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Tarptautinis Raudonasis Kry
žius pradėjo pasitarimus su Af
ganistano vyriausybe, kad jo at
stovam būtų leista lankyti karo 
belaisvius, sužeistuosius ir iš- 
vietintuosius.

Japonija pasiūlė JAV ir kitom 
Vakarų pramoninėm valstybėm 
įsijungti į tarptautines pastan
gas mokslo ribom ištirti ir žada 
tam reikalui per 10 m. skirti 5 
bil. dol.

JAV planuoja parduoti Kinijai 
aviacijos elektronikos už 550 
mil. dol., jei Kongresas tam pri
tars.

Sov. S-gos gen. sekretorius 
Michail Gorbačiovas asmeniniu 
laišku prezidentui Reagan pa
reiškė norą tartis be jokių iš 
anksto nustatytų sąlygų. Susiti
kimui aptarti valst. sekr. Shultz 
numato susitikti su Sov. S-gos 
užs. reik, ministeriu Ševard
nadze.

Izraelis įtaigauja JAV7, kad jos 
kartu su kitom valstybėm suda
rytų 20-30 bil dol. Artimųjų Ry
tų planą arabų valstybių ūkiam 
pakelti ir paskatinti jas ieškoti 
taikos su Izraeliu.

Dar nenustatytiem arabų tero
ristam išsprogdinus bombas 
Amerikos Transworld linijos 
lėktuve prie Atėnų aerodromo ir 
Vakarų Berlyno naktiniam res
torane, JAV vėl pagyvino pa
stangas, kad ir kitos valstybės 
efektingiau^Vovotų prieš tarp
tautinius teroristus, o jos pačios 
numato imtis karinių veiksmų

Važiuoju į Vilnių pas Pušinį. 
Pasakiau reikalą. Šis skambina 
į Kupiškį: “Atidarykit bažnyčią? 
Tegul meldžiasi!”, o man liepia 
važiuoti namo. Parvažiavęs 
vykstu raktų. Rajonas ir vėl ne
duoda. Reikalauja dokumento, 
kurio man niekas nedavė.

Važiuoju vėl pas Pušinį. Ir 
vėl ta pati istorija. Nebežinau, 
kiek kartų ėjau pas Pušinį, ir vis 
ta pati istorija. Darbininkai 
pasidarė ilgus laiptus, užsirito 
ant bažnyčios stogo, ėmė kalti 
gegnes ir visa kas reikalinga.

Po kurio laiko vyrai vėl prašė 
bažnyčios raktų, nes iš baž
nyčios lengva įlipti į bokštą, 
o iš bokšto nesunku užeiti ir ant 
stogo. Aš vėl vykstu pas Pušinį. 
Kartą, dar pačioje pradžioje, jis 
manęs ir klausia, atrodo tarp 
kitko: “Kur dabar meldžiatės? 
Nesuprasdamas klastos, atsa
kiau: “Mums paliko zakristiją, 
nes kitur nėra vietos. Ten ir 
meldžiamės.”

Vos grįžau namo ir spėjau at
laikyti mišias, kai prisistatė pats 
rajono pirmininkas Paplauskas 
ir griežtai įsakė tuojau viską iš
gabenti iš zakristijos. Nepaisė 
mano aiškinimosi ir prašymo. 
Kaip gelbėtis? Kur prisiglausti?

Tariau sau: “Einu, skambin
siu Vyskupui ir klausiu, ką 
daryti? Zakristijos raktą pa
siėmiau su savimi ir išskubėjau. 
Paštas' tūomet buvo čia pat. 
Susiskambinti su Vilniumi sun
ku, teko laukti. Staiga duryse

pasirodo Paplauskas ir sako; 
“Zakristiją užantspaudavau! Tik 
pamėginkite atplėšti...”, ir iš
važiavo.

Zakristijos raktas pasiliko su 
manimi. Sugrįžtu namo, zakris
tija užantspauduota, neužrakin
ta, užrakinau. Zakristijoje pasi
liko švenčiausias, visos taurės, 
ostijos, vynas, knygos, mano ap
siaustas, kunigėlio brevijorius. 
Kunigėlis mane pavadavo, nes 
aš sirgau džiova.

Palėvenės šventorius aptverta 
mūro tvora. Joje 14 nišų Kry
žiaus Keliui. Nišos negilios. Ku
piškio dekanas ir klebonas man 
paskolino viską, kas reikalinga 
vienam kunigui laikyti pamal
doms, laidoti numirėliai.

Altorių įsirengėme vienoje 
mūro tvoros nišoje. Joje tilpo 
dvi žvakutės. Sunkiau būdavo, 
kai pūsdavo vėjas, nes tada pa
vojuje atsidurdavo Švenčiausias 
Sakramentas. Tokiais atvejais jį 
jį pridengdavome tacele. Sekma
dieniais ten pat sakydavau pa
mokslą, o po mišių nueidavome 
prie zakristijos, suklaupdavome, 
nes už durų buvo Viešpats, ir 
giedodavome “Šventas Dieve”.

Per mišias choristai ir žmonės 
taip pat giedodavo. Kai būdavo 
laidotuvės, karstą pastatydavo
me čia pat, šventoriuje, pamal
das laikydavome kaip ir bažny
čioje. Mums bažnyčia buvo di
delis šveptorius. Jos stogas —> 
gražusis dangus!

damas ant kėdės. Taip vargome 
du mėnesius. Orai buvo geri. Bet 
su rugsėjo pradžia orai atvėso. 
Rytais pilkos miglos mūsų baž
nyčią užimdavo, kaip smilkalų 
dūmai. Kas gi bus toliau? Ruduo 
prie durų! O darbininkai vis 
reikalavo raktų. Ėmė stigti me
džiagos.

Vilniuje paminklų apsaugos 
komiteto ir dirbtuvės vyrai man 
patarė kreiptis pas Pušinį ir pa
reiškimu prašyti medžiagos ir 
bažnyčios raktų. Galvojau, kad 
nuo to bus tik dar prasčiau, 
nes vėl sudary s komisiją, į kurią 
įeis pirmosios komisijos žmo
nės . . .

Ilgai skatinamas nusileidau. 
Pušiniui parašiau antrąjį prašy
mą, kad sudarytų komisiją, pa
tikrintų bažnyčios būklę, grąžin
tų raktus. Vilniuje dar užėjau 
pas vieną iš minėto komiteto 

j narių. Staiga jam skambina Pu
šinis. Tarnautojui, kurs manęs 
nepažįsta, Pušinis pradėjo mane 
peikti: “To klebono baisus tin- 

; gumas. Tik pamanykit, aš jam 
sakau parašykit pareiškimą ir 
atidarysime bažnyčią. O jis atsi
sako, mat, tingi. Jei būčiau ra
jono pirmininkas, duočiau su 
basliu per kuprą!”

Aš stoviu vijai arti ir viską 
girdžiu, o tarnautojas žiūri į 
mane ir šypsosi. Pušinio įnir
šis ir jam pasirodė keistas.

(Bus daugiau)

Savaitraščio Newsweek Mask
vos biuro vedėjas Andrew Na- 
gorski 1982 metais buvo ištrem
tas iš SSRS-os už “neleistinus 
žurnalistinės veiklos metodus”. 
Savo išgyvenimus jis aprašo 
Amerikoje neseniai išėjusioje 
knygoje Reluctant Farewell (Ne
noromis atsisveikinant), kurioje 
randame ir įdomų skyrelį apie 
jo apsilankymą Vilniuje 198Į m. 
liepos mėnesį, drauge su dien
raščio Los Angeles Times ko
respondentu. Nagorski primena, 
kad daugelis užsienio korespon
dentų negauna leidimo apsilan
kyti Pabaltijo respublikose.

Autorius primena amerikiečių 
skaitytojams, kad dar po 1950- 
ųjų metų lietuvių partizanai 
tebekovojo prieš okupantus; tau
tiniai antagonizmai tarp lietuvių 
ir rusų tebegyvi ir šiandien. Pa
sak jo, lietuviai ir lenkai turi 
bendrų savybių — abi tautos gi
liai katalikiškos ir abi labai 
nemėgsta rusų viešpatavimo.

Nagorskiui ypač rūpėjo suži
noti, kaip įvykiai Lenkijoje pa
veikė lietuvius. Visi vilniečiai, 
su kuriais jis kalbėjosi, reiškė 
simpatijų lenkams. Nors būti 
disidentu Lietuvoje daug rizikin
giau negu Lenkijoje, ameri
kiečių korespondentų sutikti lie
tuviai nedvejojo kritikuoti so
vietinę santvarką. Jaunas lietu
vis kunigas pakvietė amerikie
čius į savo zakristiją ir išsamiai 
apšvietė juos apie valdžios pa-

prieš Libiją, jei įtarimas, kad ji 
prisidėjo prie teroristinių 
veiksmų, pasitvirtintų.

Pasibaigus II Didžiajam karui, 
buvo karo nusikaltimam tirti 
komisija, kuri, baigusi darbą, 
savo apie 40,000 bylų saugoti 
perdavė J.T. Atskiros valstybės 
gali su atskirom bylom susi
pažinti, jei atsirastų reikalas, 
bet žydų organizacijos siekia, 
kad ir jom tos bylos būtų pri
einamos.

Afganistanas ir Pakistanas 
sutiko gegužės 5 vėl pradėti pa- 
pasitarimus dėl Sov. S-gos 
kariuomenės atitraukimo iš Af
ganistano.

Pasaulio žydų kongresui sura
dus, kad buv. J.T. gen. sekreto
rius Kurt VValdheim, paskutinio 
karo metu būdamas Vokietijos 
armijos karininku, yra prisidėjęs 
prie Jugoslavijos partizanų nai
kinimo ir Graikijos žydų išga
benimo į naikinimo stovyklas, 
VValdheimo pavardė beveik kas
dien yra minima Amerikos laik
raščiuose. Izraelis, Austrija ir 
JAV yra paprašiusios J.T., kad jų 
atstovam būtų leista susipažinti 
su J. T. archyvuose laikoma jo 
byla.

Vatikanas paskelbė dokumentą 
apie Krikščionišką laisvę ir iš
laisvinimą, kuriame ginamos ne-

Išpažinčių klausydavau sėdė

Prel. Audrys J. Bačkis jo kunigystės 25 metų sukakties proga aukoja mišias popie
žiaus privačioje koplyčioje. Dešinėje koncelebruojąs Šv. Tėvas Jonas Paulius II. Nuotr. 
‘“L Osservatore Romano”

UKRAINIEČIŲ 
SKUNDAS
Ukrainiečių kardinolas, Lvovo 

arkivyskupas Lubačivsky, Kata
likų Bažnyčios prievartinio 
įjungimo į Maskvos stačiatikių 
Bažnyčią 40-jų metinių proga 
paskelbė dokumentą^ kuriuo rei
kalauja kad“SM*etų Sąjungos 
valdžia atšauktų tą prijungimą 
ir pripažintų Katalikų Bažny
čiai teisę oficialiai veikti Uk
rainoje, remiantis Helsinkio 
konferencijos baigiamaisiais 
susitarimais ir Madrido konfe
rencijos baigiamuoju dokumen
tu.

