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Savaitės 
įvykiai

26 UNESCO priklausančios 
Vakarų valstybės yra pasiryžu- 
sios užblokuoti organizacijos 
gen. direktoriaus Aniadou- 
Mehtar M’Bow perrinkimą 1987 
m., nes įsitikino, kad bus ne
įmanoma reformuoti organiza
ciją, jei dabartinis direktorius 
būtų perrinktas.

Švedijos parlamentas nauju 
ministeriu pirmininku vieton 
nužudyto Olaf Palme išrinko tas 
pareigas laikinai ėjusį Ingvar 
Carlsson.

Prezidentas Reagan painfor
mavo Kongresą, kad jis ateity 
vienodai priešinsis diktatoriam 
iš dešinės ir iš kairės, nes ameri
kiečiai tiki žmogaus laisvėm ir 
nepakenčia tironijos.

Izraelio dešiniosios Herut par
tijos konvencija buvo nutraukta 
dėl kilusių aštrių vaidų tarp 
partijos vado ir min. pirminin
ko pavaduotojo Yitzhak Shamir, 
kuris spalio m. pasidarys min. 
pirmininku ir į vadus pretenduo
jančių ministeriu DavidLevy ir 
Ariel Sharon.

Prezidentui Reagan pareika
lavus Sov. S-gą sumažinti savo 
ambasadų prie J.T. pareigūnų 
skaičių iš 275 iki 170, J.T. gen. 
sekretorius pasiūlė tuo reikalu 
tartis su Sov. S-ga, bet JAV tartis 
atsisakė.

Prezidentas Reagan įsakė su
teikti Čadui iki 10 m ii. doL para
mos jo vedamai JcovaLsu Libijos 
remiamais partizanais su
stiprinti.

JAV senatas priėmė kompro
misinę rezoliuciją nuo sovietų 
laivo nušokusio ukrainiečio Mi- 
roslav Medved grąžinimui iš
tirti. Tyrimam vadovaus JAV 
Helsinkio komisija, sudaryta iš 
8 senatorių, 8 atstovų rūmų na
rių ir 3 vyriausybės atstovų.

JAV, Britanija ir Saudi Arabija 
spėjo Iraną, kad jo karo su Ira
ku perkėlimas į kitų Persijos į- 
lankos valstybių teritoriją su
darys didelę grėsmę jų gyvybi
niam interesam.

Vatikanas numato išleisti nau
ją dokumentą išlaisvinimo teolo
gijos klausimais. Jame bus sten
giamasi pabrėžti Katalikų Baž
nyčios rodomas moralinis, o ne 
politinis susirūpinimas vargin
gaisiais.

Švedijos min. pirmininko Olaf 
Palme laidotuvių metu valst. 
sekr. Shultz tarėsi su Sov. S- 
gos min. pirmininku Nikolai 
Ryžkov dėl branduolinių ginklų 
užšaldymo, jų bandymų nutrau
kimo ir dėl viršūnių susitikimo 
datos šiais metais JAV, bet jokių 
konkrečių susitarimų nebuvo 
pasiekta.

Prancūzijos parlamento rinki
mus maža persvara laimėjo 
dešiniosios partijos. Preziden
tas Francois Mitterandnuspren
dė pavesti ministeriu kabinetą 
sudaryti daugiausiai balsų gavu
sios partijos kandidatui dabar
tiniam Paryžiaus burmistrui 
Jacųues Chirac, kurio 
kandidatūrai pritarė ir kitos 
koalicijos partijos. Socialisto 
Laurent Fabius vadovaujamas 
ministeriu kabinetas atsistaty
dino rinkimų rezultatam paaiš
kėjus.

,Du JAV karo laivai naikin
tojas Caron ir kreiseris York- 
town įplaukė į Juodąją jūrą ir, 
elektroniniais įrengimais rink
dami žinias, praplaukė per 6 
mylias nuo pietiniam Krymo pu- 
siausaly esančios Sov. S-gos karo 
laivyno bazės. Tai paprastai 
daroma 2-3 kartus per metus. 
Sov. S-ga protestavo, kad tai 
buvusi provokacijai, nes sovietų 
teritoriniai’ vandenys siekia 12 
mylių nuo kranto.

Prisimintas kun. A. L i pn kinas
Vilnius. 1985 balandžio 28 

Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo 
minima 40 metų nuo kun. Al
fonso Lipniūno mirties. Į mišias 
rinkosi tikintieji, atvažiavo kun. 
A. Lipniūno giminės, pažįstami 
ir nemažai jaunimo iš įvairių 
Lietuvos vietų. Iškilmingų mišių 
metu kun. Vaclovas Aliulis 
papasakojo susirinkusiems apie 
kun. A. Lipniūno gyvenimą, jo 
veiklą, charakteringus as
menybės bruožus — tvirtą tikė
jimą, karštą artimo meilę, ne
blėstantį entuziazmą net sun
kiausiose gyvenimo valandose. 
Po mišių jaunimas sukalbėjo 
šiai progai skirtą maldą, pa
giedojo keletą giesmių ir padėjo 
ant altoriaus gėles. Pasibaigus 
minėjimui, kažkas iš draugų 
padalino minėjimo dalyviams 
kun. A. Lipniūno nuotraukų.

Vėl niokioja Kryžių Kalną
Šiauliai. 1985 kovo 15 naktį 

buvo nusiaubtas Kryžių kalnas 
— sužalotos Jėzaus Širdies ir 
Marijos statulos, sulaužyta apie 
50 kryžių bei koplytstulpių, iš
daužyti stiklai altorėliams ir pa
veikslams. O kas suskaičiuos 
tūkstantines sumas mažų pasta
tomų, pakabinamų kryželių bei 
rožančių, kurie tvarkingai sudėti 
arba meniškai sukabinti ant di
desnių kryžių slėpė savyje žmo
nių skausmą-ar-bylojo jų dėkin- 
gumą? Kovo 15 naktį j fe buvo 
negailestingai išmėtyti ir su
minti sniege.

-o-
Išn tekintose kapinaitėse

Žarėnai - Latveliai (Šiaulių 
raj.). 1985 gegužės 16 per Šešti
nes nuniokotose Mielaičių kapi
naitėse susirinko apie 30-ties 
maldininkų būrelis. Kaimiečiai, 
inteligentai, vaikai ir jaunimas 
klaupė ant buldozeriais išraustos 
žemės jau spėjusios pasipuošti 
naujais kryžiais, ir kalbėjo 
skausmingąją rožančiaus dalį, 
giedojo Švč. M. Marijos litaniją, 
giesmes. Pasimeldus vienas jau
nuolis skaitė eiles:
(...) Čia rymojo Kristus ran

kom surakintom, I Medžių kop
lytėlei varganuos namuos, —Bet 
ir jam pastogę nutarė atimti. I 
Taip, kaip ir lietuviui toliuos 
svetimuos. /.. ./ Kai plieniniai 
traktoriai kapines užgriuvo, I 
Trupindami kaulus iš tėvų 
karstų, I Ko kazoko kardas per
kirtęs nebuvo — I Užbaigė aklu
mas ainių nevertų. / Skeldėjo po 
vikšrais spinduliai mediniai, I 
Traiškė koplytėles smurto sam
diniai, I Bočių testamentų pelkė
se skandino, I Rasomis raudojo 
laisvės kankiniai. I Bet žaizdotos 
širdys vėl augina Viltį I Ir nu
laužtas kryžius skelbia — prisi
kels! I Trečio ryto aušrų ragina 
pamilti, — I, Sibiro ledynus 
Lietuva pakels!"

. Besirenkančius ir besiskirs- 
tančiuosius įdėmiai stebėjo ir fo
tografavo keturi Civiliai, vienas 
iš jų — Šiaulių saugumietis 
Slankauskas. įžūlumo saugumie
čiai nerodė ir laikėsi iš tolo, ar
tyn priėjo tik žmonėms baigus 
melstis ir pradėjo tyliai tarpusa
vy kalbėtis.

Prie didžiojo kryžiaus, šalia 
uždegtų žvakių buvo sudėti čia 
palaidotų žmonių kaulai, iš
rausti, griaunant kapinaites. 
Tarp išlaužyto miško kilo at
statyti kryžiai — žemaitiško ga
jumo, ištikimybės tikėjimui ir 
tautai viltis. Sugiedoję “Marija, 
Marija”, žmonės išsiskirstė.

Tryškiai (Telšių raj.) 1985 ge
gužės 2 naktį nežinomi piktada
riai išplėšė Tryškių bažnyčios

šventoriuje Kryžiaus Kelio stočių 
koplytėles. Koplytėlių langai at
plėšti, kai kurių sudaužyti, iš 
rėmelių išplėšti paveikslai iš
mėtyti šventoriuje. Paveikslai 
buvo piešti ant drobės, kopi
juoti iš italų dailininko tapytų 
Kryžiaus kelio stočių.

Jtaria ja u nuo | platinant 
religinę spaudą

Genių km. (Alytaus raj.). 1983 
sausio 15 pas Baciuškus, gy ve
nančius Genių km., prisistatė 
saugumietis. Čekistą domino, 
kur dirba Baciuškų sūnus Algis. 
Motinai pasakius, kad sūnus dir
ba Alytaus Mėsos kombinate, 
saugumietis pareiškė, kad jis 
dirba ne tik Mėsos kombinate, 
bet ir antraeilėse pareigose — 
platina religinius laikraščius. 
Motina pradėjo verkti ir kar
toti, kad tai netiesa. “Mes ži
nom, kad jis geras darbininkas, 
tikintis, tegul sau eina į bažny
čią, poteriauja, tik tegul neužsi
ima įtartinais darbais”, — kal
bėjo saugumietis motinai. Išei
damas čekistas pagrasino; “Su
rinksim visus po vieną!”

Gyvenvietėje saugumietis ap- 
klausinėjo žmones, ar Baciuš- 
kai turi užsienyje giminių, ar 
gauna siuntinius, ar dažnai pas 
juos lankosi kunigai. Kolūkio 
kontoroje saugumietis pareiškė: 
“Anuliuosim Gražulius, toks pat 
likimas laukia ir Algio, tik gaila, 
kad toks jaunas.

Velykų rytas. Trimito žurnalo viršelis iš 1935 metų balan
džio 18 <L, Nr. 16-17. Viršelį piešė dail. V. Norkus.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
ANTIRELIGINĖ PROPAGANDA 
ESANTI NEPAKANKAMA

Užsienio spaudos dėmesį at
kreipė naujas Maskvos ragini
mas Lietuvos komunistų parti
jai veiksmingiau vykdyti Lietu
voje antireliginę propagandą.

Reuterio žinių agentūra, rem
damasi maskviškės “Pravdos” 
pranešimu, informuoja, kad 

Kambodijoj veikiančių parti
zanų koalicija pasiūlė vyriausy
bei įsileisti jų atstovus į vy
riausybę ir siekti, kad Vietna
mas J. T. priežiūroj palaipsniui 
pasitrauktų iš Kambodijos.

1985 prieš Velykas Pabaisko 
apylinkės pirmininkas Boškevi- 
čius kreipėsi į tos pačios apylin
kės sekretorę Janiną Jankauskai
tę, liepdamas jai Velykų rytą 
nueiti į bažnyčią ir bent apy
tikriai suskaičiuoti, kiek žmonių 
dalyvauja pamaldose, kiek prie 
bažnyčios stovi lengvųjų auto
mobilių, apie ką pamoksle kal
bės parapijos klebonas. J. Jan
kauskaitė tai padaryti kategoriš
kai atsisakė. Tuomet pirminin
kas kreipėsi į savo brolį, mecha
ninių dirbtuvių darbininkąa Bo
leslovą Boškevičių, kad jis, pats 
dalyvaudamas pamaldose, viską 
sužinotų ir apie tai praneštų 
raštu. B. Boškevičius, būdamas 
tikintis, pirmininko pavedimo 
tiksliai neįvykdė.

Neleidžia užtarti suimtųjų
Miroslavas (Alytaus raj.) 1985 

balandžio 7 per Velykas, Miro
slavo bažnyčioje tikintieji rinko 
parašus po pareiškimu, adre
suotu Lietuvos prokurorui, rei
kalaujant, kad būtų išlaisvinti 
kunigai — Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, Jonas-Kas- 
tytis Matulionis bei kiti, nekaltai 
kaltinami už tikėjimą.

Renkant parašus, į bažnyčios 
šventorių atėjo Miroslavo apy
linkės pirmininkas Jurgis Grub- 
liauskas. Pasikvietęs į šalį parašų 
-rinkėjus, pirmininkas įrodinėjo 
jiems, kad rinkti parašus už kali
namus kunigu^ ir kitus asmenis

Pabaiskas (Ukmergės raj.). , (nukelta į 2 psl.)

antireliginės propagandos stip
rinimo Lietuvoje klausimą Vil
niuje posėdžiavusiai Lietuvos 
komunistų partijos vadovybei iš
kėlė sovietų komunistų partijos 
ideologas Borisas Ponomario- 
vas.

Jis pabrėžė, jog turi būti Ima
masi veiksmingesnių priemonių 
darbo žmonių tarpe formuojant 
komunistinę pasaulėžiūrą, sie
kiant apsaugoti Lietuvos visuo
menę nuo komunizmui priešiš
kos ideologijos įtakos.

Panomariovas įspėjo, jog ate
istinė veikla Lietuvoje nėra pa
kankama, ji turi būti sustiprin-

KARDINOLAS UŽ KRONIKĄ
Chicagos kardinolo J. Bemardin parašytas Įva
das, skirtas Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos VI 
tomui, išleidžiamam anglų kalba.

Lietuviai būdami paskutinieji 
priėmę krikščionybę europiečiai, 
atkakliai gynė Vakarų apeigų 
katalikiškas tradicijas, nežiūrint 
ilgaamžių persekiojimų. Per de
vynioliktąjį šimtmetį jie buvo 
carų politikos aukos, nes carai 
siekė paversti juos paklusniais 
Rusijos valdiniais, sunaikinda
mi lietuvių kalbą ir religines 
tradicijas.

