgesnį laiką gyvenusi Chicago- 
je. Nuliūdime liko duktė, muzi
kos dr. Aldona Naudžiuvienė, 
sūnus Algis su šeimomis ir ar
timieji. Atsisveikinimas įvyko 
kovo 11. Po gedulingų mišių 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
palaidota kovo 12 Cypress Hills 
kapinėse Brooklyne šalia vyro 
dr. Vinco Kanaukos, mirusio 
1968 kovo 22. Laidotuvėmis rū
pinosi Marytės Šalinskienės lai
dotuvių įstaiga.

Ann Jullian — Jūratė Nausė
daitė bus matoma naujame TV7 
filme “Killer of the Mirror” 
per NBC kanalą kovo 31.

NEVV YORKO VYEU CHORO 
“PERKŪNAS” KVIETIMAS
Jau eilė metų, kaip New Yorko 

vyrų choras “Perkūnas” savo 
pasirodymais džiugina lietuvišką 
visuomenę ir puoselėja lietuviš
ką dainą. Choras buvo ir yra 
vienas stipriausių dainos viene
tų rytiniame Amerikos pakraš
ty. Savo koncertais ir išvykomis 
yra aplankęs beveik visas lietu
viškas gyvenvietes. Choro diri
gentas Viktoras Ralys sugebėjo 
išgauti iš jau retėjančių gretų 
aukštą dainos lygį dėka pasi
šventusių dainos mėgėjų, kurie 
penktadienių vakarais dvi valan
das pašvenčia lietuviškai dainai.

Choras dalyvauja įvairiuose 
lietuviškuose renginiuose ir taip 
pat keletą kartų yra dainavęs 
amerikiečiams: Brooklyne bota
nikos sode, Bayside-Queens ra
jone, Yonkers vyrų choro reng
tuose koncertuose ir kitur.

Praretėjus choristų gretoms 
reikalinga chorui naujų narių, 
ypač jaunesnio amžiaus. Jau 
daug kartų buvo kreiptasi Į pa
vienius asmenis, per spaudą ir 
radiją kviečiant į choro eiles, 
bet, deja, kvietimai nedavė re
zultatų.

Todėl dar kartą kreipiamės į 
geros valios dainos mėgėjus

DARBININKAS
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

VIETŲ
SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ

Monika Juodienė, 63 metų 
amžiaus, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė kovo 9. Buvo palaidota Me- 
morial Park kapinėse St. Peters- 
burg, Floridoje. Nuliūdime pali
ko dailininką Jurgį Juodį, sūnų 
Vytautą, dukterį Rasą Razgaitie- 
nę ir anūkus Darių ir Vaivą 
Razgaičius.

Kotryna Grajauskienė, sulau
kusi brandaus amžiaus, mirė To
ronte. Lietuvoje buvo gimnazi
jos mokytoja. Nuliūdime liko 
dukterys Virginija Gureckienė 
ir Aldona Aistienė, gyvenančios 
\Vashingtone ir dr. Ona Gus
tainienė, gyv. Toronte ir kiti gi
minės bei artimieji.

Kun. J. Pragulbickas iš Eliza- 
beth, N.J., jau daugelį metų 
apmoka prenumeratos mokestį 
penkiem Darbininko skaityto
jam. Ir šiemet, palaikydamas tą 
kilnią spaudos rėmimo tradiciją, 
atnaujino penkias prenumeratas 
ir dar pridėjo 70 dol. auką spau
dai paremti, ypač už kalendo
rius. Darbininko administracija 
uoliam spaudos rėmėjui nuošir
džiai dėkoja.

kviesdami jungtis į vyrų gretas 
lietuviškam labui.

Choras yra numatęs keletą 
pasirodymų artimoje ateityje. 
Šalia savo metinio koncerto šių 
metų birželio 7 Kultūros Židi
nyje, choras pakviestas į Yon
kers, kur kartu su vietiniu vyrų 
choru ir kitais amerikiečių cho
rais atliks programą dainų fes
tivalyje.

Kitos lietuvių kolonijos turi 
stiprius jaunimo dainos viene
tus, kaip Clevelande, Toronte, 
Hamiltone ar Chicagoje. Tuo 
tarpu New Yorke taip nėra. 
Liūdna, kad didžiajame Nevv 
Yorke neatsiranda norinčių įsi- 
Įsijungti į choro eiles.
Tikimės, kad į šį mūsų kvie

timą dainos mylėtojai atsilieps. 
Lauksime dainuojančių vyrų ir 
jaunuolių. Repeticijos vyksta 
Kultūros Židinyje ir yra perke
liamos iŠ penktadienių 7:30 vai. 
vakaro į antradienius 7:30 vai. 
vak. Pakeitimas daromas todėl, 
kad norima prisitaikyti prie jau
nuolių, kurie dažnai penktadie
nių vakarais yra užimti kitais 
įsipareigojimais. Lauksime!