Ukrainiečių kardinolas pri
mena, kad Ukrainos Katalikų 
Bažnyčia buvo prievarta įjung
ta į stačiatikių Bažnyčią 1946 
kovo 8-10 dienomis. Katalikų 
vyskupai, išreiškę norą pasilikti 
vienybėje su Romos Bažnyčia, 
buvo areštuoti ir deportuoti. 
Kardinolas Lubačivsky pažymi, 
kad tokie prievartos veiksmai 
skaudžiai pažeidžia žmogiškąjį 
orumą ir yra priešingi pastan
gom atstatyti pilną vienybę 
krikščioniškųjų Bažnyčių tarpe.

Prieš 9 m. Izraelis pasišovė 
pasistatydinti jo sąlygom tin
kantį nesudėtingą kovos lėktu
vą. JAV tam projektui pritarė ir 
jo reikalam suteiki daugiau kaip 
1 bil. dol. Bet metam bėgant, 
lėktuvo planai buvo vis tobuli
nami, kol jo pagaminimas būtų 
kaštavęs dar 3.2 bil. dol. Ameri
kos pinigų. Pentagonas atsisakė 
toliau tą planą remti.

stangas nustelbti tikėjimą. Ne
paisant “primityvių” pastangų 
brukti ateizmą kunigas buvo 
optimistiškas ir tvirtino, kad 
“tikėjimas Lietuvoje gyvas". Au
ga jaunimo sąjūdis, kurio šūkis 
— atgal į religiją. Taip pat su
gebama apeiti valdžios suvar
žymus: vaikai mokomi religijos 
privačiai ir net kaikurie parti
jos nariai tuokiasi bažnyčioje, 
slapčiomis krikštija vaikus ir 
siunčia juos pirmos komunijos. 
Kai valdžia užkerta kelią jau
nuoliui įstoti į Kauno kunigų 
seminariją jis įsijungia į pogrin
dinę seminariją. Daugelis mo
terų priklauso slaptiems vienuo
lynams. Anot kunigo, Lietuvoje, 
kaip ir Lenkijoje, jau pats ėji
mas į bažnyčią turi politinės 
reikšmės: religija yra neatjun
giamai susijusi su nacionalizmu. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią su
stiprino lenko išrinkimas po
piežiumi bei galingas religijos 
ir nacionalizmo junginys kai
myninėje Lenkijoje.

Pokalbiui baigiantis, kunigas 
atsakė į amerikiečių korespon
dentų dar neištartą klausimą: 
kodėl jis taip atvirai išsipasa
kojo dviem nepažįstamiems už
sieniečiams? Jo žodžiais: “Svar
bu, kad pasaulis žinotų, kas čia 
dedasi. Jei mes pakelsim triukš
mą, kai jie bandys mus už
gniaužti, tada jie gerai pagal
vos prieš vėl mėgindami tai da
ryti. Blogiausia būtų, jei repre
sijos vyktų ir niekas apie tai 
nežinotų.”

Užėję į Šv. Teresės bažny- 
čią, amerikiečiai pradėjo foto
grafuoti maldininkus. Kaikurie 
išsigando, o viena moteris tiesiai 
liepė svečiams išsinešdinti. Pa
aiškėjo, kad amerikiečius palaikė 
KGB agentais. Karingoji mote
ris jų atsiprašė ir paaiškino, 
jog valdžia be atvangos stengia
si gąsdinti tikinčiuosius, “Jie 
bijo, -kad čia ne pasikartotų faen- 
kijos įvykiai ir stengiasi už
kirsti jiems kelią,” aiškino ji.

Tą pačia dieną amerikiečių 
žurnalistai susitiko su vilniete, 
kurios giminaitis buvo nubaustas 
kalėti konclageryje už savilaidą. 
Ji pabrėžė, kai savilaida klesti 
nepaisant valdžios pastangų ją 
išnaikinti — kai tik ką nors su
ima, kiti užima jų vietą. Au
toriui įspūdį padarė jos tvirtu
mas ir ryžtingumas. Ji pasako
jo apie rusinimo politiką: rusų 
kalbos mokoma nuo pirmojo sky
riaus. (šiuo metu jau ir vaikų 
darželiuose. Red.), stengiamasi 
silpninti ryšį tarp tautos ir jos 
istorijos. “Norint sunaikinti tau
tą, svarbiausia sunaikinti jos 
kalbą,” pareiškė vilnietė. Fak
tas, kad lietuviai medžiagiškai 
gyvena geriau už rusus, nesuma
žino jos pasipiktinimo. “Tai nie
ko nereiškia,” kalbėjo ji, “Lie
tuva yra okupuota šalis.”

Kai Nagorskio įspūdžiai buvo 
išspausdinti Newsweek savait
raštyje, du kiti Vakarų kores
pondentai paprašė leidimo apsi
lankyti Lietuvoje tą pačią 1981 
metų vasarą. Sovietinė užsienio 
reikalų ministerija jiems leidimo 
nedavė — “dėl laikino pobūdžio 
priežasčių”.

(Elta)

APIE REZISTENCIJĄ LIETUVOJE
turtingųjų teisės kovoti prieš 
neteisybę ir įspėjimą prieš tota
litarizmą ir revoliucijas, vedan
čias į naujos formos vergiją.

13 Pietų Amerikos valstybių 
užs. reikalų ministeriu konferen
cija per kelias dienas bandė su
rasti būdų taikai Centrinėj Ame
rikoj pasiekti pagal Contadora 
grupės sudaryto taikos plano 
pagrindus, bet, Nikaragvos vy
riausybei nesutikus pasirašyti 
visų sutarto plano, konferenci
ja buvo nutraukta.

Izraelio finansų ministeriui 
Itzhak Molai nepagarbiai pasi
sakius prieš min. pirmininką 
Shimon Pėrės, min. pirmininkas 
pareikalavo, kad finansų minis- 
teris atsistatydintų. Tai sukėlė 
didelį ginčą vyriausybės koali
ciją sudarančių partijų tarpe ir 
gali privesti prie vyriausybės 
krizės.

ŽMOGAUS TEISES SVARSTYTOS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ KOMISIJOJE

Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisija kovo 11 priėmė re-~ 
zoliuciją, kuria reikalauja ištirti 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
besitęsiančius religinius perse
kiojimus.

Rezoliucija buvo priimta di
džiąja balsų dauguma — prieš 
balsavo tik Sovietų Sąjungos 
bloko kraštai ir Sirija.

Iš 43 tautų atstovų suside
danti Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisija išreiškė gilų su
sirūpinimą religinės laisvės pa
žeidimais, apie kuriuos liudija 
dažni ir patikimi pranešimai.

Rezoliucija apgailestauja, 
kad 1981 metų visuotinė dekla

racija, reikalaujanti pašalinti 
“visas diskriminacijos ir neto- 
lerarteijos formas, nukreiptas 
prieš religinius ir kitus įsitiki
nimus, dėl vyriausybių kaltės 
dar nėra įgyvendinta. Rezoliuci
ja įpareigoja sudaryti naują ko
misiją, kurios tikslas yra iki 
1987 m. Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komisijai pateikti 
specialų raportą apie religinės 
laisvės pažeidimus. Už rezoliuci
ją balsavo 26 tautų atstovai, 
penki balsavo prieš ir 12 susi
laikė.

10 Izraelio lėktuvų bombar
davo palestiniečių stovyklą prie 
Sidono uosto pietiniam Libane.

Popiežius Jonas Paulius II, 
patvirtindamas Tarptautinių 
Eucharistinių Kongresų komi
teto nutarimą, pranešė, kad 44- 
tasis Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas įvyks Seoulo mieste, 
Pietų Korėjoje 1989 metais. Kaip 
žinoma, tarptautiniai eucharisti
niai kongresai vyksta kas ketve- 
ri metai. Paskutinis 43-čiasis 
kongresas įvyko praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesį Kenijos sosti
nėje Nairobi, Afrikoje. Jame da
lyvavo ir Lietuvos katalikų de
legacija, vadovaujama vyskupo 
Juozo Preikšo. Delegaciją suda
rė šeši kunigai, visų Lietuvos 
vyskupijų atstovai.

Libijos šaltiniai skelbia, kad 
per JAV karo veiksmus prieš 
Libiją Sidra įlankoj žuvo 56 
žmonės.

Užsienyje vėl pasirodė platus 
ir nuodugnus Lietuvos istorio
grafijos darbas apie lietuvių tau
tos didvyrišką pasipriešinimą 
sovietinei okupacijai 1944-1952 
metų laikotarpyje. Veikalo auto
rius Schmid yra Leideno univer
siteto Olandijoje visuomeninių 

Aonfliktų centro bendradarbis.
Veikale yra analizuojama ru

sifikacijos eiga po Lietuvos ant
rosios okupacijos.

Lietuvių komunistų vaidmuo 
vykdant išvežimus ir kitus rep
resinius veiksmus buvo antrinis. 
Visi svarbūs nutarimai, rašo vei
kalo autorius, ėjo iš vadinamojo 
SSKP CK Orgbiuro, kuriam va
dovavo Michailas Suslovas.

Autorius smulkiai kalba apie 
vadinamus "istrebitelius" kurie 
vėliau buvo vadinami “liaudies 
gynėjais”. Tie tariami “liaudies

gynėjai” buvo prastai aprūpina
mi, bet už tai jiems buvo leista 
grobti viską iš vietinių gyvento- 
M-

Veikalo autorius Schmidas 
labai detaliai išnagrinėja insce
nizuotus pokario rinkimus 1946- 
1947-1948 metais. Autorius rašo, 
kad pogrindžio paskelbtas tų 
rinkimų boikotas pasiekė savo 
tikslą . — nepaisant gąsdinimų 
ir teroro, žmonės tuose rinki
muose nedalyvavo.

Veikale Leideno universitte- 
to mokslininkas pateikia aplin
kybes, kurios privedė žmones 
trauktis į miškus, organizuotis į 
partizanų būrius, parodo rezis
tencijos jėgą organizaciją, takti
ką laisvės kovose. Studijos au
torius Schmidas taip pat anali
zuoja tolimesnės kovos už Lietu
vos laisvę perspektyvas.

I
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Savaitės
įvykiai

Prancūzijos vyriausybė, siek
dama išlaisvinti krašto ūkį nuo 
ankstyvesnės socialistinės vy
riausybės įvestos ūkio kontrolės, 
susitarusi su Europos Monetari
nės sistemos valstybėm nuverti
no franką 6 proc.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
pareiškė atvykusiam JAV vice
prezidentui Bush, kad Saudi 
Arabija remia JAV pastangas 
taikai Artimuose Rytuose pa
siekti ir kad ji nėra kalta dėl 
aliejaus kainų kritimo.

Gynybos sekretorius Casper 
W. VVeinberger buvo nuvykęs į 
Filipinus tartis dėl ten veikian
čių JAV karo aviacijos ir karo 
laivyno bazių ateities ir Filipi
nam teikiamos karinės ir ūkinės 
paramos.

Afganistane vyksta didelio 
masto kovos su partizanais Pak- 
ti provincijoj, prie sienos su Pa
kistanu. Kovose dalyvauja so
vietų karo aviacija, tankai ir 
rinktiniai kariai. Abiejų pusių 
nuostoliai esą dideli. Partiza
nam pavykę sunaikinti 7 sovie
tų lėktuvus ir puolimus atremti.

Vakarų Vokietijos šaltiniai 
skelbia, kad Gorki mieste laiko
mas fizikas Andrei D. Sacha
rovas galis būti gegužės inėn. iš
keistas į Vakaruose laikdmus so
vietų šnipus.

Sovietų televizija neseniai ro
dė sovietų komentatoriaus Leo- 
nid M. Zamiatin ir žurnalisto 
Genrik Borovik sukurtą filmą 
“5-tosios Avenue žmogus”, ku
riame pabrėžiamas benamių 
žmonių vargas, Times Sąuare 
nuosmukis, prostitucija, narko
manija, pornografija ir skurdas.