Ar ne ironija, šiuometinė So
vietų politika yra visiškai pana
ši. Čia religija laikoma betiksle, 
naudodami prievartą ir grasini
mus bei versdami tikinčiuosius 
atsisakyti savo religijos prakti
kavimo.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika pateikia nuostabiai de
talizuotą šios sovietinės politi
kos įgyvendinimo vaizdą Lie
tuvoje, kuri yra vienintelė Ro- 
m'os katalikų daugumą sudaran
ti “respublika” Sovietų Rusijo
je. (Kronika su atsargumu tvir-

SVEIKINIMAS 
ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTES PROGA 

Lietuvos dangiškojo globėjo 
šv. Kazimiero liturginės šventės 
proga popiežius Jonas Paulius 
II pasiuntė sveikinimo telegra
mą Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkui arkivyskupui 
Liudui Poviloniui. Štai telegra
mos tekstas:

“Šiandieninės šv. Kazimiero 
šventės proga jaučiuosi ypatin
gai artimas kilniajai ir man taip 
brangiai lietuvių tautai ir jos 
katalikų bendruomenei, kuri šv. 
Kazimierą garbina kaip savo 
globėją. Šiandien jaučiu ypatin
gą dvasinę vienybę su Jumis ir 
su kitais Lietuvos vyskupais, su 
kunigais, vienuoliais bei vienuo
lėmis ir su visais tikinčiaisiais, 
maldoje dėkodamas Viešpačiui 
už jų tvirtai liudijamą ištikimy
bę krikščioniškajam tikėjimui. 
Jaučiu dvasinę vienybę su ta ka
talikų bendruomene, kuri yra 
tvirtai atsirėmusi krikščioniškojo 
tikėjimo pagrindu ir savo šven
tojo Globėjo skatinančiomis ir 
drąsą palaikančiomis žmogiško
mis ir krikščioniškomis dorybė
mis.

Jums besirengiant ateinančiais 
metais atžymėti Jūsų krašto 
evangelizacijos 600 metų jubilie
jų, meldžiu Visagalį Dievą su
teikti jums gausių malonių, ku
rios jums padėtų atlikti savo 
misiją, pagilinti ir subrandinti 
tikėjimą šiais antraisiais jubilie
jinio pasirengimo metais, kad 
atneštų gausius laukiamo dva
sinio atsinaujinimo vaisius.”

Telegramos pabaigoje Šv. Tė
vas Lietuvos katalikų bendruo
menei siunčia savo apaštalinį 
palaiminimą.

ta.
Užsienio spauda, pateikdama 

šią informaciją, atkreipia dėme
sį, kad Lietuva yra katalikiš
kas kraštas ir kad smarkų lie
tuvių religingumą bei tautinį 
sąmoningumą stiprina kaimi- 
nystė su Lenkija.

tina, kad du trečdaliai iš 3.5 
milijonų Lietuvos gyventojų dar 
yra Šiandien praktikuojantys 
katalikai).

Kronika yra leidžiama pogrin
dyje puikiai organizuoto drą
sių korespondentų ir redaktorių 
tinklo valstybėje, kurioje net ir 
primityvios spausdintam žodžiui 
skleisti priemonės yra visiškoje 
valdžios kontrolėje, visai nepri
einamos Bažnyčiai naudotis. Ne
žiūrint tokių didelių kliūčių, 
Kronika išeidavo penkis kart 
per metus nuo pat jos pasiro
dymo 1972 kovo 19 šv. Juozapo 
šventės dieną; Kai kas tvirtina, 
kad tai esąs ilgiausiai išsilaikęs 
periodinis samizdatas Sovietų 
Rusijoje. /

Nenuginčijamai ji yra vienin
telis pogrindžio leidinys, skir
tas dokumentuoti veik keturių 
milijonų Romos katalikų prie
spaudai Sovietų Rusijoje.

Norėdama apsaugoti leidėjų 
- ir korespondentų slaptumą, kad 

jie nepatektų į darbo jgtovyk-- 
~Tas,"vis dėlto Kronika tvirtina, 
jog korespondentų pateikti var
dai, vietų pavadinimai ir įvy
kių datos yra visiškai patiki
mos. Todėl visos pastangos Kro
nikai diskredituoti nuėjo veltui.

Su pasišventimu perrašoma 
nelegaliomis rašomomis maši
nėlėmis, nors ir gresiant kalėji
mo bausmei, padauginant per 
kalkinį popierių arba perfoto
grafuojant, Kronika slaptai ke
liauja nuo vieno skaitytojo iki 
kito, kol pagaliau jų kopijos 
slaptais keliais išsiunčiamos iš 
Lietuvos. Tuomet gautosios ži
nios perduodamos atgal į Litu- 
vą per Vatikano, Amerikos Bal
so ir Laisvosios Europos radi
jo stotis. t.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika nėra sausas statistikos 
duomenų gražių pamokymų ar 
piktų šmeižtų kartojimas. Tai 
jaudinantis pasakojimas, kaip 
pati tiesa tokia tegali būti, apie 
realius asmenis: vyrus, moteris, 
vaikus, jaunus ir senus, dvasiš
kius ir pasauliečius. Per beveik 
pusę šimtmečio jie herojiškai 
liudijo Kristų ir gynė Bažny
čią nelygioje kovoje, veik vie
nų vieni savo pavergtoje Tėvy
nėje.

Todėl suprantam^ kodėl Lie
tuva buvo pavadinta kataliky
bės avanpostu. Kronika yra des
peratiškas šauksmas, norint at
kreipti pasaulio dėmesį į Sovieti
nių komunistų pastangas už
gniaužti Katalikų Bažnyčios gy
vybę, tos Bažnyčios, kuri tiek 

1 daug davė Lietuvos kultūrai ir 
jos istorijai.

Norėčiau pasveikinti nežino- 
1 mus Kronikos korespondentus 

ir leidėjus ir kartu išreikšti 
padėką jos vertėjams. Aš įver
tinu Lietuvos Kronikos Są
jungą , Lietuvių Katalikų Reli
ginę Šalpą ir apskritai lietuvių 
visuomenę, skelbiant įvairius 
Kronikos vertimus.

Pagaliau aš rekomenduoju 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką tiems, kurie studijuoja 
šių laikų katalikybę, kuriems rū
pi žmogaus teisės, taip pat ir 
tiems, kurie nemoka įvertinti re- 
liginės ir politinės laisvės.
Kardinolas Juozapas Bemardin,

Chicagos Arkivyskupas
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Operos solistė Daiva Mongirdaitė su operos solistu Vaclovu 
Verikaičiu atliks programą Darbininko 70 metų sukakties 
koncerte balandžio 13 Kultūros Židinyje.

karpa priklauso Rokiškio kultū- suko, Trakų rąjonų mokyklas. :
ros namų dramos būreliui, ku- Jis dirba Šiaulių rajono “Didžio- VAU3AS C. 
riam pinnajam . respublikoje jo Spalio” kolūkio dailiųjų vers- Itorthportli, 
buvo suteiktas liaudies teatro- lų bare. Ekspozicijoje meistras “Jį 
vardas. Pinnąjį teatro spektaklį rodo, ką sugeba pagaminti: mo- 
— Žemaitės “Petrą Kunnelį” - kyklinius tabalus ir skrabalus,

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kraštotyrininkė Marijona 
Čilvinaitė neseniai atšventė savo 
gyvenimo 85-metį. M. Čilvinaitė 
daugiausia domėjosi vestuvių 
papročiais Prienų, Kėdainių, Ša
kių, Šilalės, Vilkaviškio ir kituo
se rajonuose. Plačiai aprašyta 
gimtoji Upynos apylinkė. Res
publikinėje kraštotyros darbų 
saugykloje yra 34 jos rankraš
čių aplankai. Jinai yra Lietuvos 
paminklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos garbės narė. Anks
tyvieji darbai rašyti 1937 me
tais, paskutinieji šiame dešimt
metyje.

— Lietuvos aklųjų draugijos 
visuomeninis istorijos muziejus 
Vilniuje atnaujino savo ekspo
ziciją, kurioje per 400 ekspona
tų. Muziejuje galima susipažin
ti su Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Panevėžio aklųjų gamybinio 
mokymo kombinatų produkcijos 
pavyzdžiais. Atskira ek spozicijos 
dalis skirta ilgamečiam Aklųjų 
draugijos pirmininkui poetui A. 
Jonynui.

— Rokiškio sūrių gamyklos 
kraštotyrininkai, vadovaujami 
Elenos Indriūnienės, padeda 
tvarkyti miesto istorinius pa
minklus, kaupia medžiagą savo 
įmonės istorijai. Kasmet paren
giamas metraštis, atspindintis 
kolektyvo gamybos laimėjimus, 
visuomeninių organizacijų veik
lą, pasakojantis apie darbininkų

šeimos tradicijas. Sūrių gamyk
la — pavyzdingas paminklų ap
saugos fondo rėmėjas. Vien iš 
darbuotojų fondui surinkta 1679 
rubliai.

— Su dideliu susidomėjimu 
lankytojai apžiūri lietuvių gra
fikos parodą, atidarytą Kišinio- 
ve, Moldavijos rašytojų sąjungos 
namuose. Eksponuojama 35 au
torių daugiau kaip 120 kūrinių. 
Tai J. Kuzminskio, P. Raudu- 
vės, A. Ž Viliaus, V. Kisarausko, 
N. Šaltenytės, J. Bertašiūtės ir 
kitų dailininkų mažų formų gra
fikos darbai.

— Pakruojo rajono centrinės 
b'ibTfofekąįt skaitykloje veikė 
ekslibrių paroda “Žmogui ir 
knygai”. Joje buvo pateikti dvi
dešimt septynių lietuvių daili
ninkų 70 knygos ženklų, sukurtų 
respublikos kultūros, mokslo ir 
meno veikėjams.

— Vilniuje, P. Cvirkos dailės 
salione. Alytaus ir Druskininkų 
menininkai surengė tapybos ir 
grafikos darbų parodą. Ekspo
nuojami naujausi aliejumi dro
bėje bei akvarele nutapyti kū
riniai, estampai.

— Prieš 80 metų Rokiškyje 
vietos inteligentija suvaidino 
Keturakio “Amerika pirtyje“. 
Nuo to laiko vakarai su vaidi
nimais čia buvo rengiami ir to
liau. Šiame kelyje nemaža at-

Savaitės
įvykiai

JAV ir Kanada dar 5 metam 
pratęsė tebėgai jojančią bendros 
oro gynybos sutartį.

Lenkijos vyriausybė pakėlė 
duonos, pieno gaminių, cukraus 
ir alkoholio kainas nuo 8 iki 
11 proc. vyriausybės teikiamai 
šių gaminių paramai sumažinti.

Šveicarijos gyventojai didele 
balsų persvara nepritarė vyriau
sybės siūlymui Šveicarijai pasi
daryti J. T. nariu.

OPEC valstybių aliejaus kai
nom sustabdyti, bet nepajėgia 
rasti bendro sprendimo tam 
pasiekti.

Filipinų komunistų partizanai, 
prezidentei Aquino perėmus val
džią, įvykdė tris didesnius už
puolimus, per kuriuos žuvo 45 
valdžios pareigūnai. Taip pat ir 
mahometonų partizanai pareiš
kė nepadėsiu ginklų, kol maho
metonam nebus suteikta auto
nomija Mindanao saloj. į

Popiežius Jonas Paulius II 
numato aplankyti Romos žydų 
pagrindinę sinagogą. Tai bus 
pirmas toks įvykis nuo šv. Petro 
laikų.

Sov. S-gos armijos Afganista
ne dezertyras Nikolai Movčan 
tarptautiniam apklausinėjimui 
dėl Afganistano pareiškė, kad 
sovietų karių veiksmai prieš Af
ganistano civilinius gyventojus 
prilygsta nacių veiksmam prieš 
Sov. S-gos gyventojus paskuti
niojo karo metu. Sovietų kariam 
kalama į galvą, kad jie Afga
nistane saugoja jo gyventojus ir 
pietines Sov. S-gos sienas nuo 
užsienio priešų.

Kolumbijos sostinės Bogotos 
daugiabučiame name policijai 
pavyko užtikti kairiųjų teroristų 
M-19 grupės vadą Aivaro Fayad 
Delgado, kuris per susišaudymą 
žuvo.

JAV iždo sekretorius James A. 
Baker painformavo, kad numa
toma išleisti naujus popierinius 
pinigus, kurių modernios kopi
javimo priemonės negalėtų 
nukopijuoti dėl banknotuose 
esančių akiai ir reflektuo
jančiai šviesai nematomų 
ženklų.

Lenkijos teismas VVroclave 
nubaudė atsisakiusį Varšuvos 
paktui prisiekti lenkų kareivį 
Tomasz Wacko 1.5 m. kalėti.

Ispanijos gyventojai 53 proc. 
balsų dauguma pritarė Ispanijos 
pasilikimui Nato organizacijoj. 
Jos pasitraukimas būtų sukrėtęs 
Vakarų vienybę ir sudaręs pa
skatą pasitraukti ir 
Graikijai.

— Žemaitės “Petrą Kurmelį” 
režisavo mokytojas V. Vajėga. 
Per ketvirtį amžiaus pastatyta 
kelios dešimtys tarybinių ir už
sienio dramaturgų veikalų, su 
pasirodymais lankytasi kone vi
suose Lietuvos rajonuose. Nuo 
pirmųjų liaudies teatro gyvavi
mo dienų su scena nesiskiria 
Lietuvos meno saviveiklos bei 
kultūros žymūnai I. Šinkūnas, 
I. Aleksėjienė, J. Butėnas, A. 
Narvydas’ J. Mažeikis ir kiti. Jau 
kelinti metai liaudies teatro ko
lektyvui sėkmingai vadovauja 
Lietuvos valstybinės konserva
torijos diplomatas J. Korenka. 
Prie liaudies teatro susikūrė 
vaikų ir jaunimo dramos stu
dijos.

— Baliulių tarybinio ūkio žem
dirbiai augina kmynus. Tai įno
ringa, lepi kultūra, su kuria pra
džioje būta nemažai vargo. Per
nai išauginus juos net 268 hek
tarų plote, iš kiekvieno viduti
niškai gauta po 3.3 centnerio 
derliaus. O už realizuotą kmynų 
toną paruošų organizacijos 
moka po keturis tūkstančius 
rublių. Ūkis augina ir kitą retą 
kultūrą — mėtas, šimto hektarų 
plote. Mėtų aliejus išspaustas 
savame ceche davė nemažą pel
ną.

— Palangoje buvo lietuviškų 
filmų festivalis, skirtas tarybinio 
kino dienai. Kurorto svečiai ir 
vietos gyventojai turėjo galimy
bę pamatyti pačias naujausias 
Lietuvos kino studijos vaidybi
nes juostas — M. Giedrio “Sū
nus palaidūnas”, R. Banionio 
“Mano mažytė žmona”, taip pat 
centrinės televizijos užsakymu 
sukurtus filmus — J. Vaitkaus 
“M. K. Č. Zodiakas”, G. Luk
šo “Šiandien ir visada”. Šven
tės skirtos tarybinio kino dienai 
rengiamos ir kituose respublikos 
miestuose ir rajonuose.

— “Šviesos” leidyklos emble
ma— mažas žmogelis su kupri- ... . „. • « •, juo dėkoju Dievui už visas mane ani-pečių papuošė dau->- į__ *_____________________
giatT kaip du milijonus naujų 
knygų. Toks yra bendras leidi
nių tiražas, skirtas naujiems 
mokslo metams.