N. Y. vyrų choro 
“Perkūnas” Valdyba

Bemice Aviža, Lietuvos vyčių 
žurnalo redaktorė, kovo 8 daly
vavo Ethnic Heritage Series 
“Focus on Balti c Americans” 
suvažiavime, kuris įvyko Sche- 
nectady County viešojoj biblio
tekoj. Čia buvo etniško maisto, 
muzikos bei meno paroda. Kovo 
15 bus svarstomi Estijos, o kovo 
22 Latvijos įstatymai.

Kun. J. Rikteraitis iš Nevv Bri
tam, Conn., atnaujino prenume
ratą ir pridėjo $50 auka spau
dai paremti. Nuoširdi padėka.

E. Pronckus iš Methuen, 
Mass. atsiuntė 70 dol. Darbinin
ko jubiliejinių metų proga ir at
naujino prenumeratą. Dėkoja
me.

Genoveva Bielskus iš Light- 
house Point, Fla., siųsdama 5d 
dol. rašo: “Geros sveikatos ir il
gų metų Darbininkui”. Nuošir
dūs ačiū už auką ir linkėjimus.

Mary Goras iš Keamy, N.J., 
su prenumeratos mokesčiu pri
dėjo 50 dol. spaudos palaiky
mui. Ačiū spaudos rėmėjai.

Jadvyga Astrauskaitė-Tetsch- 
ner iš Colorado Springs, Co., ap
simokėjo prenumeratos mokestį 
ir kartu apmokėjo už savo brolį 
kun. T. Astrauską Kolumbijoje, 
pridėdama 50 dol. auką. Rašo:

Gražios ateities Darbininkui ir 
jo leidėjams. Nuoširdžiai dėko
jame už viską.

Maironio mokyklos mokinių 
grupė vy ksta į Putnain, CT, 
kovų 16, sekmadienį. Matulaičio 
Namuose jie suvaidins B. Braz
džionio “Meškiuką Rudnosiu- 
ką”. Išvažiuoja autobusu 7 vai. 
ryto iš Kultūros Židinio.

Šventojo Kazimiero Penk- 
šimtis” — jubiliejinis leidinys 
su daugybe iliustracijų iš minė
jimų Vatikane, Amerikoje ir kito
se lietuvių kolonijose, 478 psl. 
Įrišta į kietus viršelius. Redaga
vo B. Raugas. Kaina 15 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

Išnuomojamas vienas kamba
rys su virtuve ir bendra vonia, 
VVoodhaven, N.Y., prie parko 
pusės. Tel. 718 847-7306.

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.

Iš Metropolitan operos riimų 
kovo 15. šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama G. Verdi opera “Simon 
Boccanegra”. Pagrindiniai solis
tai: Kiri Te Kanawa, Sherrill 
Milnes, Vasile Moldoveanu, Paul 
PI išlika. Diriguoja Myung-VVhun 
Chung.

VYČIAI KVIEČIA
Lietuvos vyčių centro valdy

bos vicepirmininkas narystės 
reikalam Algirdas Budreckis 
1986 metais skelbia vyčių narys
tės vajų. New Yorko apy linkėje 
veikia trys Lietuvos vyčių kuo
pos: Manhattane, Brooklyne ir 
Maspethe. Susirinkimai vyksta 
kiekvieną mėnesį.

Manhattan© 12 kuopos susi
rinkimai vyksta kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį, po 11 vai. 
mišių Aušros Vartų parapijoje, 
540 Broome St., Nevv York City. 
Po mišių salėje vy ksta trumpa 
atgaiva, o po to susirinkimas. 
Po susirinkimo vaišės ir lietuvių 
kalbos pamokos.

Vyčių 12 kuopa laukia naujų 
narių. Kviečiama kreiptis lietu
viškai ar angliškai į narystės 
sekretorę Connie Siatsis adresu: 
35 - 06 34th St., Astoria, N.Y. 
11106. Tel. 718 937-4230 (va
karais).

Jei kas gyventų už Nevv Yorko 
apylinkės ribų, prašomas kon
taktuoti d r. Algirdą Budreckį, 
147 Clay Street, Quincy, Mass. 
02170.

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.

vadovas ir dirigentas — ALGIRDAS BIELSKUS
Chormeisteris - MARIUS TATARŪNAS
Piano palyda - muz. DANUTĖ LIAUBIENĖ
Kanklės - MIRGA BANKAITYTĖ, ELENA MULIOLYTĖ
Sopranas MIRGA BANKAITYTĖ, mezzosopranas RASA KROKYtĖ 
Muzikinė patarėja — muz. RITA KLIORIENĖ

ŠOKIAMS PIRMĄ KARTĄ KULTŪROS ŽIDINYJE GROS 
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS “BIG BAND” IR SPECIALIAI 
JAUNIMUI BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS.

Maistą gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui stalus iš anksto 

galima užsisakyti pas Živilę Jurienę (718) 441-7831 ar Vladą Vasikauską VI 7-1286.
Visos vietos numetuotos. Bilieto kaina 8 dol. Jaunimui Iki 15 metų — 5 dol., gaunami 

prie jėjkno. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotą su 
pašto ženklu voką siųsti Lithuanian Radlo Club vardu, 217 - 25 54 Avė., Bayslde, N.Y. 11364.