JAV ir Čekoslovakija pasirašė 
kultūrinių ir mokslinių pasikeiti
mų sutartį.

Iš JAV į Sov-S-gą l984 m; grį
žusi Stalino duktė Svetlana Ali- 
lujeva lankėsi JAV ambasadoj 
Maskvoj. Jos JAV7 gimusi dukra 
Olga Peters gavo Britanijos vizą 
ir ten lankys mokyklą.

Prancūzijos policijai pavyko 
užtikti ir areštuoti ten veikusios 
kairiųjų ekstremistų teroristinės 
grupės įsteigėją Andre Olivier. 
Grupė yra išsprogdinusi per 20 
bombų.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kauno menininkų namų 
renginius per sezoną aplankė 
daugiau kaip 30 tūkstančių žiū
rovų ir klausytojų. Gausiausią 
jų būtį sutraukė naujai įkurto 
kamerinio teatro spektakliai- 
režisierius G. Padegimas su dra
mos teatro aktoriais V. Kochans- 
kyte, R. Bagdzevičium, respub
likos nusipelnusiu artistu L. Zel- 
čium ir R. Grabšto vadovau
jamu džiazo ansambliu pastatė 
iki šiol niekur nevaidintą J. Vai
čiūnaitės pjesę “Kasandra”.

— Šiaulių televizorių gamyk
loje pagaminti pinnieji naujos 
konstrukcijos televizorių 
“Tauras 234D” pavyzdžiai. Šį 
modelį suprojektavo J. Salduko 
vadovaujama konstruktorių, 
kitų tarnybų specialistų grupė. 
Naujas nespalvoto vaizdo tele
vizorius, kuris pakeis iki šiol 
gamintą “Taurą 211”, yra pus
laidininkinis. Aparatas tapo 
gražesnis, lengvesnis, sunaudoja 
mažiau elektros energijos. Ne 
mažiau svarbu, kad jį gaminant 
sumažės darbo imlumas. Ant su
rinkimo konvejerių šiemet taip 
pat pasirodys spalvoto vaizdo 
aparatai “Tauras C-381 D”. Jie 
turės naujos konstrukcijos kine
skopą, kurio ekrano įstrižainė 
51 centimetras. Naujo modelio 
televizorius perduos ryškesnį 
vaizdą, bus geresnė jo kokybė, 
padidės televizoriaus patikimu
mas.

— Rokiškyje įvyko antrasis 
respublikos teatrų festivalis 
žemdirbiams. Tai nauja kaimo 
kultūrinio aptarnavimo forma, 
padedanti išplėsti scenos meno 
poveikio sferą iki tolimiausių 
respublikos kampelių, sustip
rinti scenos meistrų ir žemdir
bių ryšius. Šioje šventėje res
publikos dramos ir lėlių teatrai 
Rokiškio rajono bei kaimo kul
tūros namuose, taip pat viduri
nėse mokyklose parodė daugiau 
kaip 30 spektaklių. Vyko rajono

Sov. S-ga tik dabar paskelbė, 
kad 1961 jos astronautas Valen- 
tin V. Bondarenko sudegė de
kompresijos kameroj, besiruoš
damas kelionei į erdvę.

Dėl paskutinių teroristinių 
veiksmų Prancūzija ir Vakarų 
Vokietija įsakė išvykti dviem 
Libijos diplomatam.

gyventojų susitikimai su TSRS 
liaudies artistu J. Miltiniu, ki
tais žymiais respublikos scenos 
meistrais. Rokiškėnų vertųiimo 
komisija paskyrė tradicinius pri
zus. Festivalio laureatu tapo 
Klaipėdos dramos teatras, paro
dęs V. Marežkos “Proletarinį 
laimės malūną”. Spektaklio re
žisierius — respublikos nusi
pelnęs meno veikėjas P. Gaidys. 
Geriausia moters vaidmens atli
kėja išrinkta Kauno dramos teat
ro aktorė, respublikos liaudies 
artistė R. Varnaitė (spektaklis — 
E. Mikulėnaitės “Visada tas 
pats”), vyro — Lietuvos rusų 
dramos teatro aktorius L. Vladi- 
mirovas (V. Rozovo “Keturi la
šai). Simpatiškiausios aktorės 
premiją pelnė Akademinio dra
mos teatro aktorė, respublikos 
nusipelnusi artistė E. Gabrėnai
tė (A. Gelmano “Akis į akį 
su visais”). Rokiškėnai taip pat 
apdovanojo Kauno lėlių teatrą 
už V. Matulos spektaklį “Vil
kas ir ožiukai”.

— Vydūno veikalą “Pasveiki
nimas” pastatė Vilniaus “Lėlės” 
teatras. Šis spektaklis skiriamas 
ne pagrindiniams teatro sve
čiams — vaikams, o jų tėve
liams, taip pat vyresniojo am
žiaus moksleiviams. Grotesko 
pagelba, šaržuotai rašytojas 
kritikuoja žmogaus dvasines 
ydas, skelbia humanistines idė
jas. Spektaklį režisavo, jo sceno
grafiją ir lėles sukūrė jaunas re
žisierius R. Driežis. Muziką pa
rašė kompozitorius A. Marti
naitis. Artimiausiuose “Lėlės” 
planuose — E. Ignatavičiaus 
pjesė vaikams “Aš ožkelė na
bagėlė“ ir du ispanų klasiko 
G. Lorkos farsai, parašyti spe
cialiai lėlių teatro scenai.

— N. Melnikaitės trikotažo 
ir galanterijos gamybinio susi
vienijimo pereinamasis prizas 
ir premija už geriausią moters 
vaidmenį 1985 metais Lietuvos 
kino studijos sukurtame filme 
atiteko Kauno dramos teatro ak
torei Ingeborgai Dapkūnaitei. 
Taip nusprendė įmonės žiūrovai, 
“Taurapilio” kino teatre pamatę 
režisieriaus I. Fridbergo filmą 
“Nakties paklydėliai”, kuriame 
ši aktorė sukūrė Ingos paveikslą^ 
Apdovanojimas įsteigtas prieš 
ketverius metus. Ankstesniais 
metais jį yra laimėjusios žino
mos respublikos kino ir teatro

DARBININKĄ 70 METŲ

suk^'geas sveikina
DARBININKUI sulaukus 70 metų sukakties, Kredito Unija KASA sveikina visus laik

raščio skaitytojus, rašytojus ir darbuotojus ir skiria 700 dolerių aukjį tolimesnei mūsų 
mielo laikraščio veiklai paremti.

KASOS Prezidentas Vytautas Vebeliūnas 
Direktoriai: Tomas Aleksandravičius 

Vytautas Alksninis 
Aloyzas Balsys 
Romas Kezys 
Vaclovas Kleiza 
Laima Lileikienė 
Dr. Tomas Remeikis 
Algirdas Šilbajoris 
Dr. Rimas Vaičaitis
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aktorės Vaiva Mainelytė, Jūratė 
Onaitytė ir Eleonora Kdriznaitė.- Lun. ĮMggh*!tik muntinaia atvejai* šie 7*7-2vTu New YdaM.-— 

86-01 114th St, Richmond HM. N-Y. 11418. T*L 718 441kombinato liaudies meistrė, nu
sipelnusi kultūros švietimo dar
buotoja Stasė Samulevičienė na- ___dovanojo M. K. čiuriionio X 

tybiniam dailės muziejui Šimtų 
penkiasdešimt kailinių žaislų. 
Pasakų knygutės “Padaužiukų 
bičiuliai”, filmų vaikams, lėlių
spektaklių herojai, liaudies Koplyčioa parūpinamoa visoa* miesto datyse. Tek 296 - 2244.
meistrės pagaminti iš paprasto 
avikailio, odos ir sintetinio 
kailio, tapo nuostabiausiomis 
vaikus džiuginančiomis būtybė
mis. S. Samulevičienė jau dau
gelį metų kuria nepakartojamus 
žaislus, kuriais žavisi ir vaikai 
ir suaugusieji ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose respublikose. Žais
lai yra iškeliavę į parodas Pary
žiuje, Londone, Damaske, Mont- 
realyje ... Už žaislus autorė yra 
gavusi daug padėkos laiškų. 
Žaislų kūrėjai paskirtas Šypse
nos ordinas, vienintelis toks pa
saulyje apdovanojimas, kurį su
manė Lenkijos vaikai.

— Raiškiojo skaitymo ir ora
torinio meno konkurso organiza
vo Lietuvos pedagogų draugija 
ir Švietimo, aukštųjų mokyklų ir 
mokslo įstaigų darbuotojų ko
mitetai. Konkurse dalyvavo 
bendrojo lavinimo, vidurinių 
profesinių technikos mokyklų, 
technikumų pedagogai. Laure
atai buvo apdovanoti ministeri
jų ir žinybų pryzais, garbės raš
tais, o taip pat nemokamais ke
lialapiais po Sovietų Sąjungą.

— Muzikos dekada darbinin
kams surengta Šiaulių mieste. 
Kultūros namuose, įmonių klu
buose, kitose koncertinėse salė
se dešimt dienų skambėjo muzi
ka. Įvyko per 15 koncertų, vyko 
pokalbiai apie lietuvių muziką, 
naujus kompozitorių kūrinius.

— Gruodžio 23 buvo 100-osios 
Kipro Petrausko gimimo meti
nės. Su profesionaliosios lietuvių 
operos kūrėjo ij puoselėtojo, 
įžymaus dainininko, TSRS liau
dies artisto Kipro Petrausko var
du susieta daugelis svarbių mū-

—' ■ - - - - - - - - - - - - —-- - - - - - - - - - - - -
SHAUNS FUNERAL HOME, lR6n 44 « 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laMotuve*.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Toteolra, Jr. laidotuvių direktorių*. New- 
ark Office^ 426 Lafayotte St (Cor. WHaon Ava.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos lakfotuvšs. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD YUNERAL HOMES — Beacb Memorial ChapeL 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
MemoHal Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St. Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Ėstate, namų pardavimas, visų rūšių apdraų? 
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 047-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavėm. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef.421 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvIntai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232. ’

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

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

LIETUVIU KREDITO UNIJA

FEDERALINĖ

Dalis KASOS vadovybės. Iš k.: dr. R. Vaičaitis, L. Lileikienė, V. Vebeliūnas, V. Alksninis, 
J. Bružas, R. Kezys, Z. Jurys, T. Aleksandravičius, A. Balys, A- Šilbajoris. Nuotr. L. Tamošaičio

gimtojoje žemėje Kuvo garsus šis 
Lietuvos ąžuolas — jo menu 
gėrėjosi daugelyje garsiausių pa
saulio teatrų. Savito tembro, 
puikiai techniškai įvaldytas K. 
Petrausko tenoras, dėkinga ar
tisto išvaizda, iki smulkiausių 
detalių apgalvota ir nušlifuota 
įspūdinga, maštabiška vaidyba 
visada kerėjo žiūrovus. Rekordi
nis ir K. Petrausko dainuotų 
vaidmenų skaičius. Įspūdingas 
pasaulinio masto dainininko 
balsas ir dabar skamba iš ne
gausių įrašų ir plokštelių žavė
damas nepaprastu grožiu.. «

— Balandžio 4 dieną sukako 
90 metų, kai gimė poetas Ju
lius Janonis. Jo gimimo metinės 
bus plačiai pažymėtos respubli
koje. Tuo tikslu sudaryta orga
nizacinė komisija, kuriai vado
vauja Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto direktorius aka
demikas J. Lankutis.