— Šiauliečio liaudies meistro 
Kazio Almino medžio drožiniai 
puošia daugelio visuomeninių 
pastatų — valgyklų, vaistinių, 
kitų interjerus, savo darbus jis 
eksponavo įvairiose parodose. 
Tačiau didžiausias meistro prie
lankumas — skudučiams. Ne
daugelis sugeba šį liaudies mu
zikos instrumentą padaryti, su
derinti jo skambesį. K. Alminas 
už tai yra apdovanotas TSRS 
liaudies ūkio pasiekimų parodos 
bronzos medaliu. Meistrui užsa
kymų netrūksta — vien praėju
siais metais K. Almino pagamin
tų skudučių komplektai iškelia
vo į Pasvalio, Švenčionių, Kap-

ęASĮRyoSlMASJŲ^TĮIJVOS ,lWhp SUKĄĮįCĮ^

riktašbkėyėklalmo kortelių,mo komplektus vaikų darže- Iteūi*tekų ir anglišką tasygąapteiJoūn 
1 Mins . kitai.

— šiauliečio dailininko A. . 1 1 '1 r" - L-‘ ' - - "" .............—
K riš t o pa ii io akvarelių serija SHALMS FUNERAL HOME. Ine., 84 - JIĮJyieoAve. (prie ForMt 
“Telšiai”, vaizduojanti pastarojo 
Žemaitijos miesto istorinius ir 
kultūrinius objektus buvo eks
ponuota Telšių kraštotyros mu
ziejuje. čia neseniai veikė ir 
kitos šio tapytojo darbų paro
dos — “Žemaičių architektū
ra”, “Gandralizdžiai”, jos sulau
kė žiūrovų susidomėjimo. A. 
Krištopaitis sukūrė akvarelių 
rinkinius “Lietuvos medžiai”, 
“Malūnai”. Pastarojoje — dau
giau. kaip šimtas lakštų vaiz- jųozo ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visą rMią spau
duojančiu mūsų krašto senuosius 
vėjinius, garinius, vandens 
malūnus, tapusius technikos pa
minklais. Akvareles įsigijo Šiau
lių “Aušros” istorijos ir etnogra
fijos muziejus, jos jau aplankė 
parodų sales.

LENF1ELD TUNERAL KOMES
Avs.. St. Potersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena
IflemoHal Chapel, 200 Pasadena Ava. 8^ SL Potersburg, FL 33707. 
813 345-9303.

dlmaii, Income Taz pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N. Y. Telef. 847-2323 
(mamų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio Hljentats.

— Vilniuje, mokslininkų rū
mų ekspozicijų salėje, atidaryta 
respublikos nusipelnusios meno 
veikėjos L. J. Baškauskaitės es
tampų paroda “Lietuvos moks 
lininkų portretai”.

S.LJL

POPIEŽIUS SVEIKINA 
PREL. AUDRIŲ BAČK|

Prel. Audrį Bačkį, atvykusį 
savo sužeisto tėvelio lankyti, 
per Apaštalinį Pronuncijų arki- 
vysk. Pio Laghi, pasiekė popie
žiaus Jono Pauliaus II telegrama 

j su nuoširdžiausiais sveikinimais 
ir palaiminimu 25 metų kunigys
tės sukakties proga.

“Su giliu nuoširdumu esu dva
sioje su prel. Audriu Balkiu, 
Bažnyčios Viešųjų Reikalų Tary
bos Pasekretorium, ir kartu su

« Jonės, kurios lydėjo jo tarriys* 
į 'Bažnyčiai ir Šventajam Sostui 

per tuos vaisingus darbo metus. 
Iš visos širdies teikiu jam ir jo 
artimiesiems apaštališką pa- 
laiminimą. 1986 m. kovo 18 d. 
Jonas Paulius II.“

Iš Vatikano prel. A. Bačkis 
gavo dar sveikinimų ir linkėjim 
telegramas iš Valstybės Sekreto
riaus kardinolo Agostino Casa- 
roli ir Bažnyčios Viešųjų Rei
kalų Tarybos Sekretoriaus arti- 
vysk. Achille Silvestrini bei Ta
rybos bendradarbių.

Kovo 19 prel. A. Bačkis išskri
do į Romą prie savo pareigų.

Sužeisto Lietuvos atstovo ir 
Diplomatinės Tarnybos Šefo dr. 
Stasio Bačkio lankyti kovo 18 ii 
Paryžiaus atvyko jo antrasis sū
nus Ričardas Bačkis. Jis čia nu
mato pabūti apie savaitę laiko

iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkeltais 1 psl.)

yra nusikaltimas. Rinkėjams pa
aiškinus, kad ginti nekaltai kali
namus kunigus ne nusikaltimas, 
o kiekvieno doro žmogaus parei
ga. J. Grubliauskas iš švento
riaus pasišalino. Kiek vėliau J. 
Grubliauskas telefonu pranešė 
rajono valdžiai apie parašų rin
kėjus, o pats, sugrįžęs į švento
rių, toliau draudė rinkti para
šus.

Kaunas. 1985 balandžio 8 
Kauno miesto vaikų darželio 
N r. 46 auklėtoja Aldona Raižy- 
tė buvo atleista iš pareigų; į dar
želį ji buvo įsidarbinusi 
vos prieš keletą mėnesių. A. Rai
žyti jau ir anksčiau yra buvusi 
išmesta iš vieno Kauno miesto 
vaikų darželio.

Praėjus kelioms savaitėms, po 
vakarinių pamaldų. Petrašiūnų 
bažnyčios šventoriuje stoviniavo 
būrelis vaikų bei jaunimo, šven
toriuje buvo ir A. Ražytė. Pa
mačiusi vaikus, prisistatė Kauno 
miesto Panemunės rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotoja Bužinskienė. Paklausi- 
nėjusi, ką jie čia veikia, užsi
puolė A. Raižytę: “Kaip drįsai 
įsidarbinti vaikų darželyje su to-

kia savo ideologija?”
Bužinskienė kaltino A. Raity

tę, kad ji moko vaikus katekiz
mo, gąsdino, jog tuoj pat su
statys aktą, pradėjo skaičiuoti 
vaikus, bet greitai apsigalvojo, 
tik pažadėjo kitą kartą į bažny
čią ateiti kartu su milicija .. 
Pavaduotoja pasiūlė A. Raižytei, 
viską gerai pergalvojus, ateiti į 
vykdomąjį komitetą, patarėjai 
įsidarbinti, tik jokiu būdu ne 
vaikų įstaigose. A. Raižytė pa
dėkojo už patarimus ir pasakė, 
kad jeigu dėl tikėjimo negali 
dirbti pagal specialybę, dirbs 
bažnyčioje valytoja.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
*1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polakfotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, 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 
vaL ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

KVECAS
JONAS 

5933 + l 976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI _ 

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

Tasolino 

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

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

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

109 - 23 Myrtle Avenue 
Richmond HIII, N.Y. 11418

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

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

Lietuvi, atmink kad: 
kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamke vilius, 
kun. Jonas-Kastytis Matulio

nis, 
doc. Vytautas Skuodis, 
Viktoras Petkus, 
Vladas Lapienis, 
Romas Žemaitis, 
Jadvyga Bieliauskienė, 
Povilas Pečeliūnas,

Julius Sasnauskas 
ir kiti neša nelaisvės panto, 
kad tu galėtum laisvai tikiti iš
gyventi!

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 716 769 * 3300
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Krikščioniškasis Aleliuja

Aleliuja yra dviejų hebraiškų 
žodžių derinys, randamas žydų 
religinėse giesmėse arba psal
mėse. Savo pirmykščių prasme 
jis reiškia- garbinkite Viešpa
tį! Pasisavintas graikų ir lotynų 
kalbom, virto maldos žodžiu, 
išreiškiančiu džiaugsmą, nes ir 
daugumas psalmių — tai šlovi
namasis džiaugsmingas himnas 
Viešpačiui.

Bažnyčios liturgijoje Aleliuja 
giedama iškilmingom progom, 
kaip ir Te Deum laudamus, bet 
labiausiai Kristaus Prisikėlimo 
šventėje - Velykose, ir visame 
laikotarpyje iki Sekminių. Reiš
kiamas džiaugsmas, kad Kristus 
nugalėjo mirtį.

Kristaus prisikėlimas yra ne 
tiktai Jo dieviškumo liudijimas, 
galutinis Jo viso mokslo ant
spaudas, bet ir žmogaus gyveni
mo įprasminimas.

Prasmė gyventi yra tik tada, 
jeigu mirtis nėra galas. Kristus 
taip mokė ir savo žodžius pa
tvirtino Prisikėlimu. Tai 
džiaugsminga žinia, tai gyveni
mo .Aleliuja!

Tačiau šioji tiesa, kaip ir kitos, 
reikalauja tikėjimo. Kristaus Pri
sikėlimu žmogus nepritrenkia
mas, kaip pabėgę Jo kapo sar
gai, kad neliktų vietos laisvos 
valios apsisprendimui. Jeigu net 
apaštalas Tomas nepatikėjo, kol 
įsitikino, tai ko benorėti iš mi
nios žmonių, aplipusių visą 
žemę. Liudijimas buvo duotas, 
bet ir paliktas tikėjimas.

Be tikėjimo į mirusiųjų prisi
kėlimą taip pat galima gyventi. 
Labai stiprus gyvybės instink
tas savaime skatina išsilaikyti 
visomis jėgomis. Tačiau tai ne
padaro gyvenimo prasmingo. 
Tai y ra tik laikinė, vegetuojan
ti gyvybė, galinti rasti akimir
kos džiaugsmą ir smagumą šioje 
žemėje.

To pakanka nesąmoningam 
gyviui. Mąstančiam žmogui ky

la esminis klausimas: kas po 
mirties? Šis klausimas neapra- 
minnamas laikinu džiaugsmu 
arba tokiais tikėjimo pakaita
lais, kuriais norima gyvenimą 
įprasminti.

Štai įtikinėjama save ir ki
tus, kad gyvenimo prasmė yra 
išlaikyti savo šeimą, tautą, vals
tybę; aukotis kitiems, rūpintis 
bendra žmonijos laime ir gero
ve; skatinti civilizacijos pažan
gą, kurti meno kūrinius, gilinti 
ir plėsti mokslą. Tai kilnūs 
uždaviniai ir darbai, verti žmo
gaus pasiaukojimo ir net jo gy
vybės. Bet jie neparodo asme
ninės būties tikslo: kam visa tai 
atskiram žmogui ir visiems 
bendrai? Kam pagaliau gyvena
me? Būti tiktai trąša naujoms 
kartoms ir naujai civilizacijai? 
Kokia prasmė?

Gyvenimo giliausia prasmė 
atsiskleidžia tiktai Kristaus Pri
sikėlimo fakte. Jei Kristus kėlė
si, tai ir mes kelsimės. Užtat 
giedame džiaugsmingą Aleliują. 
Giedame ne vien tik šventėse 
ir džiaugsme, bet ir liūdesyje, 
rūpesčiuose ir kančiose, nes visa 
tai praeis akimoju, palyginus su 
amžinybe. .Aleliuja neša optimiz
mą, kuris nušviečia visą mūsų 
žemišką gyvenimą.

Žinome, kad gyvename tiktai 
akies mirksniui. Bet ši trumpa 
valandėlė yra mūsų gyvenimas. 
Jam yra reikšmingai visi žmogiš
kieji tikslai, darbai ir idealai — 
visa, kas mus supa ir į ką įsi
jungiame. Tačiau ne tam, kad 
užsimirštume ir pradingtume, 
bet kad labiau iškiltume ir kitus 
keltume: per savo aplinką, savo 
darbą, savo tautą ir savo laikų 
kultūrą.

Visa tai turi būti tikėjimo 
įdvasinta ir paversta šlovina
muoju himnu Viešpačiui. Tai 
yra krikščioniškasis mūsų gyve
nimo Aleliuja. Garbinkime 
Viešpatį!

1985 M. LIETUVOJE MIRUSIŲ 
IR NAUJAI ĮŠVENTINTŲ 
KUNIGŲ SĄRAŠAS

1. MIRUSIEJI
1. Barauskas, Bronislovas, dr. 

prel. Palangos (Telšių vysk.) 
klebonas ir dekanas, gimęs 1908. 
X.19„- kun. įšvent. 1932.VI.I2. 
'mirė 1985.1.1.

2. Švogžlys, Nikodemas, Vie
vio (Kaišiad. v.) altarista, g. 
1890.III. įšvent. 1925. VI. 16, mirė 
1985.1.20. Palaidotas Kernavėje.

3. Pakalka, Nikodemas, Mar
cinkonių (Vilk, ark.) klebonas, 
g. 1893. VI.12, įšvent. 1916. VI.15. 
mirė 1985.1.26.

4. Želvys, Juozapas, kan., Šv. 
Antano bažnyčios Kaune alta
rista, g. 1899.111^7, įšvent. 1925. 
VI.14, mirė 1985.II.3.

5. Petrikas, Konstantinas, 
Truikinių (Telš, vysk.) klebonas, 
gim. 1911.11.22, įšvent 1937.VI. 
6, mirė 1985.II.6.

6. 6. Katinas, Juozapas, Kul
vos (Kauno arkiv.) klebonas, 
gim. 1900.1.1, išv. 1929.V.25, 
mirė 1985.11.14.

7. Akevičius, Antanas, Lukšių 
(Vilk, vysk.) klebonas, gim. 1919. 
VI. 19, įšvent. 1943.III.7, mirė 
1985.11.15.

8. Lile ik a, Antanas, Raudon
dvario (Kauno arkiv.) klebonas, 
gim. 1919, įšvent. 1944.III.25, 
mirė 1985.11.19.

9. Be įnoris, Jonas, kan., Telšių 
vysk, kancleris, gim. 1908.11.27, 
įšvent. 1933.VI. 10, mirė 1985, 
III.7. Palaidotas Švėkšnoje.
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10. Butkus, Juozapas, Papilės 
(Telšių vysk.) altarista, gi m. 
19O3.X. 1, įšvent. 1929. V.25, mirė 
1985.UI.29.

11. Ambrasas, Konstantinas, 
inons. JLeipalingio (Vilk, vysk.)
klebonas, gim. 1922.VII. 10, 
įšvent. 1945.IV.9, mirė 
1985.IV.14.

12. Ružė, Pranciškus, Karte
nos (Telš, vysk.) klebonas, gim. 
1921.VIII.7, įšvent. 1950.IX.24, 
mirė 1985.IV.29.

13. Kemzūra, Stanislovas, 
Paliepių (Kauno arkiv.) klebo
nas, gim. 1899.III.19, įšvent.
1923.VI. 10, mirė 1985.V.26.

14. Lapinskas, Jonas, Klovai
nių (Panev. vysk.) klebonas, g. 
1904.VI. 13, įšvent. 1930.VI. 14, 
mirė 1985. VI.l.

15. Lygnugaris, Petras, SJ, Že
maičių Kalvarijos (Telš, vysk.) 
altarista, g. 19109.111.6, įšvent. 
1935.IV.2, mirė 1985.VII.4.