NEW YORK, N.Y.
Aušros Vartų lietuvių parapi

jos Vasario 16-osios minėji
mas įvyko vasario 15 dr. Mykolo 
Arvysto, DDS, bute, kuris kartu 
yra ir meno studija. Dalyvavo 
per 100 žmonių, daugiausia jau
nesnio amžiaus lietuviai meni
ninkai ir profesionalai ne tik iš 
Manhattano, bet ir iš Bostono, 
Pennsylvanijos ir YVashington, 
D.C.

Programai vadovavo Juozas A. 
Kazlas. Žodį apie Vasario 16- 
osios prasmę tarė dr. Jokūbas 
Stukas.

Studijoje tarp daugybės mar
murinių stovylų buvo rodoma 
video juosta iš Lietuvos. Minė
jimą surengė ir daug darbo l>ei

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
Nevv Yorke, įvertindama Darbi
ninko veiklą lietuviškame gyve
nime ir sveikindama 70 metų su
kakties proga, per iždininkę 
Vladą Vasikauską įteikė 25 dol. 
auką. Ačiū labai.

DEXTER PARK
EI PHARMACY M 
5^ Wm- Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

296-4130 

LAISVĖS ŽIBURYS
ŠVENČIA 20 M. SUKAKTĮ 

BALANDŽIO 5, ŠEŠTADEENĮ, 7 VAL. VAK.
39-TAS PAVASARIO

KONCERTAS BALIUS
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje Clevelando Dainos-muzikos vienetas
UŽDAINUOKIM

lėšų paaukojo didelė Aušros Var
tų parapijos geradarė dr. Graži
na Balionaitė-Austin, DDS. Jai 
šeimininkauti padėjo parapijos 
organizacija Branduolys. Sve
čiai buvo vaišinami kokteiliais ir 
gardžiais užkandžiais.

Minėjimas buvo baigtas Lietu
vos himnu ir Lietuva brangi. 
Per vakarą Aušros Vartų para
pijos bažnyčios remonto darbam 
buvo suaukota per 3000 dol.

-o-
Remonto darbai Aušros Vartų 

parapijoj jau įpusėjo. Jau įdėti į 
langus mediniai rėmai, į kuriuos 
bus įstatyti dail. V. K. Jonyno 
vitražai, kurie buvo įsigyti iš 
Angelų Karalienės bažnyčios. 
Vitražus atnaujina dail. Albino 
Elskaus mokinys. Vitražai bus 
apšviesti elektra, nes bažnyčioje 
nėra natūralaus apšvietimo. 
Teks išleisti nemaža lėšų, nes 
bažnyčios laidai yra 75 metų 
senumo ir tragiškai reikalingi 
remonto.

Tradiciniai parapijos pavasario 
pietūs įvyks gegužės 18, sekma
dienį, tuoj po 11 vai. sumos. Kle
bonas kun. Vytautas Palubins
kas ir parapijos taryba kviečia 
ne tik parapiečius, bet ir apy
linkių lietuvius dalyvauti ir pa
lengvinti bažnyčios remontą.

-o-
Pianistės Aldonos Kepalaitės 

koncertas įvyko kovo 1 Camegie 
Recital Hali, Nevv Yorke. Progra
mą sudarė Chopino kūriniai. 
Publika, tarp kurios buvo daug 
jaunimo, pripildė salę. Pianistei 
buvo įteikta daugybė gėlių.

Po programos Mildos Eisen- 
berg bute Central Park West 
buvo surengtas A. Kepalaitės pa
gerbimas. Dalyvavo daug pie- 
nistės draugų ir gerbėjų. Aldo
na Kepalaitė yra Aušros Vartų 
parapijos vargonininkė.

-o-
Parapijos narių susirinkimas 

vyks kovo 16, sekmadienį, tuoj 
po 11 vai. sumos. Klebonas kun. 
V. Palubinskas prašo visus para
piečius gausiai dalyvauti, nes 
reikia aptarti daug reikalų, kaip 
parapijos pietus ir remonto dar
bus.

D.B.

Š. m. balandžio 13, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje

BILIETŲ PLATINTOJAI:

Programoje: SO LIST Al:

DAIVA MONGIRDAITĖ, sopranas . 
VACLOVAS VERIKAITIS, baritonas 
VVILLIAM SMIDDY, pianistas

Po programos — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.

NEVV JERSEY: (Aree Code 201)
V. Gružas 423-3317
D. Didžbalienė 925-4761
R. Bitėnai 351-7963

NEVV YORK: (Area Code 718) 
N. P. Baltrultonll AX 70991 
A. Diržys 296-7385 
i. Jurienė 441-7831 
E. Kezienė 298-0798
R. Kazys 769-3300; 229-9134 
M. Šalinsklenė 296-2244 
V. Vaslkauskas VI 7-1286

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO
LAISVES ŽIBURIO 

RADIJAS