— Vilniaus universiteto kiemo 
teatras spalio 18-ąją — Uni
versiteto teatro įkūrimo dieną 
(Universiteto teatrui sukako 415 
metų) pradėjo naują sezoną. Žiū
rovai pirmuoju pamatė poezijos 
spektaklį diptichą “Teateinie 
tavo karalystė, žmogau”, kurį 
pastatė režisierius R. Venckus 
pagal Just. Marcinkevičiaus 
poemas “Devyni broliai” ir 
“Homo sum”. Šį sezoną Univer
siteto teatras žiūrovams pa
teiks dar kelias premjeras.

— Lietuvos paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugija, 
bendraudama su Lietuvos kino 
mėgėjų draugija, Vilniuje suren
gė kino ir fotomėgėjų festivalį 
paminklų apsaugos ir kraštoty
ros tematika. Tarp parodytų 
mėgėjiškų kino filmų — filmai 
apie Amatų dieną, Universiteto 
jubiliejaus iškilmes, Dainų šven
tę, archeologinius povandeni
nius kasinėjimus Obelių ežere, 
garbės kraštotyrininkę Michali
ną Glemžaitę ir daugelį kitų.

— Vilniuje, K. Preikšo gatvė
je, prie namo nr. 8 atidengta 
memorialinė lenta žymiam Lie
tuvos kooperacijos veikėjui, res
publikos nusipelniusiam preky
bos darbuotojui Aleksandrui 
Jankauskui (1925 - 1983).

S.L.K.

LIETU VISKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI.. IR . NEMOKAMAI 

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

paselino A MEN0BIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JOfiAS 

1933 + 1 976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109-22 Myrtte Avenue 
Richmond H iii, N.Y. 11418

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

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Lietuvos K. Bažnyčios Kronika 
pradėjo penkioliktus metus

1972 metų kovo 19-oji, Baž
nyčios globėjo šv. Juozapo litur
ginė šventė, yra svarbi data Lie
tuvos Bažnyčios istorijoje. Tai 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” gimtadienis. Šis 
kuklus leidinėlis išvydo šviesą, 
tvirtai pasiryžęs informuoti pa
saulį apie tikrąją Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje: apie tikinčiųjų 
persekiojimus, diskriminaciją, 
žmogaus teisių pažeidimus. Jis 
buvo ginkluotas vien tiesa ir 
meile.

Ne kas kitas, o kaip tik šie 
tiesos ir meilės ginklai jam 
praskynė kelią į platųjį pasaulį. 
Šiandien, po keturiolikos metų 
laisvąjį pasaulį jau yra pasiekę 
67 “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” numeriai. Visi 
jie buvo atspausdinti keliuose 
lietuvių išeivijos laikraščiuose, 
išleisti atskirais sąsiuviniais 
anglų, italų ir kitomis kalbomis, 
daugelis jų surinkta į stambius 
tomus ir, tarytum kokia Bažny
čios persekiojimų enciklopedija, 
užima garbės vietą didžiosiose 
pasaulio bibliotekose.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” stebina savo tikslumu. 
Per keturiolika metų ji yra su
rinkusi daugybę informacijos. 
Natūralu, jei į leidinį būtų įsi
brovę nemaža klaidų, kurias re
dakcija visada buvo pasiruošusi 
atšaukti.

Tikrai stebėtina, net KGB, su
gebanti viską iššniukštinėti, ne
sugebėjo foktais sukompromi
tuoti leidinio, o teismuose turė
davo tenkintis felsifikacijomis 
demagogiškais tvirtinimais. 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” tikslumas remiasi jos 
bendradarbių giliu tikėjimu, są
žiningumu ir supratimu, kad 
prieš melą ir tironiją galima ko
voti tik tiesos ginklais.

Tuo metu, kai visiems buvo 
užčiauptos lūpos, kai buvo try
piamos žmogaus teisės, laužo

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
— PAULIUS JURKUS —

BOKŠTAS
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Garbingas miesto valdytojau, 
pasišauk savo vyrus ir nuversk 
bokštą!

Apie tai ne kartą galvojo 
ir miesto valdžius. Karalius jau 
seniai nebesirūpina, įsivėlė į ka
rus, iš balno nebeišlipa. Ką 
čia jam miestas, bokštas!

Miesto valdžius taip ir braukė 
delnu per pliką galvą. Būtų 
gera nugriauti, bet — o jei į 
miesto pusę griūtų, koks nepa
togumas, sugurintų daug namų 
kaip kokius puodus.

Pala, o kur tas architektas, 
kuris statė? Juk galima susitar
ti. Tegu pasiima savo bokštą. 
Jis jau atsibodo. Tegu išsineša 
kitur. Jis juk išaugino tą bokš
tą^ Tai gal jis žino būdų, kaip 
sutraukti į mažą žaisliuką? Kur 
architektas? Kur?

Apklausinėjo miesto užeigas, 
smukles ir tuoj visa patyrė. Tas 
architektas, tas Lukas Matemati
kus, kai grįžo iš karaliaus su 
visom dovanom, pirmiausia 
užėjo į savo pamėgtą smuklę,

mos konstitucijose bei tarptau
tiniuose dokumentuose deklaruo
tos laisvės ir dar ciniškai ty
čiojamasi iš aukų, tuo visišku 
spaudos ir laisvo žodžio drau
dimo metu, “Kronika” išdrįso 
praplėšti tą gūdžią kapų tylą. 
Išdrįso pakelti melagingos pro
pagandos uždangą ir konkre
čiais, nepaneigiamais faktais pa
rodyti, kas iš tiesų vyksta oku
puotoje Lietuvoje.

Šis, iš pradžių atrodęs toks 
vienišas, lyg ir nedrąsus balsas 
kai kam pasirodė tiesiog bevil
tišku pagalbos šauksmu ... Ta
čiau šis vienišas balsas nenuti
lo. Priešingai, jį greitai išgirdo 
visi. Išgirdo ir tie, kurie norėjo 
jį kaip anų senų priespaudos 
laikų žandarai “kaip musę nu
trinti”, išgirdo tie, apie kurių 
skriaudas jis prabilo. Pagaliau jį 
išgirdo visas pasaulis . . . Išgirdo 
todėl, kad “Kronikos” žodis, 
šie kuklūs lapeliai, lyg baisų už
taisą, nešė galingą jėgą —tiesą!

Faktų kalba yra “Kronikos” 
braižas, jos svoris ir jėga. Šiuo 
braižu per keturiolika metų ji 
prirašė ištisą Lietuvos istorijos 
puslapį, pilną sunkios priespau
dos, heroiškos kovos ir krikščio
niškos aukos faktų. Ir kol tęsis 
priespauda, kol nesibaigs 
skriaudos ir vyks kova — tol bus 
reikalinga “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”!

Poetas Maironis 1895 metais, 
savo kūrybingiausiu laiku, pa
rašė eilėraštį — “Nebeužtvenksi 
upės bėgimo, Norint ji eitų sau 
pamažu; Nebsulaikysi naujo ki
limo, Nors ją pasveikint tau ir 
baisu.”

Čia poetas Maironis kalbėjo 
apie tautinį atbudimą. Kaip upė 
jis tada liejosi, ir nebuvo jėgos 
jį sulaikyti. To tautinio atbudi
mo nekentė lenkai ir sulenkėję 
Lietuvos bajorai. Bet naujos 
idėjos pagavo tautą. Poetas kvie
čia visus į darbą, kviečia griau-

pavalgė, užgėrė ir paskui ėmė 
piešti, braižyti ir braižyti. Vis 
naujus bokštus. Nustūmė ir 
maišelį su medaliais, dovanomis, 
privilegijomis. Liepė grąžinti 
karaliui ir pats išėjo. Jį šaukė 
kitos šalys, kiti bokštai.

Valdžius užkalė bokšto duris, 
o išmuštuose languose pasirodė 
varnos. Jos kranksėjo ir taisėsi 
sukti lizdus. Ne, į bokštą niekas 
nelipo. Visi buvo išgąsdinti bai
sių pasakojimų. Jau to užteko, 
ką matė, ką sunaikino. Visa ten 
nereikalinga!

Kalbėjo, visų teiravosi, kaip 
nuversti bokštą. Ir atsišaukė 
vienas miško sargas.

— Ar tikrai nebenorit bokš
to? — paklausė senis, pakvipęs 
eglių sakais.

— Seniai juo norim nusikra
tyti.

— Mano girioj gyvena balan
dis bokštavertys. Jis žino, kaip 
tokius bokštus nuversti.

— Gerai, gerai. Aš tuoj liep
siu papilti žirnių maišus visiems

Jaunystė prie Jūros
Vėl skaitau neseniai išleistą 

Vytės Nemunėlio poezijos rink
tinę “Mažųjų dienos”. Vėl ji 
nukelia mane į tas dienas (ne
būtinai “mažųjų), kuriose man 
kaip ir daugeliui kitų, buvo lem
ta žaliuoti ir žydėti. Rodos, visur 
kaip dobilas žydėjau, bet ypa
tingai lietuviškame pajūryje — 
Klaipėdoje. Jaunuoliui ten už
teko visko: saulės, vandens ir 
duonos. Juo labiau studentui, 
gaunančiam stipendiją (ji ir su
viliojo mane palikti Kauną ir kel
tis į Klaipėdą).

Kauno universiteto humanita
rinį fakultetą palikau lengva šir
dimi. Taip pat lengva širdimi į- 
stojau į Klaipėdos pedagoginį 
institutą. Tik sunkia širdimi iš 
ten išvykau: nesinorėjo su insti
tutu atsisveikinti ir daugiau į jį 
nebegrįžti. Žavėjo ne tiek studi
jos, kiek jūra ir studentiškas pa
jūrio gyvenimas.

ti užverstą sieną, nes “Amžiais 
pavergta kelias tėvynė, jos atgi
mimą jaučia dvasia. Ginkim ką 
mūsų protėviai gynė! Žadinkim 
brolius meile drąsiai!” Kviečia 
ginti kalbą, žemę, jos būdą ir 
tvirtina, kad Dievas laimina 
sėjamą grūdą.

Tokią pat nuotaiką sukelia ir 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios

(nukelta į 5 psl.)

Su Vyte Nemunėliu
Iš mažens buvau pamėgęs 

poeziją^ Labai patiko man Vytė 
Nemunėlis. Kad jis yra Bernar
das Brazdžionis, sužinojau iš 
truputį vyresnio savo draugo 
Antano Barono, tuometinio Biržų 
gimnazisto. Vėliau ir aš įstojau į 
Biržų gimnaziją, ir pasitaikė ne
tikėta laimė gyventi kartu su 
Bernardu Brazdžioniu.

Kai įstojau į universitetą^ Ber
nardas Brazdžionis, nors dar jau
nuolis, jau buvo pagarsėjęs poe
tas ne tik universitete, bet ir visa
me krašte. O Vytę Nemunėlį 
iš naujo suradau Klaipėdos pe
dagoginiame institute: jis ten 
skambėjo daugelyje dainų.

O, tos dainos, dainos! Gal ir 
pats autorius nežino, kiek daug 
jų dainuota. Daug ir dažnai.