16. Radveikis, Vladislovas, 
Rietave (Telš, vysk.) ligonis, 
gimęs 1926.VI.27, įšvent. 1951. 
IX.23, mirė 1985.V1I.7.

17. Jakutis, Aleksandras, Trui
kinių (Telš, vysk.) klebonas, gi
męs 1922.1.13, įšvent. 1947.VI.29, 
mirė 1985.VII.23. Palaidotas 
Norvydžių kapinėse.

18. Sirūnas, Kazimieras, Kužių 
(Kauno arkiv.) klebonas, g. 1906. 
VIII.31, įšvent. 1930.VI.14, mirė 
(žuvo) 1985.IX.17.

19. Povilanskis, Benediktas, 
Karmėlavos (Kauno arkiv.) kle
bonas, gi m. 19O3.XI.18, įšvent. 
1927.V1.12, mirė 1985.IX.18.

20. Ilsius, Jonas, Viekšnių 
(Telš, vysk.) altarista, g. 
1907.IV. 18, įšvent. 1934.V.26, 
mirė 1985.X.6.

21. Uleckas, Juozapas, Kazlų 
Rūdos (Vilk, vysk.) bė pareigų, 
ligonis, g. 1913.IX.20, įšvent.
1937.VI. 13, mirė 1985.X.19.

22. Masalskis, Juozapas, Sal
dutiškio (Kaišiad. vysk.) klebo
nas, gim. 1923.1.29, įšvent. 1954. 
IX. 12, mirė 1985JL25.

23. Jančauskas, Paulius, Gar
liavos (Vilk, vysk.) altarista, gi
męs 19O4.X.22, įšvent. 1929. 
VI.6, mirė 1985.X1.1.

24. Kerpauskas, Anicetas, Rie
tavo (Telšių vysk.) altarista, gi
męs 1921.XII.9, įšvent. 1949.IX.
5, mirė 1985.XI.9. *

25. Mickevičius, Juozapas, gy
venęs Krekenavoje (Panev. vysk.) 
be pareigų, gim. 1900.1.1, įšvent.
1924.VI.14, mirė 1985.XI.30.

II. 1985.IV.14 ĮŠVENTINTI 
KUNIGAI IR JŲ PASKYRIMAS 
Į PARAPIJAS 

f

Kauno arkivyskupijos:
1. Grabnickas, Alvydas — vi

karu į Joniškį.
L Ivanauskas, Jonas — vika

ru į Raseinius.
3. Milašius, Aleksandras — vi

karu į Kėdainius.
4. Vaškelis, Vytenis — vikaru 

į Ukmergę.

Telšių vyskupijos:

5. Buče Ii s, Jonas — vikaru 
prie Telšių katedros.

6. Petrauskas, Vytautas — vi
karu į Klaipėdą.

7. Volskis, Aloyzas — vikaru 
į Šilalę.

Panevėžio vyskupijos:
8. Baniulis, Petras — vikaru 

į Uteną.
9. Ciškauskas, Feliksas — vi

karu prie šš. Petro ir Povilo 
bažn. Panevėžyje.

10. Dauknys, Algirdas — vika
ru į Šeduvą.

11. Veilentas, Virginijus — vi
karu į Anykščius.

Vilkaviškio vyskupijos:
12. Jackūnas, Vladislovas — 

vikaru į Kud. Naumiestį.
13. Klimąvičius, Juozapas — 

vikaru į Vilkaviškį.
14. Rudzinskas, Valerijus — 

vikaru į Garliavą.
15. Vallianas, Tadeušas — vi

karu į Alytų.
16. Žukauskas, Raimundas — 

vikaru į A. Panemunę.

Vilniaus arkivyskupijos:
17. Minkevičius, Edvardas — 

Vilniaus Jėzaus Širdies bažn. 
vikaras.

18. Rudis, Vytautas — vikaru 
į Druskininkus.

19. Ulickas, Jonas — vikaru į 
Švenčionis.

SUVESTINĖ 
PAGAL VYSKUPIJAS

Kauno arkivyskupija: mirę 6, 
naujai įšventinti 4;

Telšių vyskupija: 10 - 3;
Panevėžio vyskupija: 2 - 4;
Vilkaviškio vyskupija: 4-5;
Kaišiadorių vyskupija: 2-0;
Vilniaus arkivyskupija: 1-3.

— Arkiv. L. Povilonis ir vysk. 
P. A. Baltakis, OFM, sutarę 
ok. Lietuvoje pagrindines Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus iš
kilmes rengti 1987 birželio 28 ir 
išeivijoje 1987 birželio 14 Romo
je, paprašė Šv. Tėvą vadovauti 
jubiliejaus atidarymo iškil
mėms Romoje, išleisti ta proga 
apaštalinį laišką ir paskelbti ar
kiv. Jurgį Matulaitį palaimintuę- 
ju-

— Lietuvos krikščionybės ju
biliejaus iškilmėmis Romoje rū
pinasi lietuvių komitetas, kurį 
sudaro pirm. prel. A. Bartkus, 
vicepirm., prel. L. Tulabair prel. 
V. Mincevičius, sekr. dr. B. Vilei- 
šytė ir nariai: prel. A. Jonu
šas, prel. K. Dobrovolskis ir 
kun. E. Putrimas. \ '

— Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” ir Clevelando dainos 
muzikos vieneto “Uždainuokim” 
jungtinis koncertas įvyks balan
džio 26 Clevelande.

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
— PAULIUS JURKUS —

BOK ŠTAS
2

Kitą ry tą žmonės vėl susirin
ko prie bokšto ir net akis trynė, 
ar tai gal i būti? Bokštas buvo 
paaugęs kokiu geru sieksniu. 
Ir kitą rytą rado bokštą žymiai 
didesnį. Taip buvo kas rytą — 
bokštas augo ir augo į viršų.

Kai pavasaris atsinešė smar
kius griaustinius, kai trenkė ir 
sudrebino žemę, ugnim nuplies
kė miestą, tada žmonės, pakėlė 
akis ir išvydo didžiulį bokštą. 
Jis atrodė lyg kokia strėlė, iš 
dangaus pro debesis krentanti 
žemyn. Saulės spinduliai šviečia 
į bokštą, ir jis žėri lyg būtų iš 
stiklo.

BokJtas pasikelia viršum de
besėlių. Pro jų plyšius matai, 
kaip vis kyla ir kyla. Ir vėl nau
ji debesys ir vėl bokštas. Aukš
tyn ir aukštyn.

Tuo metu, kai pavasario žai
bai ir lietus nuplovė bokštą, pa
sirodė ir Lukas Matematikus. 
Jis buvo sunykęs, žilas plaukas 
prie iilo plauko. Tuoj nudaužė 

pilkas storas lentas ir tarė:
— Baigiau.
Ir jokio garso aplink. Aikštė 

buvo tuščia. Kur karalius? Kur 
minia gerbėjų?

Tik paskui trinktelėjo užeigų 
durys ir atskubėjo visi — ir di
džiūnai ir miestelėnai. Ir kara
liaus karieta. Jo palyda. Ir kitos 
karietos. Visi sunėrė rankas ant 
pilvtakų, atlošę galvas, dybsojo į 
bokštą. Lukas Matematikus nu
silenkė karaliui ir pakvietė:

— Prašau aplankyti, pada
riau, ką galėjau.

Karalius, sukiodamas putlias 
rankeles, krutėdamas ir nušvitęs, 
užkėlė žvilgančius batukus ant 
slenksčio. Lukas Matematikus 
ranka parodė, kur eiti.

Iškilminga ir puošni palyda 
taip pat sukiojo pirštus kaip 
valdovas ir žengė paskui. Stebė
jo, ką darys karalius, nes tą ir jie 
turi pakartoti.

Bokšto viduje buvo neįprastai 
keista. Viskas nulieta iš stiklo. 
Platūs laiptai prie vienos sienos.

Vidury nukarę žibintai, žvaigž
dės, saulės. Kampuose tamsios 
nišos.

Laiptai kėlėsi į pirmą kam
barį. Lukas Matematikus pa
kvietė valdovą pažiūrėti jo iš
radimą. Tai buvo svarstyklės, 
kuriomis galėjai pasverti visa, 
net karaliaus brangų plauką, 
net miesto kiekvieną namą. Ir 
dar daugiau — galėjai pasverti 
krosnį, stalą, varpus, jų iš bokš
to neiškabinęs.

Architektas rodė, o jo smaili 
barzdelė kilnojosi. Svarstyklėse 
lakstė raudonos švieselės ir net 
kažkas ūžė. Aplinkui kambario 
sienos buvo nurašytos skaičiais, 
matematiniais ženklais, pa
braukti ilgom linijom, kurių 
galai dar buvo apibyrėję naujais 
skaičiais. Karalius delnu net akis 
uždengė, kad skaičiai jo nevar
gintų. Skaičiai karaliui nereika
lingi.

Lukas Matematikus nusilenkęs 
pakvietė į antrą aukštą. Ir čia 
visi sustojo. Ir čia buvo naujas 
išradimas — mašina, kuri išma
tuoja visus nuotolius. Nori žino
ti didžiojo pono vaivados kie
mo platumą, žinosi. Kiek anas 
tvoros plyšys, kiek aukščio turi 
anas bokštas, kiek iki girios, iki 
miesto, iki tolimiausios salos, 
iki anų karalysčių. Visa visa 
parodo mašina. Pakeli žvilgsnį į 
žvaigždes, mašina ir jų nuoto
lius išmatuoja.

Sienoje raibuliavo skaičiai, į- 
biėžti trikampiai, rutuliai, nesu
prantami ženklai. Skaičiai, tie 

nereikalingi valdovui skaičiai! 
Ir jis vėl užsidengė akis, eida
mas į naują aukštą.

Trečiame aukšte rado laikrodį, 
kuris turėjo bent kelias švytuok
les. Jos žvilgėjo auksiniais mėnu
liais ir garsiai traksėjo. Čia buvo 
sudėtas visų laikas, — visų kai
mų ir miestų, visų šalių ir net 
tolimųjų žvaigždžių. Sienose iš
vesti takai, kur praeina planetos, 
ir saulės ir kiti dangaus kūnai. 
Ir vėl skaičiai.

Jau buvo iškilę viršum miesto. 
Raudonavo stogai, kaminai. At
sivėrė bažnyčių šventoriai, kur 
kiūtino elgetos, visai nežiūrėda
mi į bokštą. Miesto šuliniai, jau
nos merginos, bežaidžią šuniu
kai.

Šio kambario viduryje stovėjo 
stalas, o ant jo padėtas stikli
nis indas, užvožtas taip pat 
stiklu. Aplinkui tuščia, nėra jo
kių linijų. Karalius klausiamai 
šyptelėjo, sudėjo abi rankrs ant 
pilviuko, pirštu parodė į tą 
keistą indą. Lukas Matematikus 
tuoj atsakė:

— Tai mano dovana šiam 
miestui.

— Kokia čia dovana? Ką reiš
kia tas užvožtas indas?

Lukas Matematikus tuoj pa
aiškino:

— Inde yra uždarytas saulės 
spindulys, kurį pagavau bokšte.

Spinduliai daug kur įlenda, 
bet tuoj pabėga. Jiem nepatin
ka žmogaus buveinės. Kai spin
dulys palietė šį stalą, Lukas Ma

tematikus jį ir užvožė stiklu. 
Taip spindulys ir liko čia. Jis 
daug padarys Šiam miestui. Kai 
vakarai mėgins užgožti dieną, 
spindulys tada apšvies gatves ir 
namus. Nereikės daugiau degti 
rūdyjančių žibintų aikštėse. Ne
bus jokios tamsos menėse, kur 
sukabinti ginklai, nei smuklėse, 
kur pūpso pilvoti buteliai, nei 
daržinių pašiūrėse, kur mekena 
oškos.

Ir dar daugiau — spindulys 
šildys visa. Židiniam nebereikės 
malkų, nereikės žarijų puode
liams, kuriuos laiko apglėbę 
vartų sargai ir prekyviečių pirk
liai. Nereikės kailinių suveržti 
diržų, kad šaltis neįlįstų, nes ne
bus kandžių vėjų, nebebus iržie- 
mos pūgų.

Tai tikrai brangi dovana mies
tui!

Svita išsijudino ir užkopė dar 
vieną aukštą. Ir čia sienos be 
skaičių, be žvaigrdžių takų, be 
lipijų, lūžių, skritulių ir trikam
pių. Viskas paprasta, net pilka, 
lyg architektui būtų nusibodę 
sienas puošti.

Ir stalas toks paprastas, lyg 
atneštas iš laikrodžių dirbtuvės, 
sukaltas iš lentelių. Ant stalo 
riogsojo surūdijęs trikojis su ilgu 
vamzdžiu, panašiu į teleskopą.

Ratu sustojusi svita šyptelėjo, 
karalius net pirštu parodė, 
klausdamas, kas tai? Negi tai te
leskopas žvaigždėm stebėti. Te
leskopą jie buvo matę, kai sve
čiavosi universitete. Ten buvo 

didesnis, aukštyn iškėlęs kaklą, 
žvilgėjo apkaustytas variu. Čia 
kas kita. Tai kas čia?

— Čia dovana valdovui! —tarė 
Lukas Matematikus.

— Dovana? Kokia dovana? 
Aprūdyjęs vamzdis, lyg vandens 
latakas nuo stogo! Ir tai dovana 
valdovui!

Karalius sukiojo sunertų rankų 
nykščius ir šyptelėjo nustebęs, 
nesuprasdamas, kas čia darosi.

Lukas Matematikus paaiškino. 
Tai žiūronai, su kuriais galima 
matyti viską. Štai nori žinoti, 
kas dedasi tavo mieste. Imi ir pa
suki vamzdį į gatves, į krautu
ves, į palocius. Ir visa matysi, 
lyg nebūtų sienų. Nori matyti 
kitas šalis, tik pajudink vamzde
lį, ir prieš tave bus žuvėdrų 
karalius, jo rūmai, bus germanų 
pilys, Prancūzijos miestai, Ang
lijos medžioklės.

— Prašau, valdove, pažiūrėti, 
— Lukas Matematikus pastatė 
seną be atramos kėdę ir nusi
lenkė karaliui.

Valdovas skėstelėjo rankom, 
lyg abejodamas, dėliojo žvilgan
čius batelius, pūstelėjo į kėdutę, 
kad nebūtų kokių dulkių, ir pa
mažu nusileido. Vamzdelis buvo 
čia-pat, prie akies. Bereikėjo tik 
pasukioti. Bet kur?

— Į mano rūmus, — pasakė 
valdovas.

(Bus dauKMu)



PASIRUOŠIMAI UlfTVVOS KĮIIKŠTO SUKAKČIAI

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS, klebonas

Š\. JURGIO PARAPIJA. N<»rw<M><l. Mas*.
Brooklyno pranciškonai

ė

Linkiu mieliems parapiečiams 

linksmų Šv. Velykų švenčių!

Kun. ALBERTAS KARALIS

ST. CASIMIR’S CHURCH, NEW HAVEN, CONN.

Nuoširdūs sveikinimai visiem šventose Velykose!

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas 
Aušros Vartų parapija

New York, N.Y.

Kristui prisikėlus
ramybės ir taikos visiem popiečiam linki

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

Kun. ALBERTAS CONTONS. klebonas
Kun JONAS KLIMAS

šv. Petro parapija
Boston. Mass.

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

ramybė* ir taiko* vi*iein parapiniam linki

Sveikiname mielus parapiečius Še. Velykų proga
Sveikiname visus parapinius Vief paties Prisikėlimo f Ventėje

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!
Kun. ANTANAS MICIŪNAS, MIC

Kun. DANIELIUS STANIŠKIS

APREIŠKIMO PARAPIJA

šv. Kazimiero parapija 
Worcester, Mass.

Kristaus Prisikėlimo tventėje 
ramybės ir taikos visiem parapšeėiam linki

Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius 
'Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje

Kun. VV1LLIAM L. WOLKOWICH. klebonas

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAUUUS P. SABU LIS

Šv. Juozapo parapija. Waterbury, conn.

Linkiu savo mieliems parapijiečiams

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS
klebonas

Skaidraus Šv. Velykų džiaugsmo 
vi šiem linki

Kun. Dr. VALDEMARAS CUKURAS

Kristaus Prisikėlimo ramybės ir taikos 
buvusiem parapiečiam ir bičiuliam linki 

Kun. VIKTORAS DABUŠIS
SEMINOLE, FLA

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

MIMNHI

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

Velykų švenčių proga
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Malčnių Velykų švenčių 
linkių visiems parapijiečiams

Kun. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.L.. klebonas
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas
Šv. JURGIO PARAPIJA, Philadelphia, Pa.

Linksmų Velykų švenčių
mieliems savo parapijiečiams ir prieteliams linki

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
Amsterdam, N. Y.

Linksma 
mums nraš^ifo

* MMivįO-.

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams Šv. Velykų 
šventėj.

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

Savo bičiuliam ir pažįstamiem Apreiškimo parapijoj Brook- 
Ivne ir kitur Prisikėlusio Kristaus palaimos linki

Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Sunny Hills, Fla.

VELYKINIŲ ALELIUJA, ALELIUJA!

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, klebonas
Šv. Kazimiero parapija
Paterson. N.J.

Maloniai sveikinu visus parapiečius 

Šv. Velykų proga!

Kun. IZIDORIUS GEDVILĄ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA PROVIDENCE, R.I.

Sv. Velykų progą
linkiu visiems parapijiečiams taikos ir ramybės

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
klebonai

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 
Cambridge, Massachusetts

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapijiečiams Dievo palaimos

Kun. JUOZAS BUCEVIČI’JS 
Kun. FRANCIS SPENCER 

Nashua, N. H.

Lietuvių Katalikų Religinė šalpa. Direktoriai ir
Kun. KAZIMIERAS PUGEVlClUS

Reikalų vedėjas

Kun. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS A. KUČINGIS, kelbonas emeritus

Šventose Velykose

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas
Tėv. Dr. KLEMENSAS ŽALAUS, OFM

ŠV. TREJYBES PARAPIJA
Netvari, N.J.

T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM, klebonas

Šv. Jurgio parapija 
Rochester, N.Y.

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

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

Hartford, Connecticut

PUTNAM, CONN.

Sveikiname visus lietuvius Velykų švenčių proga

Kun. JONAS RIKTERAIT1S, klebonas 
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britam, Conn.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Velykų Švenčių 
Kun. DOMININKAS POCIUS 

klebonas

Didžiosios Velykų šventes proga 

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

Maloniai sveikiname visus parapijiečius •
Velykų šventės proga

ŠVC. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. JUOZAS J. MATUTIS 

klebonas

Sveikiname visus parapijiečius
Velykų švenčių proga —

Kbn. ALBINAS F. JANIŪNAS 
klebonas



PA5JBUO$IMA-S LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

PBfly|nED I vynę, Vilniaus kalneliai ir Lie- 
FHVYlUCNvu, Fi.l. (uva Įjungi;- pianinu akompo-

Nepriklaueomybės minėjimas
Laisvės sukakties šventė įvyko 

vasario 16, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos kleb. kun. I. Ged
vilą aukojo mišias už žuvusius 
ir persekiojamus laisvės kanki
nius. Pamoksle priminė Sibire, 
kalinamus ir žiaurią vergiją 
kenčiančiuš Tėvynėje.

Vėliavas prie altoriaus paly
dėjo tautiniais drabužiais pasi
puošusios moterys. Mišių skai
tymus atliko Gaja Valiuškytė. 
Giedojo parapijos choras.

Programa vyko popiety kun. 
Vaitekūno vardo parapijos sve
tainėje. Įnešus vėliavas, sugie
dojus himnus, tylos minute pa
gerbus žuvusius už laisvę sava
norius, tolimesnei programai 
pranešinėti pirmininkas L. Ku- 
kanauza pakvietė Gają Valiuš- 
kytę.

Sveikindami žodį tarė: para
pijos kleb. I. Gedvilą, Lietuvos 
vyčių kuopos pirm. VVilliam J. 
Piacentini, Jr., Lietuvių Klubo 
pirm. W. P. Kačėnas, Jr., Liet, 
klubo Moterų pagalbinio komi
teto pirm. Anne Sparks. R. I. 
gubernatoriaus proklama
ciją perskaitė VVilliam J. 
Piacentini. (Nepriklausomos Lie
tuvos vėliava buvo iškelta prie 
R. I. valdžios pastato. Guber
natorius priėmė lietuvių orga
nizacijų atstovus sausio 31). 
R. I. valstijos .atstovas Joseph L. 
Casinelli sesijoje (sausio 14) 
pasakė kalbą apie Lietuvos oku
paciją. Viktoro Mathieu papra
šytas, išrūpino R. L kongreso 
proklamaciją, kurią Viktoras 
minėjime perskaitė. Lietuvių 
Bendruomenės rezoliuciją skaitė 
Birutė Stoškienė. Rezoliucija 
priimta vieningai.

Pagrindinis paskaitininkas, 
angliškai ir lietuviškai — Pro- 
vidence. kolegijos prof. Tėvas 
Antanas Jurgelaitis, OP. Vienas 
tų retų žmonių, kurie negaili 
nė darbo nė laiko skirti Lietuvai.

Toliau Gaja Valiuškytė pa
skaitė A. Vaičiulaičio “Odė žu

nuojiint angliškų mišių vargoni
ninkei Pauline Beis vert.

Providenęe kolonija, nors ir I 
yra labai inažutė, l>et nepapras- j 
tai laiminga turėdama tokių pa- | 
jėgių žmonių, kaip Saulė Šatie- I 
nė. Įvairiomis progomis jos Į 
puošta salė sukelia šventišką j 
nuotaiką, ugdo grožio jausmus. 
O dažnai praplečia savos tautos 
turtų bei talentų pažinimą. Ypač I 
pasižymėjo gintaro, šiaudinukų, 
margučių, audinių paroda, su- | 
rengta anais metais miesto bib- I 
bibliotekoje. Šiemet salę puošė | 
lietuviškų lėlių rinkiniai. Scenoje, 
grojo Lietuvių liaudies instru
mentą ansamblis, pasipuošęs 
suvalkietiškais drabužiais. Išil- -j 
gai salės ant stalų išsidėstė 
“Aukštaičių Vakaronė”. Aukštai- į 
tiška apranga puošė dirbančius 1 
vyrus ir moteris įvairiausius 
darbus: medžio apdirbimas, pin
tinių pynimas,’ linų brukimas, 
jų šukavimas, verpimas, apmeti
mas audinių, pats audimas ir 
daug kitų nepaminėtų darbų. 
Vieni iš dalyvių prisiminė jau
nas dienas, o daugelis matė juos • 
pirmą kartą. Buvo puiki proga 
susipažinti su senovės darbais 
ar atsinaujinti netolimoje praei
tyje.

Lietuviškos lėlės sukurtos dai
lininkės Onos Bakanauskienės. 
Nuostabą kėlė lėlių gausumas, 
— apie šeši tuzinai, — ir atlikto 
darbo kruopštumas, dėtai išku
rnąs. Visa tai didelis tautinis 
turtas,kuri S. Šatienė paskolino 
iš Lietuvių Tautodailės Institu- 

i

BUFFALO, N.Y.

Nepriklausomybės šventė 
buvo atšvęsta vasario 9 Inter
national Instituto patalpose, 
Buffalo mieste.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. Robert Neuman, kuris gra
žiai nušvietė tremtinio paskirti 
išeivijoje- Meninę programą at- 

_____ ___________________ liko jaunoji karti: Valerijos
* vusiems partizanams” ir ištrauką, .Gamziukienės anūkai Dovydas 

iš pogrindžio leidinio “Vytis" ir Reniee? Kavutė ir Griškevi- 
Nr. 6” apie Vytauto Didžiojo 
550 metų mirties sukaktuvių 
minėjimą Trakuose, KGB rep
lėse. Vertimą angliškai skaitė 
Rimas Saulėnas. Šiai progai

* jungtinis dainos vienetas (dalis 
parapijos choristų ir kun. Jurge
laičio lietuvių kalbos klasės mo
kiniai) padainavo: Leiskit į Tė-

čienės skanus kepsniai apjungė 
atsilankiusius, kurių buvo per 
30.

Aukų surinkta netoli 400 dol. 
ir rinkimas vyksta toliau.

Buffalo lietuvių klubas ir jo 
nariai priklauso prie Lietuvių 
Bendruomenės ir gyvuoja jau 35 
metai. Narių skaičiui retėjant.

Lietuvių pranciškonų vasarvietė Kennebunkport, Maine, 
laukia vasarotojų.

JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS DVASIOJE

Savo balsais negalime Įsijungti į minią, Lietuvoje 
giedančią “Graudžius Verksmus". Jungiamės su jais 
širdimis, malda ir jiemš 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 kito* lietuvių pastangos. 
Ir ateityje bus padaryta tiek per Lietuvių Religinę 
Šalpą, kiek lietuviai šiuo kelki bendradarbiaus. Tiesa, 
kad sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio ir iš 
nelietuvių.

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

ADRESAS: LITHUANlAN CATHOLIC REUGIOUS AID 
351 HIGHLAND B LYD., BR00KLYN, N.Y. 11207

TeL: 718 847-2434

Vysk. Vincentas Brizgys
■ ■■ ........ ....  .. i. î ii-iii n———
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~ JAV centrinis Lietuvos 

krikščionybės jubiliejaus minėji-

Pabaltijo jaunimo kongreso atstovas Bill Brennan įteikia premiją Gintei Damušytei
Nuotr. D. Bulvičifltės

PAGERBIMAS AR ‘PAGERBIMASto, Bostono skyriaus.
Niekad nepavargstančių šei

mininkių vaišinami, dalyviai 
pakartotinai gėrėjosi meniška 
parodėle, džiaugėsi mūsų jauni
mo gausesniu dalyvavimu pro
gramoje.

Mažoje lietuvių gyvenvietėje, 
pagal aukotojo laisvą apsispren
dimą, laisvinimo darbams pa
remti su rinkta 800 dol. su viršum.

(a.v.)

gyvavimas klube nesumažėjo, 
bet eina tuo pačiu tempu. Klu
bui energingai vadovauja Milda 
Norkūnaitė-Neuman. Daug lab
daros ir reprezentacinių darbu 
atlikta per eilę metų.

Šį pavasarį klubas ruošiasi 
iškilmingai švęsti 35 metų ju
biliejų.

E. G.S.

— Berisso “Mindaugo” drau
gija (Argentinoje) išsirinko nau
ją valdybą, kuri vadovaus iki 
1987 metų. Šiuo metu Va
lentina Bukauskaitė de Per- 
sico yra pirmininkė, Jonas 
Griška — vicepirm., Miriam 
Griškaitė — sekr., Frančisco 
Persico — iždin., nariai — Vik
toras Meškinis, Elena Czesun 
de Perottti, Mario Di Lorenzo, 
nariai kandidatai — Marta Di 
Lorenzo, Mikelaitienė. Jurgis 
Šišlauskas ir Jonas Jazauskas. 
Revizijos komisijom išrinkti: 
Albertas Griška, Adolfas Pam- 
peras, Elena Šaudienė, kandi
datais liko — Elena Bučytė 
Žagrakal ienė, Juozas Bukauskas, 
Elena Dubicki Griškienė.

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

Kovo 8, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje, Brooklyne įvyko Pabal- 
tiečių Jaunimo Kongreso antra 
metinė šventė. Joje buvo pagerb
ti trys asmenys, daug nusipelnę 
baltų jaunimui: estė Urve Pohi, 
latvis Alberts Ozols ir lietuvė 
Gintė Damušytė.

Norai buvo geri, bet vaisiai 
menki. Salė gražiai išpuošta 
trijų tautų vėliavomis, kurių 
spalvos taip pat puošė staliukus. 
Kiekvienam svečiui, pagal tauty
bę, prisegta tautiška vėliavėlė.

Po atsigaivinimo valandėlės 
programą atidarė organizacijos 
pirmininkas Toomas Tubalkain, 
pristatydamas vakaro vedėją 
Martin Suuberg.

Pristatyti garbės nariai ir 
Įteikti žymenys. Estė Urve Pohi 
jau daugiau kaip 20 metų dirba 
su estų skautais New Yorko tt 
New Jersey apylinkėje. Latvis 
dekanas Alberts Ozols, protes
tantų kunigas, įkūrėjas Latvių 
mokyklos ir stovyklos New Yor- 
ke. Lietuvė Gintė Damušytė 
pristatyta kaipo Religinės Šal
pos ir Lietuvių Informacijos 
Centro tarnautoja. Tuo ir bai
gėsi pagrindinė programa.

Vakaro programėlėje, tarp ke
lių akį rėžiančių korektūros 
klaidų, įrašyta didelėm rai
dėm: “Mes jus gerbiame dėl jū
sų darbo ir dedikacijos“. Bet 
ar tikrai jie buvo pagerbti?

Estė ir latvis atrodo gerai bu-

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužm irškit pridėti ir senąjį 
adresą.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko 

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

(Nakvojant dviese kambaryje), įskf Itant visas susisiekimo išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus. 
Įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelione nr. 7 suderinta 
su grandijosiniu Naujų metų sutikimo baliumi.

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

vo apibūdinti. Jų veikla nuo 
A iki Z atpasakota. Bet su lie
tuve buvo kitaip. Jos ilgametė 
veikla apibūdinta vos keliais'sa- 
kiniais, O buvo aišku, kad pro
gramos vedėjas visai nežinojo 
apie lietuvės veiklą, o žymenį į- 
teikiant ranką kišenėj laikė!