“Mažųjų dainos”
Pedagoginiame institute, be 

kitų dalykų, turėjome mokytis ir 
muzikos. Be jos teorijos, buvo 
dar smuiko, solfedžiavimo ir 
dainavimo pamokos. Tų pamokų 
tikslas buvo ugdyti ne muzi
kus profesionalus, bet mokyto
jus, sugenbančius lavinti jauni
mą ir muzikos srityje — daina
vime.

Poetas Bernardas Brazdžionis — Vytė Nemunėlis balan
džio 20, šį sekmadienį, 3 vai. popiet dalyvauja literatūros ir 
muzikos popietėje So. Bostone Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje.

miesto balandžiams. Ir jam bus 
pasiųsta maišų maišai!

Kitą dieną ir atėjo žmogus iš 
girios. Ant jo peties tupėjo ba
landis. Pasiekęs bokštą, balandis 
apskrido aplinkui, paskui nutū- 

" pė prie fontano, atsigėrė van
dens, prarijo vieną žirnį, kurių 
čia jau buvo supilta visiem 
karveliam.

Paskui jis pakilo ir sparnu 
palietė bokšto kampą. Iš karto 
bokštas sudrebėjo, susvyravo. Iš 
jo iškrito varnų lizdai ir jų bai
sus kranksėjimas, šaukimas, 
sparnų plakimas. Dar papurtė 
balandis bokštą, kad iškristų 
visa, kas nereikalinga. Tada jis 
pakilo aukštai, aukštai, kad jo 
net nebematė žmonių akys. Ne
žinia, ką jis padarė, bet bokštas 
ėmė mažėti, lyg grįžti į žemę. 
Jis traukėsi šniokšdamas, ūžda
mas, tratėdamas.

Mažėjo ir sumažėjo į miško 
grybą. Tada balandis pasiėmė 
snapu ir nuskrido anapus girių. 
Greitai jis grįžo prie fontano, 
vėl atsigėrė vandens, sulesė 
vieną žirnį ir nutūpė seniui ant 
peties.

Senis kalbėjo:

— Keista, kad jūs nenorėjot 
bokšto, kuris buvo brangiausia 
dovana. Ten buvo amžinosios 
duonos kambarys, amžinojo gė
rimo, amžinos jaunystės. Ten 
buvo mašinos, kurios būtų pa
dėję jum gyventi, o jūs nieko 
nenorit. Nedėkinga žmonių 
giminė .. .

TEN SKAMBĖJO VYTĖ NEMUNĖLIS
LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

Dainavimo pamokas tuo metu 
vedė lektorius Juozas Gaubus, 
žinomas kompozitorius. Jam asis
tavo Stepas Sodeika, instituto 
choro dirigentas, jauniausias iš 
trijų brolių muzikų, muzikine 
veikla ypatingai pasižymėjęs 
tremtyje.

Juozas Gaubus buvo išleidęs 
savo komponuotų dainų rinkinį 
“Mažųjų dainos”. Rinkinyje buvo 
apįe 50 dainų. Jas visas iries, 
studentai, turėjome išmokti dai
nuoti. Pavyzdinėje mokykloje 
vedėme tų dainų pamokas, o ins
titutą baigdami, laikėme jų egza
minus.

Dainų žodžių autoriai buvo į- 
vairūs. Rinkinio sudarytojas taik
liai parinko savo muzikai dau
giausia Vytės Nemunėlio eilėraš
čius. Antroje vietoje buvo Kazys 
Jakubėnas (nors ir nekuklu, bet 
šia proga galiu pasigirti, kad 
tame dainų rinkinyje šiokį tokį 
vaidmenį turėjau ir aš: į ją buvo 
įdėti ir mano trys eilėraštukai, 
kurių vieną turėjau išdainuoti 
laikydamas egzaminus)

Su “Dviratuku”
Vartydamas Vytės Nemunėlio 

rinktinę, randu nemaža eilėraš
čių , kurių melodijas dar ir da
bar prisimenu iš anų Klaipėdos 
laikų. O jų žodžius prisimenu 
dar nuo seniau. Viena iš popu
liariausių ano meto dainų buvo 
“Dviratukas”:

Aš turėjau dviratuką —
Vienas ratas nesisuko:
Per kiemelį važiavau, 
Penkis kiškius pagavau.

(24 psl.)
Iš kitų ano meto dainų V. 

Nemunėlio rinktinėje užtikau 
dar šias:^‘Čyru vyru” (23 psl.), 
“Vakar, šiandien, rytoj” (29), 
“Pavasario puota” (50), “Ant ko
pūstų” (56), “Žirgelis” (58), 
“Pilypukas” (60). Ir tai dar ne vi
sos.

“Dviratukui” turėjom sugal
voję net parodiją, taikomą mūsų 
lektoriui. Mat, jis, kalbėdamas 
Linkuvos tarme, pamokose, be 
kitų gardų, atkreipdavo mūsų dė
mesį į “pinktų gaidų”. Iš to ir 
kilo ši parodija:
Aš turėjau dviratuką,

Man jis galvą baisiai suko. 
Penktą gaidą dainavau — 
Do - re- mi nepagavau. 
Labai mėgome dainą apie katirn 
Katinėli, jurku burku 
Ant pečiuko šilto, 
Ėjo dėdė iš miestelio, 
Nešė sieką miltų.
Tai buvo juokinga daina. Tiek 

žodžiais, tiek muzika. Gaila, kad 
-| “Mažųjų dienų” rinktinėje jos 

nerandu. Vytė Nemunėlis kažko-
Ir nuėjo senis su tuo balan

džiu. Ir kai jis ėjo, miesto 
valdžius žiūrėjo ir spėjo — ar 
tik jis ne architektas, ar ne 
Lukas Matematikus? Ir ūgis pa
našus, ir eina panašiai. Dabar 
stato kitus bokštus, pušis au
gina. Į saulę kelią jų gyvas vir
šūnes. Ne tą šaltą stiklą.

Valdžius grįžo į miesto val
dybos namus, švilpaudamas 
dainelę apie apynėlį, kuris aukš
tai laipioja. Liepė į knygas įra
šyti, kad tokiuose ir tokiuose 
Viešpaties metuose mieste lankė
si keistas architektas ir, karaliui 
leidus, buvo pastatytas dar keis
tesnis bokštas. Jis buvo niekam 
nereikalingas, taip tokią ir tokią 
dieną jį nugriovė miško balan
dis, atvykęs su sargu, kuris tik
riausiai ir buvo tas nusivylęs 
architektas. Dabar gyvenimas 
vėl ramus, be dovanų, privile
gijų, toks, kokį turi žmogus šio
je žemėje išgyventi.

Žmonės ir nepastebėjo, kad 
bokšto nebėra. Vėl ganė ožkas, 
važiavo karietom, sėdėjo užei
gose, lošė kauliukais, kortom, 
vežė malkas į miestą, vašką žva
kėm. Pagaliau niekas ir neprisi
minė, kad buvo tokie laikai, kai 
nereikėjo nei žvakių, nei malkų. 
Ėmė net pačiu bokštu abejoti. 
Greičiausiai tai pasakos, tai le
gendos apie geradarį bokštą, 
bet ar žmogui tai reikalinga? Jis 
pats turi sau visa pasidaryti. 
Vargiai toks bokštas ir buvo . . .

dėl jos neįdėjo.

“Be mamytės”
Nerandu rinktinėje nė dainos 

“Be mamytės”, kurią Motinos 
dienos ar kitų suėjimų proga 
dainuodavo publikai mūsų gra
žiabalsė studentė Matiukaitė. 
Tos dainos nėra nė J. Gaubo 
rinkinyje (man nežinoma, kas 
jos žodžiams sukūrė mu
ziką). Ją girdėdavau dar 
prieš įstodamas į institutą. Ma
no gimtojo Vabalnin
ko parapijos vikaras kun. Povi
las Astrauskas mane ir daugelį 
kitų žavėjo, tą dainą gražiai dai
nuodamas ir sau pritardamas gi
tara. Daina liūdna. Ji buvo iš
spausdinta pirmajame Vytės Ne
munėlio eilėraščių rinkinyje 
“Mažųjų pasaulis” (1931 m.). 
Štai pora paskutinių posmų.

Saulė žemę pabučiavo
Ir išnyko iš akių,
Paskutinis spindulėlis 
Pasiklausė, ko verkiu.

4 O mamytė nesugrįžo,
O mamytės vis nėra.
Nebenoriu tavęs laukti.
Negera tu, negera.

Traukinys ir kilometrinės gaidos
Vytė Nemunėlį dainuodavom 

ne vien painokų metu. Dainuo
davom ekskursijose, paplūdi
miuose, traukiniuose ir kitur. 
Dainuodavom rimtai ir išdykau
dami. Būsimiems mokytojams 
(kai kuriems iš mūsų jau tą pro-

fesiją ir anksčiau turėjusiems) 
vaikiškos dainos labai tiko. Ti
ko ir studentiškas išdykavimas.

Gyvendami Giruliuose (7 km 
nuo Klaipėdos) ar Kalotėje (10 
km),. į studijas važiuodavom 
traukiniu. Važiuodami neapsiei- 
davom be dainų. Mūsų gaidos 
buvo ne pusinės, ketvirtinės, aš
tuntinės ar šešioliktinės, kaip 
įprasta jas žymėti muzikoje, bet 
kilometrinės, puskilometrinės ar 
dar kitokios. Mat, kartais vieną 
gaidą betraukiant, traukinys nu
važiuodavo ketvirtį ar pusę kilo
metro ir net visą kilometru Su 
Vyte Nemunėliu taip atsitikda
vo rečiau. Jį išdainuodavom 
greičiau.

Reikėjo pasitikti svečius 
rašytojus

Kartą Klaipėdoje buvo ne
paprastas įvykis. Pedagoginės 
institutas (rodos, prisidedant 
ir kitiem) rengė literatūros 
vakarą^ Programoje buvo 
numatyti rašytojai Ber - 
nardas Brazdžionis, Ka
zys Zupka, Mykolas Linkevi
čius, Nelė Mazalaitė, Fabijonas 
Neveravičius, Juozas Ambrazevi
čius. Jie visi turėjo atvykti iš 
Kauno, o aš, kaip institute vei
kiančio literatūrinio būrelio 
pirmininkas, turėjau juos pasi
tikti. Gyvenau tada Giruliuose. 
Žinojau, kuriuo traukiniu sve
čiai atvyksta, taigi ir aš vykau į 
Klaipėdą tuo pačiu traukiniu.

Įlipęs į vagoną, rašytojų nera
dau. Jie buvo kuriame nors ki
tame vagone. Iš vieno vagono 
pereiti į kitą nebuvo galima. O 
man gi būtinai reikėjo svečius 
pasitikti.

Priartėjęs prie Klaipėdos, 
traukinys sumažindavo greitį. 
Ten netoli buvo pavyzdinė mo
kykla, kurioje studentai vesdavo 
pamokas. Norėdami greičiau tą 
mokyklą pasiekti, studentai iš 
mažesniu greičiu važiuojančio 
traukinio iššokdavo. Rodos, bu
vau iššokęs ne sykį ir aš. Šo
kau ir šį sykį. Tokiu būdu, ma
niau, bus lengva pasitikti svečius 
rašytojus, belipančius iš trau
kinio.