Gaila, kad renginys mažai rek
lamuotas ir jam menkai pasi
ruošta. Spaudoj buvo trumpa ži
nutė apie šį pobūvį, bet to 
neužteko. Didžiulėje Kultūros 
Židinio salėje nedidelis būrys 
svečių ir tie, kuriuos gerbė jau
tėsi nejaukiai.

Nors kelios valandos prabėgo 
smagiai besiklausant talentingų 
dainininkų-instrumentalistų Ur
mas Kerne s ir Gatis Gaujenieks 
bei vaišinantis, bet turiu pri
sipažinti, kad man buvo neaiš
ku, kas mėginti -
“pagerbimu”. Jeigu norėta New 
Yorko visuomenę supažindinti 
su baltų jaunimo veikla — tai to 
neatsiekta.

Parengimui praėjus teko kiek 
daugiau sužinoti apie šią baltų 
jaunimo organizaciją. Jos oficia
lus vardas: Baltic Youth Con- 
gress. Įsteigta prieš penkerius 
metus. Tikslas — palaikyt bend
rą ryšį tarp Pabaltijo jaunimo 
išeivijoje. Kasmet ruošiamos va
saros stovyklos įvairiose JAV 
vietovėse. Šiais metais stovykla 
vyks rugpjūčio 17 - 24 Middle 
Island, L.I., N.Y.

Norintieji daugiau sužinoti 
apie šią organizaciją gali rašyti: 
The Baltic Youth Congress, P.O. 
Box 9978, Rockville, MD 20850.

Dalia Bulvičiūtė

gegužės 29 d. iki birželio 12 d.
61,590.00

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

liepos 17 d. Nei liepos 31 d.
61,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
61,935.00

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
81,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
81,480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
81,471.00

Padėkos dienos savaitgalio 
metu, lapkričio 26-29 dienomis, 
Chfcagoje, Bus iškilmingos pa
maldos lietuvių parapijos bažny
čioje ir katedroje, celebruo- 
jant kard. J. Bernardinui, lietu
viams vyskupams ir kunigams, 
taip pat akademija, simpoziu
mas, religinis koncertas, dramos 
veikalo vaidinimas ir kt.

— Juzės Daužvardienės, Lie
tuvos generalinės konsulės, ir 
Vaclovo Kleizos, naujai paskirto 
Lietuvos generalinio konsulo, 
pagerbimas rengiamas balan
džio 27 Chicagos Jaunimo Cent
re. Konsulų pagerbimą rengia 
Chicagos lietuvių organizacijų 
sudarytas komitetas.

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje įvyks 
balandžio 20. Rengia “Margu- 
tik”.

— “Dainavos” ansamblis Chi- 
cagoje amerikiečių visuomenei 
pademonstravo “Lietuviškas 
vestuves”. Tą spektaklį lietuviam 
kartos Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje gegužės 11.

— Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas ruošiamas ateinan. 
čiais metais Australijoje. Šiuo 
metu lietuvių kolonijose prave
damas aukų vajus kongresui pa
remti. Planuojama kongreso 
darbotvarkė, kuri bus praveda
ma Sydnėjuje, Canberroje, Ade
laidėje ir Melboume. Tikimasi 
sulaukti apie 120 kongreso atsto
vų iš JAV, Kanados, Venecuelos, 
Argentinos, Brazilijos, Vokieti
jos, Anghjes. Praneūzijos. Taip 
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stovais suvažiuos ir apie 300 
svečių iš užsienio. Šis jaunimo 
kongresas bus šeštasis. Pirmasis 
įvyko JAV-bėse 1966.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje išsirinko dvejiems 
metams naują valdybą. Pirmi
ninku išrinktas Antanas Miku- 
čionis, vicepimn. Albertas Stalio- 
raitis, ižd. Marcelo Stanevičius, 
sekr. padėj. Alicija Mikučionytė, 
nariais — Max Vogei, Osvaldo 
Levanavičius, Angel Varela, J.C. 
Banylis, kandidatais liko G. Ba
ri šauskas ir A. Stukas.

— Lietuvių operos trisdešimt
mečio “Viliaus Tellio” pastaty
mas bus birželio 14 - 15 Mor
ton auditorijos salėje, Cicero, 
III. Šis pastatymas skiriamas 
Lietuvos 1941 metų pirmųjų žu
dynių aukoms prisiminti ir kartu 
pagerbti visus mūsų tautos kan
kinius.

— Istoriko dr. Zenono Ivins
kio “Rinktinius raštus” šešiais 
tomais išleis Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija Romoje. 
Antrasis tomas, redaguotas prel. 
dr. Pauliaus Jatulio, jau atiduo
tas spaustuvei. Ši 700 psl. knyga 
turi tris pagrindiniūs skyrius — 
“Istorinius šaltinius tyrinėjant”, 
“Lietuvos krikštas ir kaimynai”, 
“Senovės lietuvių tikėjimas ir 
kultūra”.

i

— Į Lietuvių Fondą 1985 
įstojo 124 nauji nariai. Iš viso 
Lietuvių Fonde dabar yra 5,684 
nariai.

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

— XXXVI sporto šventė buvo 
t suruošta praėjusių metų pasku

tinėmis dienomis Sydnėjuje. 
Atidarymas ir visos žaidynės 
vyko Bankstowno stadione. Ati
darymą pravedė ALFAS valdy
bos pirmininkas J. Dambraus
kas. sportininkus sveikino prel. 
P. Butkus, o sportininkų prie
saiką priėmė krepšininkas A. 
Svaldenis. Dalyvavo visi Austra
lijos lietuvių sporto klubai, vyko 
įvairių sprtrto Žakų varžybos.
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KELIONES Į LIETUVĄ 1986

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

1 lefaHAAa ivcniA
1,650.00 
1.750.00 
1,500.00 
1,750.00 
1.625.00

• • f ■■

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 3, Vilniuje 5, I^eningrade 3 ir Helsinki 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

IS HEW'YMKO

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

1.750.00 
1.830.00 
1,750.00
1.750.00

' 1.51000 
1,430,00 
1,550.00 'V

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

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

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

Nuperiame 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 ra Avė., Chicago, III. 60643.

ELIZABETH, N.J
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas vasario 16, sekma
dienį, prasidėjo pamaldomis Šv. 
Petro ir Pauliaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Mišias aukojo klebonas kun. 
Petras Žemeikis asistuojant kun. 
Juozui Pragulbickui ir diakonui 
Henrikui Keturvičiui. Pamokslą 
pasakė kun. J. Pragulbickas.

Mišių metu smuiku grojo J. 
Veblaitis, giedojo solo Miškinis 
ir Mogenienė bei parapijos cho
ras, vedamas muziko Liudo 
Stuko.

Parapijos salėj iškilmes 
pradėjo LB apylinkės pirminin
kas Julius Veblaitis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. J. Pragulbickas. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Pagrindinę kalbą sakė 
LB Krašto valdybos pirmininkas

Algimantas Gečys.
Arūnas Bitėnas perskaitė Vals

tybės sekretoriaus ir New Jersey 
gubernatoriaus proklamacijas.

Pertraukos metu aukas rinko 
V. Budnikas, E. Jurevičiūtė ir 
R. Bitėnas, o gausiai aukoti ragi
no Albinas Stukas.

Po pertraukos meninę progra
mą atliko solistė Angelė Kiau- 
šaitė ir pianistė Franny Kowa- 
lewski.

Sekė vaišės. Salėje buvo iš
dėstyta tautodailės darbų, kurios 
iš Nevv Yorko atgabeno Genė 
Popelienė.

Aukų surinkta $1,970.00. Au
kojo 49 asmenys. Aukos pasi
skirstė taip: Lietuvių Bendruo
menei SI 185.00, Vlikui $405.00, 
Altui $245.00, Religinei Šalpai 
$100.00, Baltų Lygai $25.00, Bal- 
fui $10.00.

Aukojo šie asmenys:’

FAVORITE LITHUANIAN RECIPES — Videokasete su 
lietuviškų valgių receptais. Graži dovana draugėm ame
rikietėm. Kasetė spalvuota ir angliškai padaryta 
1 1/2 - 2 vai. ilgio. $24.95 viena kasetė. Persiunti- 
nimas (postage and handling) 2 dol. Siųskite čekius 
arba money orders “American Dream Video” vardu.

AMERICAN DREAM VIDEO
P. O. Box 82 DEPT. LR
JACKSONVILLE, AR 72076

Po $100.00 — O.V. Budnikai, 
kun. P. Žemeikis, V.A. Bartys,.
A. B. Stukai.

Po $75.00 — J. Veblaitis, R. Bi- 
tėnas, J. Liubinskas.

$70.00 — A.V. Jannai.
Po 60.00 — V. V. Misiūnai, A.

B. Pociai.
Po $50.00 — D. Švenčiūnas, 

A. Ragauskas, R. Ragauskas, 
P. A. ‘Normantai, kun. J. Pra
gulbickas, K.A. Barčiai, J. M. Ra
manauskai, V. Janavičienė.

$45.00 — Arūnas Bitėnas.
$40.00 — Bronė Lukas.
$35.00 — V. R. Šeštokai.
Po $30.00 — E. Dietrich, B. 

Šilas, J.B. Kasauskai, Vaičiūnai. 
K. Matonis, V. Šernas, H. G. Bi
tėnai, V. P. Budriai, I. S. Ožo- 
lai, U. Maceikonienė, X be pavar
dės.

Po $25.00 — Algis Bitėnas, E. 
K. Šeštokas, J. A. Juškai, A.M. 
Kvedarai.

Po $20.00 — O. Bakšienė, O. 
Linartienė, A. Jurevičienė, J. Va- 
laitiėhė, Gtrrškienė, Prapuole
niai, K. Ožalas.

Po $15.00 — J. Kudirka, A. 
Strazdas.

Po $10.00 — B. Vyliaudas, 
VV. Senkus, Kvietkauskienė.

$5.00 — D. Degutis.
Minėjimą rengė Lietuvių 

Bendruomenės Elizabetho apy
linkė.

b.

GREAT NECK

atkūrimo 68-sias metines LB 
Great Neck apylinkė paminėjo 
vasario 15.

Nedidelė ta mūsų apylinkė, 
nes daugelis senųjų jos narių 
jau iškeliavo amžinybėn, ojauni- 
■nas išsiskirstė po kraštą ieško
damas geresnių gyvenimo sąly
gų ir darlių.

šių metų minėjimas vyko šia 
tvarka. -Minėjimui vadovavo 
jauna, čia gimusi lietuvaitė, ir 
jau liendruomenės darbuose gra
žiai užsirekomendavusi, Danutė 
Miklaitė. Sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Žuvusių, žūs
tančių ir mirusių mūsų apylin
kės narių pagerbimas vyko 
skaitant E. Cibienėi. nesenai mi
rusios Marijos Budrienės eilė
raštį. Invokaciją sukalbėjo Icun. 
St. Raila. Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą perskai
tė E. Cibienė.

Pagrindinis kalbėtojas Alek
sandras Daunys išsamiai nušvie
tė Lietuvos laisvinimo veiksnių 
Vlįko, Altos ir Lietuvių Bend
ruomenės darbus mūsų laisvės 
kovoje. Kėlė gyvą reikalą dau
giau įtraukti mūsų jaunimą į 
laisvinimo darbus.

Rasa Vilgalytė paskaitė eilė
raštį “Stovėjau parimus”, E. Ci
bienė perdavė B. Brazdžionio 
kūrybos, o D. Miklaitė skaitė 
A. Miškinio “Daina apie Lie
tuvą .

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinkta 1000 dol. įskai
tant ir loterijos pelną.

Po to vyko bendros vaišės, 
lietuviškos dainos ir draugiški 
pokalbiai.

Vasario 16, sekmadienį, Great 
Neck lietuviai susirinko į St. 
Aloysius bažnyčią mišioms, pa
simelsti už žuvusius, žūstančius 
ir kenčiančius dėl Lietuvos lais
vės.

PASIRUOŠI MAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

YRA GALIMYBE ĮSIGYTI ŠIUOS LEIDINIUS
□□
□□□□

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 87 tomai .........................
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-to. tomas .................

ENCYKLOPEOIA LITHUANICA, « tomai............ .........
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 8 tomai....................................
Signataro PETRO KLIMO iš mano atsiminimų ..............
Proz. A. SMETONOS raitai, Pasakyta Parašyta .............

J. KAPOČIUS, P.O. Bok *5, SO. BOSTON, MA 02127

$37000

I1BOJOO

$ 13.25 
$ 11.25

Iškirpti: Užsakymus ir mokesti siusti U S dol.

Vardas, Pavardė

Adresu

Šias knygas galima įsigyti Ir Darbininko administracijoje

1986 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

Ignas Kazlauskas

FMpORJ
fine jewelry 

precious stones

ROUTE 2SA NOflTHPORT. LONG ISLAND. NEVY YORK 1178® 516/261-8028

Open daity, 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 pasirinkimų.

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.

NAUJA PLOKŠTELĖ
Širdis dar gyva. — Montrealio 

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

■dar 1 dol.
Taip pat gaunamos plokštelės: 

‘‘Tau mama ”, “Pasakos vai
kams”. Persiuntimo išlaidoms 
padengti pridėti 1 dol. Visa gau
nama Darbininko administraci
joje.

14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 
d iena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swlssair iš JFK ir Bostono

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMUA
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, RUSUA, SUOMIJA 
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059.

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

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

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

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

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

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.
12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETUA 

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, RUSUA 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.

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburg, Detroite

Aktyvas: 52 milijonai dolerių

KASOJE gaunamo* paskolos, reguliarios santaupos, 
IR A ir kiti pelningi certlfikatai.

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

Taupymo certtf katu palūkanos nuo 7.15% iki 9.00% pagal sumų ir terminą.
IRA Indelių palūkanos nuo 7.80% iki 9.75% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.004

KASOS jstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vaL ryto iki • vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir cartiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.

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- 
sienY Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumenL 
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, RUSU A 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, LATVUA, LENKUA IR VOKIETUA 
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 Vaduvos j Vilnių, Vilniuj 7dienos, Rygoj 3, traukiniu 
Iš Vilniau* į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA, ITALUA

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužė* 23 — $1,799.
Kelione 120: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienu, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK Ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRUA, 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 te Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

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

4 pritaikytos pigiausio* oro kelionė*.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatiniu* butu* Ir kita*
dovsnaa giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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ATSISVEIKINOM SU M. VARNECKU
< ‘ ... * . JT'. ■•••S. ..... ... - ...

Nuo 1968 pabaigoj turėtos 
sunkios širdies atakos anksčiau 
turėtos sveikatos neatgavęs, o 
paskutiniaisiais gyvenimo metais 
kankinamas dar ir inkstų sutri
kimo, vasario 3 Rahway, N.J,, 
ligoninėj amžinai akis užmerkė

labili rūpestingas ir uolus Lie- I 
tuvių Bendruomenės ir kitų lie- I 
tuviškų organizacijų veikėjas j 
Matas Vameckas.

Iš prigimties būdamas kuklus, 1 
į vadovaujančias vietas niekada 
nesiveržė, bet nuolat buvo ren- I 

' kainas į vietos LB, Balfo ir Alto 1 
valdybas ir prisiimtas, pareigas ] 
rūpestingai atlikdavo. Atrodo, kad 
velionis daugiausia dėmesio ir 
darbo skyrė Lietuvių Bendruo
menei ir buvo ne tik vietos LB 
apylinkės, bet ir LB NJ apygar
dos valdybos arys.

60-taisiais metais dar visos 6 I 
čia veikusios LB apylinkės buvo į 
gana pajėgios ir veiklios, beveik 
kiekviena turėjo savo šeštadie
ninę mokyklą, veikė tautinių 
šokių grupė Baltija, buvo vaidin
tojų būrelių, gražiai veikė a.a. 
A. KaČanausko vadovaujamas 
“Rūtos” ansamblis ir kt. Todėl 
LB veiklai koordinuoti ir grei
čiau informacijom pasidalinti 
tuometinė LB N.J. apygardos 
valdyba kurį laiką leido mėne
sinį biuletenį, kurį savo turėtu 
rotatorium Matas atspausdindavo 
ir paskleisdavo visose apylinkė
se. Šis darbas, žinoma, buvo 
tik pridėtinis darbas.

Turėdamas pagal vietinius 
standartus gerą balsą ir humoro 
gyslelę, priklausė prie vietos 
“linksmųjų brolių”, kurie daž
nus lietuvių renginius palinks
mindavo aktualaus turinio kup
letais. Mato niekada nereikėda
vo maldauti, kad sutikti] ką pa
daryti, nes ir jis pats visada tu
rėjo konkrečių ir gyvenimiškų 
siūlymų ir stengėsi juos įgyven
dinti.

Gimė jis 1908 Suvalkijoj ir bai
gė Mokytojų seminariją Marijam
polėje, bet mokytoju nepasidarė, 
nes pavyko įsitaisyti Kaune vei
kiančiam Centrraliniam statis
tikos biure, o valdininko darbą 
baigė Žemės ūkio ministerijos 
referentu.

Dar Lietuvoj sudaręs šeimą 
su Stefanija Graliauskaite, susi- 

kiti giminės įep-hukė trijų ^ūnų^Runo,,Donato 
ir Vido, kuriuos, artėjant antrajai 
sovietų okupacijai, su mūsų 
tautos didžiojo egzodo banga 
per didelius vargus atsigabeno 
į Vokietiją. 1949 visa šeima at
vyko į JAV ir įsikūrė Linden, 
N.J., nes čia gyveno jų sponso- 
riai. Dirbdamas fizinį darbą, 
Matas pajėgė susidaryti neblo-

PASKUTINIS SUDIEV
Toli nuo šio krašto didmies

čių, Catskills žaliuojančių kalnų 
papėdėje New Yorke, laimingai 
įsikūrusi gyveno Suvalkijos duk
ra Onutė (mes visi ją taip va
dinome) su savo vyru Kostu, 
Mitinai.

Onutė, gimusi 1912 birželio 8 
d. Oškabalių km. Vilkaviškio 
apsk., augo gausioje, gerai pasi
turinčių ūkininkų šeimoje. Mėgo 
gamtą, vaikystės dienas praleido 
padėdama tėvams ūkio dar
buose. Vėliau mokėsi Rygiškio 
Jono gimnazijoje Marijampolėje, 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete. Baigusi mokslus dirbo 
Lietuvos Banke.

Antrajam pasauliniam karui 
prasidėjus, su savo šeima ir bro
liais pasitraukė iš savo gimtojo 
krašto ir 1949 metais su dauge
liu savo tautiečių emigravo Į 
Ameriką. Šiame vaišingame 
krašte, taip pat mėgo ūkiškus 
darbus, augino daržoves, prie 
namo žaliavo rūtos, žydėjo į- 
vairios gėlės. LTpelio pakrantėje 
ganėsi keletas gražių gyvulėlių. 
Tas viskas jos protingai darbš
čių rankų buvo tvarkoma.

Velionė labai domėjosi lietu
viškais reikalais, rėmė spaudą 
lietuviškas organizacijas, jų dar
bus savo auka.

Netikėtai ir nelauktai, vasario 
2 d. ankstų rytą atskubėjo į jos 
namus mirties angelas ir išsivedė 
ją. Paliko vyras Kostas, dukra 
Violeta Farina su vyru, sūnus 
Gediminas su šeima, sesuo Kon
stancija Bakšienė su šeima, bro
liai: Gediminas, Vytautas, Ro
mualdas Grajauskai su šeimo
mis ir teta Veronika Vaičiūnie- 

,nė- su vyru
draugai.

Palaidota po bažny tinių apei
gų vasario 5 Obernburg kapi
nėse Sullivan County , šalę savo 
motinos Onos Rudvalytės-Gra- 
jauskienės kapo. Amžinai tegul 
Tau šlama ry tmečio rasoti tėviš
kės Iveržai.

Tautinių šokių grupė “Berželis” atliks programą Minkų radijo valandos 52 sukaktu
viniame renginy.

1IAI0S

Minkų radijo valandos 52 metų 
sukakties minėjimas

Stepono ir Valentinos Minkų 
“Lietuvių radijo valanda” pirmą 
kartą buvo girdima 1934 m. O 
1938 m. vasario 22 d. jie trans- 
liavp iš JAV į Lietuvą, skirtą 
programą Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakčiai pami
nėti. Kaip rašytojas Stasys Sant
varas rašė: “Aš gerai prisimenu, 
kokį didelį susidomėjimą, tiesiog 
sensaciją, minima transliacija 
buvo sukėlusi Kaune. Visi tada 
sugulėm prie radijo aparatų ir 
klausėmės Lietuvos nepriklauso
mybės pagerbimo iš Amerikos. 
Tai buvo Lietuvių Radijo Kor
poracijos darbas, Valentinos ir 
Stepono Minkų darbas”.

Tur būt ne visi žinome koks 
yra sunkus darbas radijo valan
dėlių vedėjams, o ypač jis buvo 
dar sunkesnis anomis dienomis. 
Tačiau Steponas ir Valentina 
Minkai be pertraukos tą radijo 
valandėlę išlaiko iki mūsų die

V. Padvarietis

KOTRYNAI GRAJAUSKIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms: Aldonai Aistie- 
nei, dr. Nanai Gustainienei, Virginijai Gureckienei, jų 
šeimoms bei likusiems giminėms ir artimiesiems.

Juozas ir Antanina Grajauskai
Kostas Mitinąs 
Romas Grajauskas

MARIJAI KRUTULIENEI
mirus, dukterį Ireną ir žentą Česlovą Mickūnus, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Cape Cod LB apylinkės 
valdyba ir nariai

A. K. Juzaičiai

MONIKAI JUODIENEI
mirus, giliam liūdesy likusiems:'vyrui dail. Jurgiui, jos 
dukrai Rasai Razgaitlenei su šeima ir sūnui Vytauto! 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

gas gyvenimo sąlygas ir beaugan
čių sūnų kiek padedamas pasi
statydinti gražų vienos šeimos 
mūrinuką, kuriame ir praleido 
likusį savo gy venimą.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas Krovvicki-MKZracken laidoji
mo namuose{Lindene, kur va
sario 5 Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos Elizabetbe dijakonas Ke- 
turvitis už jo sielą sukalbėjo ro
žančių, o atsisveikinimo žodžius 
LB N.J. apygardos vardu pasakė 
jos pirmininkas Kazimieras Jan
kūnas, artimųjų — Stasys Vaičiū
nas ir Lindene veikusių lietuvių 
organizacijų bendradarbių vardu 
Juozas Prapuolenis.

Vasario 6 po mišių, kurias au
kojo Šv. Petro ir Povilo para
pijos klebonas kun. Petras Že- 
meikis ir smuiku paįvairino Ju
lius Veblaitis, velionio kūnas 
apie 50 jo artimesniųjų draugų 
ir bendradarbių būrio buvo paly
dėtas į Šv. Gertrūdos kapinių 
mauzolejų, Colonia, N.J. Čia 
paskutines maldas paskaičius 
dįjakonui Keturvičiui, a.a. Mato 
kūnas buvo paliktas amžinajam 
poilsiui.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Stefaniją ir tris, jau savo 
šeimas sukūrusius sūnus Rimą, 
Donatą ir Vidą su jų žmonom 
ir 5 vaikaičiais.

Laidotuvių dalyviai buvo šei
mos pakviesti pietų į Steak 
House restoraną.

nų. Jeigu radijo valanda šven
čia savo 52 metų sukaktį, tai 
reikia pagalvoti ir apie jos vado
vų nueitą gyvenimo kelią. Prieš 
porą savaičių kiek vėlavosi ra
dijo programos pradžia, bet po 
kelių minučių išgirdome labai 
sunkiai kvėpuojančio Stepono 
Minkaus balsą. Jis vos galėjo 
ištarti žodžius, nes patekęs į 
automobilių spūstį ir tunelyje 
turėjęs išlaukti net pusę valan
dos. Kai kas pasakoja, kad išgir
dę jį taip sunkiai kvėpuojantį, 
bijojo, kad kas nors jam neat
sitiktų. Ir vistiek, nepaisant sun
kumų ir amžiaus p.p. Minkai 
dar nenutraukia savo darbo. O 
šios gražios sukakties proga ir 
mes linkime p.p. Minkams svei
katos ir Dievo palaimos.

Be kita, jie kiekvieną sekma
dienį savo radijo programoje vis 
primena, kad užsisakykite lietu
višką savaitraštį Darbininką ir 
dienraštį Draugą, kur yra ir Bos
tono žinios.

Šios sukakties proga balan
džio 13, sekmadienį, 3 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pilie- 

_čių D-jos salėje įvyks tos sukak
ties minėjimas. Jame programą 
atliks Bostone dar nematyta iš 
Hartford, Conn., “Berželio” tau
tinių šokių grupė. “Berželis” 
buvo sudarytas iš Hartfordo li
tuanistinės mokyklos mokinių 
1972 rudenį. Ši tautinių šokių 
grupė dažnai turi progos savo 
darbo vaisius parodyti įvairiose 
renginiuose. Kasmet žiemos 
metu surengia savo koncertą; 
Dažnai pasirodo ir nelietuvių 
tarpe, “Berželis” yra dalyvavęs 
įvairiuose festivaliuose ir rengi
niuose per visą Connecticut, 
Rhode Island ir net Massachu- 
setts. 1981 m. aktyviai prisidė
jo prie rengimo Rytinio pakraš
čio Tautinių šokių šventės Hart
forde, o 1976 ir 1980 metais 
dalyvavo Tautinių šokių šventėj 
Cbicagoj. “Berželio” vadovė 
nuo įsikūrimo yra Dalia Minkū- 
naitė-Dzikienė.

Bostone šiame renginyje jie 
suvaidins vaidinimą “Kelionė į 
Lietuvą aplink pasaulį”. Progra
moje taip pat skaitys savo eilė
raščius Laima Kontautienė, kuri 
1985 yra gyvusi Amerikos “The 
Golden award of poetry”, kuris 
buvo jai įteiktas Reno, Nevado- 
je. Taip pat ji yra gavusi ir eilę 
kitų atžymėjimų ir pagyrimų 
iš amerikiečių.

Minkai kviečia visus lietuvius 
atsilankyti į šį sukaktuvinį ren- 

i ginį, kuris bus jiems kartu ir pa
dėka už tą jų darbą lietu viš- 

i koje dirvoje.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
Bostono skyriaus veikla 1984- 
1985 m. vasario mėn. vyko tau
todailės paroda Connecticut is
torijos muziejuje Hartforde, šv. 
Kazimiero jubiliejaus proga. Pa- 

| ’ rodą tęsėsi visą mėnesį.
Balandžio 15 buvo surengta 

kultūrinė popietė, kurios progra
moje — Tautinių drabužių pa
roda ir paskaita “Liaudies meno 

g bruožai lietuvių grafikoje”. Pa- 
skaitininkė Danguolė Kuolienė. 
O parodą rengė Ina Nenortienė 
ir Dana Baronaitė.

Birželio 10 paskaitą skaitė dr. 
Marija Gimbutienė apie seniau
sias deives baltų mitologijoje.

Liepos 22 d. Putname Lietu
vių susiartinimo šventės proga 
Saulė Šatienė surengė tautodai
lės parodą dail. Galdiko galeri
jos patalpose.

Spalio 13 - 14 surengė Mont- 
realio “Vaivorykštės” audėjų 
grupės parodą;

Gruodžio 2 surengė šiaudinu
kų kursus Bridgewater State 
College bibliotekos patalpose.

Balandžio 14 surengė kultūri
nę. popietę, kur apie lietuvių 
liaudies dainas paskaitą skaitė 
Zita Krukonienė ir Gitą Kup
činskienė.

Š. m. kovo 23 Kultūrinė po
pietė, kurioje paskaitą skaitys 
dr. Jurgis Gimbutas “Omamen- 
tacinėje kaimo statyboje”. Taip 
pat bus ir margučių paroda.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
valdyba: pirm. S. Šatienė, vice- 
pirm. R. Manomaitienė, sekr. D. 
Baronaitė, ižd. Lila Čade, lei
dinių skyr. V. Margaitienė ir na
rių reikalams — J. Aukštikalnie- 
nė.

susidomėjimu Bostono ir apylin
kės lietuviai laukia Laisvės Var
po balandžio 6 d. koncerto, į 
kurio programos atlikimą įjung
ta jauna smuikininkė Regina 
Bankienė iš Londono, Ontario, 
Kanados. Ji yra baigusi muzi
kos mokslus ok. Lietuvoje, kur vė
liau grojo operos ir baleto teatro 
orkestre, o taip pat simfoninia
me orkestre. Prieš keletą metų 
atvykusi į Kanadą, ji tuoj įsi
jungė į muzikinį gyvenimą To
ronte, grodama kameriniuose ir 
kituose muzikiniuose vienetuo
se. Šiuo metu ji yra nuolatinė 
Londono, Ontario, Kanados sim
foninio, orkestro narė. Smuiki
ninkė Regina Bankienė jau yra 
dalyvavusi daugelio lietuviškų 
programų atlikime Toronto, Ot- 
tawoje, Hamiltone, Londone, 
Clevelande ir kitur, visur susi
laukdama gražaus muzikos kriti
kų ir koncertų lankytojų įverti
nimo. 1983 ji dalyvavo JAV LB 
Kultūros tarybos surengtame 
konkurse Clevelande, laimėdama 
premiją.