Kaip aš Jus pasitikau
Bet atsitiko kitaip. Šokau ir su- 

griuvau. Pataikiau į aštrų 
žvyrą ir susižeidžiau 
ranką. Čia pat prisistatė ir po
licininkas. Sako: šokai iš važiuo
jančio traukinio. Taip daryti esą 
nevalia. Tai dabar, sako, eik su 
manim. Ir nuvedė mane į stotį. 
Vedamas priestotyje mačiau sve
čius rašytojus, besikalbančius su 
instituto lituanistikos lektorium 
AntaAu Ašmantu, juos pasitiku
siu. Pravedė mane pro jų šalį. 
Jie buvo taip arti, bet negalė
jau jų pasveikinti. Netgi neno
rėjau, kad jie mane pamatytų.

N u vykau J literatūros vakarą
Stotyje policininkas mane 

paleido. Ranka buvo kruvina. 
Pakišau ją po vandens kranu ir 
nuploviau. Tada tiesiog nuvykau 
į literatūros vakarą, ir buvo gra
žu.

Vakaro programoje su Bernar
du Brazdžioniu kartu dalyva
vo ir Vytė Nemunėlis, skaity
damas savo poeziją vaikams. Tai 
va, ir gyvo Vytės Nemunėlio 
susilaukė Klaipėda, ne tik jo dai
nų.

Kai išklystu J pasaulį
Vėl imu Vytės Nemunėlio poe

zijos rinktinę į rankas. Ir galvo
ju, ar ji skirta tik vaikams.

Atsiverčiu pirmą rinktinės ei
lėraštį (“O, atsimenu namelį”) 
ir, žinoma, vėl dainuoju su liki
mo draugais, toli nuo tėviškės 
nusidanginusiais:

Kai išklystu į pasaulį
Platų, begalinį,
Tėviškėlės atminimas
Man laimužę mini.
Tai dainelė, mums, iškly- 

dusiems į pasaulį, ypatingai bu
vo ir tebėra sava. Poetas patai
kė į mūsų visų širdis.

(Vytė Nemunėlis — MAŽŲ 
JV DIENOS. Vaikų poezijos 
rinktinė. Sudaryta iš Vytės Ne
munėlio rinkinių. Iš jų paimtos 
ir iliustracijos. Knygą meniškai 
apipavidalino Paulius Jurkus. 
Išleido Los Angeles ateitininkai 
sendraugiai. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. 1984 m.)
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HARTFORD, CONN.
Laisvė* iventė

Jau antri metai kaip Lietu
vių Bendruomenės Connecticut 
apygardos valdyba ruošia bend
rą Vasario 16-osios minėjimu.

Šiais metais minėjimas fyko 
Hartfordo Roberts Center teat
re. Didžiulė salė nebuvo pripil
dyta, bet reikia džiaugtis, kad 
apie trys šimtai susirinkusių da
rė malonų įspūdį.

Minėjimas pradėtas himnais 
ir Malda už tėvynę. Giedojo 
jungtinis choras, sudarytas iš 
visų apylinkių dainininkų. Vado
vavo muz. Jurgis Petkaitis.

Invokaciją skaitė vietos klebo
nas kun. Juozas Matutis. Atida
rymo žodį tarė apygardos valdy
bos pirmininkas Ignas Budrys. 
Po to jis pakvietė į sceną 
vienintelį Hartforde gyvenantį 
nepriklausomybės kovų dalyvį 
savanorį kūrėją Praną Špakaus- 
ką. Čia jam lietuvaitės prisegė 
gėlę, tuo išreikšdamos visų nusi
rinkusių pagarbą.

Minėjimo ir visos programos 
vedėja Regina Stankaitytė per
skaitė gubernatoriaus proklama
ciją ir vėliau susirinkusių vardu 
patvirtintą rezoliuciją. Miesto 
burmistro priklamaciją perskaitė 
jo atsiųsta tarnautoja, o žodžiu 
sveikino latvių atstovė.

Pagrindinę kalbą pasakė Anta
nas Mažeika iš Califvmijos.

Po trumpos pertraukos pasiro
dė solistė Regina Žymantaitė- 
Peters. Jos puiki laikysena ir 
gražus spalvingas balsas visus 

Ueturiai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 WEST 59TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60530 

PHONE; (312) 471-3900 
USA

Santrumpos: atm įn — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — aukoto
jas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po dvitaškio 
— įnašų iš viso.

v i i ’ , *

1986 m. sausio mėn.
4 x $25 Bogdanovičius Stefan atm. įn.: Jonkus Vladislava, $450; Jonkus 

Petras atm. įn.: Jonkus Vladislava, $500; Raila Neringa, $175; Skaisgirys 
Kazys, $125.

3 X $75 Briedienė Kazimiera atm.: Baras Stasys ir Elena $50, Kerelis 
Albertas ir Irena $25, $2,275; Bublys agr. dr. Vladas atm.: Bajorūnas dr. 
Leonas ir Marįja $25 ir 4 kt. asm., $960.

1 x $80 Vaitkevičienė Magdalena atm. įn.: Vaitas dr. Otonas, $100.
9 x $100 Bilėnas dr. Jonas ir Dana, $400; Buivys Justas ir Danguolė, 

$100; DidŽbalis Pįjuąatm. įn.: Bražinskas Algirdas J. $50, Liaukus Sigitas 
ir Milda, $50, $200; Juzelskis Antanas ir Stasė,‘$700; Katarskis kun. 
Vadovas, $1,300; Kubilius Bronius partizanas miško brolis atm. įn.: 
Rudzevičius Juozas ir Kastutė, $200; Masionis Antanas ir Aleksandra 
(mirus), $600; Raila Bronys ir Daneta, $600; Šalkauskienė Apolonija atm. 
įn.: Remeikis dr. Tomas ir dr. Nijolė $50, Urbutis Algis ir Dalia, $50, $100.

1 x $200 Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $1,300.
1 x $250 Aidis Aloyzas ir Ramutė, $500.
1 x $900 Valys Antanas ir Sofija, $1,000
1 x $1,000 Mikalauskas Petras, $2,500.
1 x $4,000 Dapkus Jonas ir Aleksandra, $5,000.
Iš viso $7,580.00.

1986 m. vasario mėn.

1 x $15 Juška Aleksas atm. įn.: įm. 2 asm., $115.
1 x $20 Stankus Kostas, $245.
1 x $25 Gineitis Henrikas ir Marija, $50.
1 x $85 Celiešius prel. Petras atm. įn.: Činga J. ir A. $25 ir 1 kt. asm., 

$140.
2 x $50 LB Brocktono apylinkė, $425; Martinkus Kazys atm. įn.: 

Ciplijauskaitė B., $50.
1 x $70 DidŽbalis Pįjus atm. įn.: Merkienė Ona $25 ir 4 kt. asm., $270.

16 x $100 Antanaitis Algirdas T. ir Auksė J., $1,250; Čepukaitis Vincas 
atm.: čepukaitienė Antanina, $320; Černius Kazys ir Filomena; $1,800; 
Dogelis kun. Povilas atm. įn.: Mikaila Jurgis ir Regina, $100; Druseikis 
Algimantas, $600; K avi a n A aa Ignas atm.: Maskoliūnas A. ir M. $50, 
Baipšys V. ir R. $25, Grigaitis P. ir D. $25, $200; Lietuvių Padėkos Paminklo 
Fondas: Vismantas Ernestas ir Kazė, $4,470; Masionienė Aleksandra atm.: 
Masionis Antena*. $700; Mažrimas Pranas ir Konstancija, $1,000; Mironas 
kun. Vladas atm. įm: Mironaitė dr. Ona, $1,200; Pesys Algirdas atm. įn.: 
Pesys Antanas, $315; Skuodas Justin, $250; Vaitiekaitienė Marija atm. įn.: 
Smalinskienė Stasė, $100; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi) vasario 
16 proga, $3,300; Vinriašimė Birutė, $200; Vitkus-Kazimieraitis Juozas atm. 
įn.: Vitkus Valerijonas, $710.

1 x $150 Sniečkus vet. gyd. Viktoras atm. įn.: įm. 5 pusseserės, $150.
2 x $200 Lioręntas Jonas, $900; Lithuanian National Club of Montello, 

$700.
1 x $230 Sabalis Kazimieras atm.: Kačinskas Leonas ir Elena $25 ir 

18 kt asm., $380.
1 x $500 Gošensas Mykolas (miręs) ir Stasė, $500.
1 x $4j$00 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Reikalams: 

Gražulienė Akvilė, $22,000.
1 x $M$$M Baranauskas Jurgis, testamentinis palikimas, $11,263.84.
Iš viso $1530094.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986.11.28 pasiekė 3,338,085 dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką, švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
864,031 dol.

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

JJTHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 Weat 59th Street, Chicago, IL 60629*'

Visi remkime Lietuviu Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

žavėjo ir jai nepagailėta šilto 
priėmimo. Jai buvo įteikta rožių 
puokštė.

Minėjimo pabaigoje Hartfordo 
tautinių šokių grupė “Berželis” 
pašoko keletą Šokių. Ir šį kartą 
šokėjai pasirodė verti pagyrimo, 
o šokių vadovė Dalia Dzikienė 
visų padėkos. Po to vyko rinklia
va.

Tiek pereitais metais, tiek šie
met visas minėjimas vyko tik 
anglų kalba. Rengėjai tikėjosi, 
kad atsilankys daugiau ameri
kiečių svečių ir lietuvių, kurie 
jau “nebesupranta” lietuviškai. 
Neatrodo, kad tos viltys išsipil
dė.

Iš kitos pusės, atvirai kal
bant, didoka dalis vyresnio am
žiaus lietuvių vos grabalioja 
angliškai, todėl nemanau, kad 
jie viską gerai suprato. Tuo tar
pu jie daugiausia paremia 
minėjimus savo pinigine auka. 
Reikėtų apylinkių susirinkimuo
se apsvarstyti ar ir toliau mi
nėjimus ruošti anglų kalba ar 
pasilikti prie savos lietuviškos.

Toks bendras lietuvių susibū
rimas Vasario 16-osios proga la
bai gražus ir sveikintinas. Tik 
būtų gerai, kad po tokio minė
jimo neskubėtume išsisskirstyti, 
bet prie kavos puoduko ilgiau 
pabendrautume. Reikėtų apie 
tai pagalvoti.

Ig. S-tis

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

randa savo spalvingumą- ir atsi
randa tam tikri sunkumai jų 
geram skambėjimui. Manyčiau, 
kad šios dainininkės balso skalė 
nėra per plati. Žinoma, galiu ir 
klysti, nes' jos padainuotų

grindo susidaryti teisingesnei 
nuomonė < %

Rasa Bobelytė-Brittain yra 
malęnąus ir švelnaus, baisa ly
rinis sopranas. Jai puikiai pavy
ko sudainuoti ir vaidyba paįvai
rinti liaudies dainą “Aš mergytė 
kaip rožytė” — Al. Biejskaus.

Sambūrio “Uždainuokim” di
rigentas ir kai kurių dainų aran
žuotojas yra muz. Alfonsas 
Bielskus.

Jautriai prisitaikanti prie dai
nininkų muz. Danutė Liaubienė 
juos lydėjo piano muzika.