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo
koncerte Regina Bankien? ilflitcs ' želfo - Tatrtfftfų "’SrtriS) grftpė i? 
su soliste Slava Žiemelyte ir 
pianistu Jonu Govėdu lietuvių 
ir pasaulinių kompozitorių kū
rinius. Koncertas įvyks So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos salė
je, minint Laisvės Varpo 32. 
metų sukaktį.

RENGINIAI

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. Minkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys. Programą atliks “Ber-

f

MONIKAI JUODIENEI
iš gyvųjų tarpo atsiskyrus, jos vyrui dailininkui Jurgiui 
Juodžiui, dukrai Rasai Razgaitlenei su šeima, sūnui 
Vytautui Navickui ir kitiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą^ dalinamės skausmu Ir jungiamės 
maldoje.

Netr Yorko ir apylinkių 
sendraugiai ateitininkai

Matas Vameckas

Smuikininkė Regina Ban
kienė dalyvaus Laisvės Var
po koncerto programoje.

Hartfordo, Conn. Grupės vadovė 
Dalia Dzikienė.

Balandžio 20 D. 3 vai. p. 
p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje 
įvyks muzikos ir literatūros po
pietė, kurioje dalyvaus poetas 
Bernardas Brazdžionis, o muzi
kinę dalį atliks Berklee muzi
kos kolegijos nariai. Dirigen
tas prof. Brian O’ConnelL Čia 
bus atliekamos dvi J. Kačinsko 
muzikinės premjeros: kantata 
“Ateities giesmė”, pagal B. 
Brazdžionio žodžius ir siuita

Gegužės 4, pirmąjį gegužės 
sekmadienį, Motinos dienos mi
nėjimą rengia moterų klubas.

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

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

MEMBE°

1986 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Jauna smuikininkė koncerte
1982 gruodžio 14 Bostone 

mirus smuikininkui Izidoriui 
KJ. Vasyliūnui, vis rečiau girdima 

instrumentinė muzika lietu- 
vi šk uos e renginiuose. Išimtį su-

■ daro komp. Jeronimo Kačinsko 4
■ kartais įjungiami Berklee muzi-
■ kos kolegijos instrumentiniai
■ .trio ar kvintetas. Todėl dideliu

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cer. 77tfc Otreet)

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — (vairūs marirutal.
Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite: 
1-800-722-1300 (Toli Free)

ii Massachusetts Ir Kanados skambinkite 1-617-266-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
' South Boston, -Mass. 02127

Gegužės 7 — 1344.00 Rugpjūčio 14 — 1555.00
Gegužės 20 ~ 1665.00 Rugsėjo 2 — 1885.00
Birželio 18 — 1539.00 Rugsėjo 17 — 1421.00
Liepos 16 — 1731.00 Spalio 1 — 1538.00
Liepos 21 — 91348.00 Gruodžio 26 — 1476.00

įstaigai vadovauta: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽlONAb 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prteee are based on doubie occupancy and are subject to
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
kovo 25 grįžo iš ilgesnės kelio
nės po Pietį] Amerikos lietuviš
kas kolonijas ir sveikina Velykų 
proga visus laisvojo pasaulio 
lietuvius. Apie jo kelionę Dar
bininko skaitytojai bus painfor
muoti vėliau.

Darbininko sukaktuviniame 
koncerte Kultūros Židiny balan
džio 13, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet dainuos operos solistė 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono ir 
operos solistas Vaclovas Veri- 
kaitis iš Toronto. Jiem akompo- 
nuos tarptautinio garso pianis
tas VVilliam Smiddy.

“Danceland” penkiolikos 
žmonių pučiamųjų instrumentų 
orkestras ir Brolių Kezių orkest
ras gros Laisvės Žiburio radijo 
20-ties metų sukaktuviniame 
baliuje balandžio 5 Kultūros Ži
dinyje.

Amber Singers — Ona Valin- 
čiūtė-Kelly ir dukra Pat Kelly 
— balandžio 20 d. 3 vai. popiet 
atliks dainų programą V. Atsi
mainymo parapijos salėje, Mas- 
peth, .\.Y.. per Lietuvos vyčių 
Vidurio Atlanto apskrities mu
gę. Šios dainininkės buvo maloni 
staigmena per vyčių seimą Yale 
universitete. Vyčiai kviečia vi
suomenę atsilankyti.

Kredito Unija KASA praneša, 
kad keičiantis krašto ekonomi
jai. santaupų ir paskolų palū
kanos keičiasi beveik kas savai
tę. KASA taip pat turi prisitai
kyti prie rinkos, todėl apie vė
liausius palūkanų pasikeitimus 
skambinkite į KASOS įstaigą 
718 441-6799 darbo dienomis ir 
šeštadieniais.

Akordeonistė Rūta Raudytė 
iš Linden, N.J. atliks programą 
tradicinėje Atvelykio popietėje 
3 vai. popiet balandžio 6 Kultū
ros Židinyje. Ji yra dalyvavusi 
įvairiose varžybose ir laimėjusi 
eilę atžymėjimų. Šiuo metu daly
vauja “State Contest” vardo 
varžybose ir “USA Virtuouso 
Competition”. .

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Viktoro Ralio, 
dalyvaujant eilei solistų, Verbų 
sekmadienį, kovo 23 atliko di
dingą koncertą savoje bažny
čioje. Pagrindinė koncerto dalis 
buvo Th. Dubois “Septyni pas
kutinieji Kristaus žodžiai”. Pa
rapiečių buvo beveik pilnutėlė 
bažnyčia. Choras programą pa
kartojo kovo 25 Holy Child Jesus 
bažnyčioje, Richmond Hill, N.Y.

Rasa Bobelytė-Brittain iš New 
Yorko dainuos kartu su Cleve
lando vyrų grupe “Uždainuo
kim” balandžio 5 Kultūros Ži
dinyje Laisvės Žiburio radijo 
koncerte.

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.

Albertas “Monk ’ Monkevičius 
staiga mirė sekmadienį kovo 23 
d. Velionis buvo Lietuvos vy čių 
12 kuopos Manhattane, N.Y., il
gametis narys. Prie organizaci
jos priklausė 50 metų. Palai
dotas kovo 26 iš Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios Šv. Jono ka
pinėse, Middle Village, N.Y.

Kun. Jurgio Gurinsko, ilgame
čio Aušros Vartų parapijos, kle- 
boiM>, mirties metinės buvo pa
minėtos kovo 22 pranciškonų 
koplyčioje. Mišias aukojo vie
nuolyno viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, kun. 
Niekotas Langenfeld, Aušros 
Vartų parapijos bičiulis ir bu
vęs Fordhamo Universiteto pro
fesorius, ir kun. Vytautas Pa
lubinskas, dabartinis Aušros 
Vartų parapijosklebonas. Po 
mišių gausi šeimos narių, dran
gų ir parapiečių grupė buvo, pa
vaišinta Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Paminėjimą su
rengė Vytautas Gerulaitis bei 
kiti kun. Jurgio Gurinsko gimi
nės.

A. a. Onai Mitinienei mirus, 
vietoj gėlių prie jos karsto 50 
dol. Kultūros Židiniui paskyrė 
dr. Tadas ir Aldona Savickai 
iš Monticello, N.Y.

Kazimieras Skobėika, mirusios 
žmonos, Lietuvos valstybinio 
teatro dramos aktorės Toskos 
Daubaraitės-Skobeikienės atmi
nimui paskyrė 100 dol. aukų 
Kultūros Židiniui. Kultūros Ži
dinio valdyba dėkoja.

Janina ir Vladas Staškai, pa
gerbdami a.a. Vladą Paulių, 
mirusį vasario 6 St. Petersbur- 
ge, Fla., paskyrė Darbininkui 
30 dol. auką ir reiškia užuojau- 
tė liūdinčiai šeimai.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 29, šį šeštadienį, 1:30 v vai. 
popiet per radiją bus transliuo- 
jamaj G. Verdi opera “Aida . 
Pagrindiniai solistai: Anna 
Tomowa-Sintow, Fiorenza Cos- 
sotto, Luciano Pavarotti, Matteo 
Manuguerra. Diriguoja James 
Levine.

Kazimieras Čiurlys iš New 
Brunswick, N.J., Vasario 16-osios 
proga papildomai aukojo 68 
dol. Lietuvos laisvinimo reika
lam.

Dr. Mykolo Arvysto, DDS, 
bute, kuris kartu yra ir meno 
studija, kovo 25 dienos vakare 
įvyko, pro New Yorką prava
žiuojančių dainuojančių olandų 
“Daina” grupės vakaras. Rengi
nys buvo surengtas visai netikė
tai ir publika sukviesta tik te
lefoninio ryšio pagalba.

TRADICINĖ ATVELYKIO

POPIETE
bus balandžio 6, sekmadienį, 3 vai. popiet Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj.

Gros akordeonistė RŪTA RAUDYTĖ.
Gausus Velykų stalas.
Laimėjimams leidžiama Reginos Petrutienės sukurta 

meniška tautodailės lėkštė.

įėjimo auka 9 dol.
POPIETĘ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

LMK FEDERACIJOS NE\V YORKO KLI BAS

Šventojo Kazimiero Penk- 
šimtis” — jubiliejinis leidinys 
su daugybe iliustracijų iš minė
jimų Vatikane, Amerikoje ir kito
se lietuvių kolonijose, 4/8 psl. 
Įrišta i kietus viršelius. Redaga
vo B. Raugas. Kaina 15 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

Ieškoma. Iš Lietuvos pianistė 
Aldona Likerauskaitė ieško savo 
jaunystės draugės Birutės Šeb- 
lovinskaitės, dukters Jurgio, gi
musios 1924. Rašyti į Darbinin
ko redakciją.

Cape Code — Centerville, 
Mass., vasaros sezonui išnuomo
jamas namas su 3 miegamais 
kambariais. 10 minučių nuo pa
jūrio. Informacijai tel. 203 523- 
1163 arba 617 778-1539.

DARBININKAS
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

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

Programoje: SOLISTAI:

DAIVA MONGIRDAITĖ, sopranas 
VACLOVAS VERIKAITIS, baritonas 
WILLIAM SMIDDY, pianistas

Po programos — vakaronė. Veiks baras ir valgių bufetas.

Clevelando jaunuolių grupė “Uždainuokim” atliks programą Laisvės Žiburio koncerte 
balandžio 5. Iš kairės: Gytis Motiejūnas, Rytas Urbaitis, Paulius Nasvytis% Vitas Čyvas, 
Paulius Žiedonis, Algis Zylė, Marius Tatarūnas, Jonas Muliolis, Edas Kijauskas. Viduryje 
Algirdas Bielskus — vadovas. Trūksta Dariaus Motiejūno. Nuotr. J. Velykio

Lietuvių Fondo vardu dėkoju 
New Yorko ir apylinkės lietu
viam už aukas ir talką Lietuvių 
Fondui. Sveikinu Šv. Velykųpro- 
ga ir linkiu pavasariško džiaugs
mo. — Lietuvių Fondo atstovė 
New Yorke.

KASA bus atidaryta Didįjį 
Penktadienį, kovo 28, nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai. popiet, o šeš
tadienį nuo 9 iki 3 vai. p.p. 
KASOS vadovybė visiem nariam 
ir Darbininko skaitytojam linki 
gražių ir sveikų Velykų.

Reginos Petrutienės sukurtą 
menišką lėkštę bus galima lai
mėti LMF New Yorko klubo 
tradicinėje Atvelykio popietėj 
balandžio 6, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinyje. R.Pet- 
rutienė su savo darbais yra da
lyvavusi Tautodailės Instituto 
renginiuose ivąiriuose miestuo-

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

Kultūros Židinio vadovybė 
reiškia viešą ir nuoširdžią padė
ką Jurgiui Bobeliui, Allied 
Bronze Corporation preziden
tui. Jo darbininkai gražiai sutai
sė Kultūros Židinio ir vienuoly
no užrašą, kuris jau buvo nusto
jęs keletos raidžių. Darbas ir 
medžiaga kainavo 1,500 dolerių, 
kuriuois J. Bobelis paaukojo Ži
diniui. Jo įmonės darbai yra pla
čiai žinomi New Yorke, todėl 
džiaugiamės, turėdami sąmonin
gą lietuvį, pasižymėjusį New 
Yorko architektūros darbuose.

Naujos angliškos knygos lietu
viškomis temomis:’Soviet Evid- 
ence in North American Courts, 
by S. P. Žumbakis, 15 dol.; An 
Introduction to the History of 
Lithuania, by A. M. Budreckis, 
5 dok; When the Soviets Came. 
A. Factual report by R. Raid, 
15 dol. Persiuntimui pridedama 
1 ar 2 dol. Darbininko admi
nistracija, -341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Remkime Lietuvių Fondą, nes 
jis remia lietuvių kultūrinę veik
lą.

CHORO PUSRYČIAI

Apreiškimo parapijos choras 
kiekvieneriais metais turi pa
protį eiti kartu prie komunijos 
ir po to pabendrauti per bend
rus pusryčius. Šiemet tai vyko 
kovo 16 po 11 vai. mišių Ap
reiškimo parapijos mažojoje sa
lėje.

Visi choristai, šeimos ir sve
čiai susirinko ir jaukiai pabend
ravo. Dalyvavo ir kalbą pasakė 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis.

Repeticijų metu reikia ruoštis 
koncertams ir įvairiem pasirody
mams, tai ši proga buvo mielas 
pabendravimas savo tarpe.

Tai buvo tik trumpas sustoji
mas prieš didesnius choro dar
bus. Verbų sekmadienį vyko di
dysis metinis koncertas Apreiš
kimo bažnyčioje, o po dviejų 
dienų kitas koncertas Holy Child 
Jesus bažnyčioje, Richmond 
Hill, N.Y. Apreiškimo choras yra 
bene pats veikiausias choras šio
je apylinkėje.

Audrė R. Lukoševičiūtė

LAISVES ŽIBURYS
ŠVENČIA 20 M. SUKAKTį 

BALANDŽIO 5, ŠEŠTADIENĮ, 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

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 Kezlenė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui stalus Ii 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., geunaml 

prie Įėjimo. Patartina bilietus įsigyti ii anksto paitu, čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotą su 
paito ženklu voką siųsti Ltthuanien Radlo Club vardu, 217 - 25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 201)' 
V. Gružas 423-3317
D. Dkfžbalienė 925-4761
R. Bitėnai 351-7963

NEW YORK: (Area Code 718) 
N. P. Baltrui tonI* AX 70991 
A. Diržys 296-7385 
Ž. Jurienė 441-7831 
E. Kezlenė 296-0796
R. Kezys 769-3300; 229-9134 
M. Šalinsklenė 296-2244 
V. Vasikeuskas VI7-1286

Visus atsilankyti kviečia

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

RADIJAS