Nors programa buvo atlikta 
be jokių pakeitimų, nežinia ku
riais sumetimais buvo praneši- 
nėjama. Pranešėja — Mirga Ban-

Laisvės Žiburio rengtą “Uždainuokim” vieneto koncertą užbaigus, kalba radijo valandos ve
dėjas Romas Kezys. Iš d.: “Uždainuokim” vadovas A. Bielskus, N. Bankaitytė (už
stota), E. Muliolytė, R. Krokytė, R. Bobelytė-Brittain, dainininkai — A. Zylė, M. Tata- 
rūnas, E. Kijauskas, P. Žiedonis, J. Vfuliolis, R. Urbaitis, G. Motiejūnas, P. Nasvytis, 
V. Čyvas. ~

LAISVĖS ŽIBURIO KONCERTAS
Laisvės Žiburys, sekmadieninė 

lietuvių radio valanda — tvirtas 
jaunuolis, švenčia savo dvide
šimtąjį gimtadienį. Besidžiaug
damas savąja jaunyste, tuo 
džiaugsmu dalinosi su s avo 
klausytojais surengdamas kon
certą. Tas koncertas įvyko ba
landžio 5. Kultūros Židinyje 
Brooklyne. Programai atlikti 
jaunas L. Ž (Laisvės Žiburys), 
bet turtingas savo nuveiktais 
darbais, pasikvietė taip pat jau
ną dainos ir muzikos sambūrį 
“Uždainuokim” iš Cleveland,
Ohio.

Punktualiai 7 v.v. (šios L. Ž. 
valandos vedėjas Romas Kezys 
nepunktualumo nepripažįsta), 
nežiūrint, kad į salę vis dar rin
kosi nepunktualieji (o kaip jie 
trukdė), programą pradėjo vyrų 
grupė, susidedanti iš 9 daininin
kų.

Pirmoje programos dalyje jie 
sudainavo 8 dainas. Viena iš jų 
“Kalniškės mūšis” — Lietuvos 
partizanų daina, užrašyta ir 
harmonizuota A. Mikulskio, buvo 
palydėta kanklių muzika, o dai
nuojant liaudies dainą “Aš mer
gytė kaip rošytė” solo dalį dai
navo mums gerai pažįstama 
Harmonijos ansamblio narė Ra
sa Bobelytė-Brittain. Intarpuose 
kanklėmis skambino Elena Mu
liolytė ir solo dainavo Rasa Kro
kytė. Visos šioje programos da
lyje sukurtos dainos ir muzika 
yra lietuvių kompozitorių.

Po 15 minučių pertraukos vy
rai vėl padainavo 8 dainas, o

ALOYZO BARONO 
NOVELĖS
KONKURSAS

Lietuvių rašytojų draugija tę
sia tradicinį Aloy'zo Barono no
velės konkursą ir skelbia 1986 
metų premijai taisykles:

1. Novelės temą autoriai pa
sirenka laisvai, tačiau pagei
dautina lietuviškas turinys ir 
personažai.

2. Novelės ilgis — ne daugiau 
20 mašinėle rašytų puslapių.

3. Terminas — 1986 rugpjū
čio 1 d.

4. Rankraščiai, rašyti mašinėle
(su tarpais), pasirašomi slapy
vardžiu; atskirai pridedamas 
užklijuotas vokas, pažymėtas 
tuo pačiu slapyvardžiu, o viduje 
autoriaus pavardė, adresas ir 
telefonas.

5. Rankraščiai siunčiami jury 
pirmininkei Alei Rūtai —Arba
čiauskienei šiuo adresu: 306 
22nd. Street, Santa Monica, CA. 
90402.

Kiti komisijos nariai — Rūta 
Kl. Vidžiūnienė ir Pranas Vis
vydas.

6. Komisija sprendžia balsų 
dauguma. Jei nerastų tinkamo 
premijai kūrinio, premija ati
dedama kitiems metams. Nepre
mijuotų kūrinių slaptieji vokai 
nebus atidaryti. Jie kartu su kū
riniais bus autoriams grąžinti 
tik jiems patiems prašant

7. Premijos dydis — 500 dole
rių. Jos mecenatas dr. Kazys 
Ambrozaitis.

9. Dėl premijuaūa&^novelės 
spausdinimo LRD valdyba susi
taria su autorium.

LRD valdyba

publikai triukšmingais plojimais 
prašant, tris dainas pridėjo prie
do. Šioje programos dalyje vi
sos dainos (išskyrus priedines) 
buvo sukurtos svetimųjų 
kompozitorių. Dainos “Ay, ay, 
ay” muz. Perez Freire, aranž. 
A. Bielskaus, solo dalį dai
navo Rasa Bobelytė - Brit- 
tain. Vėl intarpuose kanklėmis 
skambino Mirga Bankaitytė, o 
dvi lietuvių kompozitorių sukur- 
kurtas dainas solo dainavo Rasa 
Krokytė.

Sambūris “Uždainuokim” dar 
gan jaunas, pradėjęs savo dai
nos kelią tik 1980 metais. Jo ir 
dainininkai jauni. Atrodo, kad 
nei vienas dar nėra perkopęs 
per 30 metų. Tai jau rimtas dai
nos vienetas. Drausmingas, 
klusniai vykdo dirigento mostą, 
gerai viens kitą girdi, ko pasė
koje gaunasi darpiai išbalansuo
tas sąshmbis. Iškilminga, šven
tiška apranga.pasipuošę žaviai 
atrodė, Iš dainininkų galima 
pageidauti giedresnėsrŠVitšiBtėS 
nuotaikos. Jų jau labai rimta ir 
akadėmiška laikysena pirmoje 
programos dalyje tiko gal būt 
tik jiems dainuojant “Kalniškės 
mūšis”. Jie truputį pralinksmėjo 
antroje prograramos dalyje, ka
da bedainuodami, juokingais 
nors ir santūriais judesiais, pa- 
šposavo. Visos dainos be dides-

Gausiai susirinkusi publika Laisvės Žiburio radijo dvidešimtmečio koncerte. Pirmoj eilėj 
matosi S. Mackevičius, V. ir V. Vebelifinai, R. Kezys, J. ir A. Simučiai, I. ir A. Vakseliai, 
kun. dr. K. Bučinys, kun. dr. L Andriekus, O. Jozienienė, K. Miklas ir kiti.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1986
IŠ NEW YORKO

Gegužės 12-18 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 1.650.00
Birželio 2-17 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 1,750.00
Birželio 15-24 Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1 1.500.00
Birželio 30-16 Maskvoje 2, Vilniuje 16 ir Maskvoje 1 1,750.00
Liepos 12-25 Maskvoje 3, Vilniuje 5, Leningrade 3 ir Helsinki 1 1.625.00
Liepos 14-30 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5, Maskvoje 1

ir Helsinki 1 1.750.00
Rugpjūčio 10-26 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 1.830.00

Rugpjūčio 18 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 1 1.750.00
Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 2 ir Helsinki 1 *1,750.00

Rugsėjo 21-S7 Maskvoje 2* Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 1,510.00
Spalio 5-21 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 1,430j00

Spalio 13-27 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2 1.550.00

4 Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti VMniuje (vietoje 
kelionės į Rygą). v

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

Naperkame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminią iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius į visus 
pasaulio kraštus

Prices are based on double occupahcy and are subject to cha n ges
Dėl registracijos ir iąfonnacijoa skambinkite: 312-238-9787.
American Trnvel Service Bureau 9727 S. Western Avė.. Chicago, III. 60643.

nių reikalavimų ir atrodo, kad 
jas išmokti sunkumų neturėjo 
būti.

Kanklės yra labai subtilus 
liaudies instrumentas. Iš jų 
negalima išgauti didesnio garso. 
Abejoju ar nemažos Kultūros Ži
dinio salės gale galima buvo ge
rai girdėti. Kanklininkės Elena 
Muliolytė ir Mirga Bankaitytė 
ši instrumentą meistriškai valdė.

Rasa Krokytė — mezzo sop
ranas turi sodrų ir pajėgų tam
sesnės spalvos balsą, kuris ypač 
gražiai skamba žemesniame re
gistre. Bet kada jos balsas per
eina į aukštesnes gaidas, pra

kaitytė.
Po programos L. Ž. vedėjas 

Romas Kezys padėkojo progra
mos dalyviams, o publikai gar-
šiai plojant, jie buvo apdovano
ti gėlėmis.

Tuojau pat po programos salė 
buvo pertvarkyta ir paruošta 
šokiams ir baliui. Didžiojoje sa
lėje pirmą kartą lietuviams gro
jo pučiamųjų orkestras “Dance- 
land”. O žemutinėje salėje jauni
mą linksmino Brolių Kezių or
kestras. Vaišėmis rūpinosi E. Ke- 
zienė. Veikė turtinga loterija. 
Į koncertą ir balių atsilankė 
apie 500 žmonių.

p. palys
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Lietuvių Moterų Klubų Federacijos New Yorko klubo narės prie puošnaus ir gausaus Atvely
kio stalo Kultūros Židinyje balandžio 6. Nuotr. L. Tamošaičio

PHILADELPHIA, PA■

TRADICINĖ POPIETĖ
Lietuvių Moterų Klubų Fe

deracijos New Yorko klubas 1986 
balandžio 6 Kultūros Židinio di
džiojoje salėje surengė Atvelykio 
popietę. Tokios popietės rengia
mos jau apie 30 metų ir gausiai 
svečių lankomos.

Šia popiete norima priminti 
lietuviškus Velykų papročius. 
Stalas papuošiamas žalumynais, 
sudedami įvairūs valgiai — kum
piai, kalakutai, mišrainės, ver
šiena, košeliena, įvairūs pyragai, 
avinėlis ir įvairiomis techniko
mis dažyti margučiai.

Svečiai vaišinami ne tik val
giais, bet būna ir kultūrinė pro
grama — paskaitos, solistai ar 
muzikinė dalis.

Šiais metais popietę pradėjo 
New Yorko klubo pirmininkė dr. 
Marija Ž akaus kieuė, pasveikin-

dama visus susirinkusius ir iš 
Waterburio atvykusius Danutę 
Venclauskaitę ir dr. P. Vileišį, 
kurie beveik kasmet į šią popietę 
atvažiuoja.

Minutės susikaupimu prisi
minta prieš kelis mėnesius miru
si ilgametė klubo narė Galia 
Žilionienė. Jos duktė Eglė 
Dudėnienė loterijai padovanojo 
dailininko Vytauto Igno pa
veikslą “Lietuva” savo motinos 
atminimui.

Toliau vyko muzikinė progra
ma. Pirmą kartą Židinyje akor
deonu grojo jauna, talentinga 
virtuoze Rūta Raudytė. Jinai yra 
dalyvavusi įvairiose varžybose 
ir laimėjusi atžymėjimų. Laimė
jo pirmą vietą “State Contest”, 
“USA Virtuoso Competition” ir 
“New Jersėy Virtuoso Ensam-

Akordeonistė Rūta Raudytė atlieka meninę programą LMKF 
New Yorko klubo suruoštoje Atvelykio popietėje balandžio 6 
Kultūros Židinyje. Xuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos K. Bažnyčios Kronika 
pradėjo penkioliktus metus
(atkelta iš 3 psl.)
Kronika”. Juk tai tautos protes
to balsas. Vergo protestas, bet 
koks galingas, koks uždegantis 
protestas. Kokie jaudinantys Ni
jolės Sadūnaitės žodžiai teisme. 
Ir kaip gali jaustis teisėjai, kad 
štai nuteisia kalinę, ir ji išdidžiai 
jiems' atsako: džiaugiuos, kad 
mane nuteisėte. Tai man garbė!

Vėliau ir kiti'kaliniai kalbės 
panašiai, kad jiems yra didelė 
garbė sėdėti kaltinamųjų suole, 
kur sėdėjo Sadūnaitė, Jurevičius 
ir kiti sąžinės kaliniai, nuteisti 
už Kronikas, už religinių eise
nų organizavimą.

Šie žodžiai ir apjungė visą 
tautą ir ją pakėlė naujam atgi
mimui. Šis atgimimas, yra religi
nis. Kartu tai sujungė su giliu 
patriotizmu, pasiaukojimu tau
tai.

Štai kodėl “Kronikų” ir kitos 
pogripdžio spaudos puslapiai

Intų reikalų sekcija the Baltic States and the Ukraine. 
jos LB apylinkės Jis išrūpino, kad visuose JAV 

valdžios žemėlapiuose būtų pa
žymėta jog JAV valdžia nepripa
žįsta Baltijos kraštų inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. Jis taip 
pat įdėjo daug pastangų, kad 
būtų sustiprinta Lietuvos at
stovybės Washingtone finansinis 
stovis.Lietuviai galėjo kreiptis į 
Dougherty dieną, naktį ir jis vi
suomet reagavo ir kur tik galėjo 
veikė mūsų tautos labui.

Deja, 1982 m. jis rinkimus 
pralaimėjo. Tačiau ir per pasku
tinius ketverius metus galėjome 
kreiptis į jį ir jis savo stiprių I 
Washingtone ryšių dėka ne vienu I 
atveju padėjo ginti lietuviškus 
reikalus.

Šiais metais Charles Dough
erty bando grįžti į Kongreso rū
mus. Bandymas nelengvas, nes 
pirmiausiai reikia laimėti pirmi- 
minius rinkimus prieš tos pačios Į 
respublikonų partijos kandidatą 
Robert Rovner, kuris turi stiprų 
finansinį užnugarį.

Philadelphijos lietuviai sudarė 
komitetą grąžinti Dougherty į 
Kongresą. Iki šiol į komitetą su
tiko įeiti Julija Dantienė, Teresė 
Gečienė, Aniliora Mašalaitienė, 
Ona Pliuškonienė, Rimantas 
Stirbys ir Vytas Volertas, Jr. 
Tikimasi, kad daugiau asmenų į- 
sijungs į komitetą. Komitetas 
rengia sūrio ir vyno vakarą ge
gužės 9 d. Visuomenė kviečiama 
šiame vakare gausiai dalyvauti 
ir parodyti Dougherty, kad lietu
viai įvertina jo pastanggas ir jį 
remia. Dalyvavimo auka 20 dol. 
asmeniui, 35 dol. porai. Čekiai 
rašomi Dougherty for Congress 
vardu ir iki 100 dol. aukos nu
rašomos nuo mokesčių.

Kas nori, gali paaukoti ir di
desnes sumas. Negalint asmeniš
kai dalyvauti vakaronėje yra taip 
pat prašomi įteikti savo auką 
komiteto iždininkui Vytui Voler- 
tui. Kaip minėta, Dougherty yra 
visų lietuviškų reikalų atstovas. 
Tad 'komitetas kviečia visus 
lietuvius jo kandidatūrą paremti 
savo auka. Aukos siunčiamos: 
Vytui Volertui, Lietuvių Komite
tas Dougherty Išrinkimui, 413 
Leon Avė., Delran, N.J. 08075. 
Smulkesnės informacijos gauna
mos pas visus komiteto narius 
asmeniškai arba skambinant Te
resei Gečienei (215) 677-1684.

t-g-

a Lm. sausio mėnesį įstei- 
ialinių reikalų sekciją..

Paskutinį kiekvieno mėnesio 
sekmadienį vyksta sekcijos in
formaciniai susirinkimai, kurių 
i$etu gaunamos informacijos 

“ t įvairius miesto bei valsty- 
avimus visuomenei ir 

ngai pensininkams. Prieš 
siripkimų nemokamai 
ąas kraujo spaudimas.

mėnesį pakviečiamas kurios 
nors srities žinovas ar specialis
tas padaryti pranešimą. Šie 
pranešimai taikomi visiems apy
linkės nariams bei besidomin
tiems, ne tik pensininkams.

Vasario mėnesį Farmacininkas 
Algis Danta, šiuo metu turįs 
aukštas pareigas McNeil Labo
ratorijos vaistų įmonėje, padarė 
labai įdomų pranešimą apie Ty- 
lenol vaistą. Kovo mėnesį teisi- 
niifkas dr. Kazys Gudėnas, Li
berty federal banko direktorių 
tarybos narys, suteikė eilę nau
dingų patarimų apie pelningą 
finansų tvarkymą ir asmenišką 
investavimą.

Balandžio 27, sekmadienį, 1 
vai. popiet Kultūros Centre, 
Lithuanian Music Hali patalpo
se, 2715 E. Allegeny Avė., įvyks 
paskutinis šio sezono socialinių 
reikalų sekcijos susirinkimas. 
Chemikė Dalia Jakienė, dirbanti 
tyrinėjimo darbą Smith, Kline 
and French vaistų bendrovėje, 
padarys labai įdomų pranešimą 
“Naujo vaisto išradimas labora
torijoje ir jo kelionė vaistinėn”. 
Pranešimas bus pailiustruotas 
skaidrėmis. Tema aktuali jau
niems ir vyresniems, nes visi 
esame paliesti ligų. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
pasinaudoti LB apylinkės valdy
bos suteikiama proga susipažin
ti su vaistų tyrinėjimo sritimi. 
Nuo 12:30 popiet bus matuoja
mas kraujo spaudimas ir teikia
ma socialinių reikalų informaci
ja" ... ......

ble“. Jinai yra N. J. Teachers 
Symphony narė ir šią vasarą gros 
Cape May, NJ-

Rūta pagrojo “Concerto i n 
D major 2 ir 3 movement” 
— Dovydo Desiderio kūrinį ir 
Charles Dauber aranžeruotą 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, o su partneriu Michael 
Cresencia duetą — Mozarto 
“Impresario”. Publikai pagei
daujant dviese dar pagrojo “Pol
ka Italiana”.

R. Raudytė yra aukšto lygio 
talentinga akordeonistė, tikra 
virtuozė. Retai kada galima iš
girsti tokiu instrumentu, kaip 
akordeonas, grojant sunkius kla
sikinius kūrinius ir techniškai, 
precyziškai juos atliekant.

Vienuolyno viršininkui kun. 
Leonardui Andriekui, OFM, su
kalbėjus maldą, nuo stalų pakilo 
svečiai ir apgulė valgiais ap
krautą stalą apsupdami iš visų 
pusių rinkdamiesi sau patinka
mus valgius, kurių buvo tik
rai apsčiai.

Pasistiprinus ir savitarpyje 
besišnekučiuojant atėjo laikas 
kavai. Prie kavos — gardumy- 

pasirinkimas irgi buvo įvaa-
rus ir skanus.

Vyko loterija. Prieš pradedant 
traukti laimėjimus buvo pa
skelbta, kad svečių tarpe yra 
švenčiantieji 80-tąjį gimtadienį. 
Tai dr. P. Vileišis iš VVaterbu- 
rio ir Juozas Matukas iš Wood- 
haveno, kuris buvo gavęs pasvei
kinimą iš prezidento Reagano ir 
ponios. 80 metų sulaukusiems 
sugiedota “Ilgiausių metų”.

Laimėjimams buvo skirta me
niška tautodailės lėkštė, sukurta 
Reginos Petrutienės iš VVashing- 
tono, ir jau minėtas dail. V. Igno 
paveikslas.

Dar kiek pasikalbėję ir pasi
dalinę įspūdžiais visi skirstėsi 
smagiai nusiteikę.

Talka kandidatui
Š. m. gegužės 9, penktadienį, 

8 vai. vak. yra rengiama speciali 
vakaronė paremti buvusio JAV 
Atstovų Rūmų nario Charles 
Dougherty kandidatūrą sugrįžti 
į Kongresą. Vakaronė bus Kultū
ros Centre, Lithuanian Music 
Hali patalpose, 2715 E. Alleghe- 
nyAve., Philadelphia.

Charles Dougherty du termi
nus, nuo 1978 m. iki 1982 m., 
atstovavo Philadelphijos 3-čią 
Kongreso distriktą, bet pilna 
prasme buvo visų Amerikos lie
tuvių atstovas. Bendradarbiau
damas su tuo metu Philadelphi- 
joje buvusia LB Krašto valdyba, 
sava iniciatyva suorganizavo 
Kongrese Ad Hoc Committee for

— Vydūno jaunimo fondo 35 
metų veiklos minėjimas vyks 
balandžio 26 Chicagos Lietuvių 
Tautiniuoiose Namuose.

— Parduodami keli pašto 
ženklai kolekcionieriams: iš 1880 
metų 1 cento, 6 centų ir 52 cen
tų. Kreiptis adresu: Pranas Pu- 
ronas, Route 2, Lyndon, KS 
66451.

yra tikros parako statinės, dar 
daugiau nei parako, nes visa 
sprogdina, griauna, kas sena, 
kas pastatyta komunistinės val
džios, skelbia ir šaukia: laisvės, 
laisvės! Ir kas begali tai nutil
dyti. Tai upė, kurios jau nebe- 
užtvenksi. Gali sukišti į kalėji
mus, ištremti į Sibirą, bet kaip 
tik tie veiksniai atveda naujus 
herojus, gimdo dar 
heroizmą.

Dievas tesaugoja 
Katalikų Bažnyčios
šv. Juozapas, Bažnyčios globė
jas, tegloboja jos leidėjus, re
daktorius ir bendradarbius, te
stiprina ypač tuos, kurie neša 
nelaisvės pančius, kad visi galėtų 
laisvai gyventi ir tikėti.

Todėl ir laisvojo pasaulio lie
tuviai didžiuojasi “Kronikos” 
leidėjais, juos nuoširdžiai ger
bia ir meldžia Aukščiausio pa
laimos jų visiems darbams.

atkaklesnį

“Lietuvos
Kroniką“,

C LEVE LA N D, OHIO
C

Dr. Viktoras Stankus, LB 
Krašto valdybos vicepirminin
kas, išvystė energingą veiklą dėl 
filme “Highway to Heaven” neo- 
nacio charakteriui “Jan Baltic” 
vardo naudojimo. Jo pastan
gomis Ohio senatorius. John 

_ Glenn ir 14 kongresmanų parašė 
laiškus filmą demonstravusiai 
NBC televizijos korporracijai ir 
televizijos bei radijo programų 
priežiūros valdžios įstaigai — 
Federal Communications Com- 
mission.

Dr. Stankus į šią akciją įtrau
kė ir kitas organizacijas, tarp jų 
American Jewish Committee. Jo 
pastangomis gegužės 10 d. Cle- 
velande, Lietuvių Bendruome
nės centro patalpose, kviečiama 
spaudos konferencija. Informuo
damas apie šią konferenciją 
amerikiečių spaudą, Stankus 
nurodo faktą, kad vokiečių oku
pacijos metu Lietuva sėkmingai 
atsispyrė nacių spaudimui orga
nizuoti lietuvių SS letioną. To 
laikotarpio įvykiams teisingai 
vertinti jis pateikia autoritetin
gų — E. J. Harrison, prof. V. 
Vardžio, Thomas G. Chase ir 
Owen C. Norem — veikalų 
sąrašą.

AIDAI yra vienas Ii geriausių 
kultūros žtmalų lishrljojs. Ar 
Juoa prenumeruoji?

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 1 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 2

KELIONĖ NR. 3 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Ii Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Ii Niujorko

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

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

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

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

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

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

gruodžio 20 d. Rcl sausio 3 d. 1987 
$1,471.00

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

(Nakvojant dviese kambaryje), jaKaftant visus susisiekimo Klai
das, vienbučius, melstą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskurstyas Ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandtyoslnlu 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 ^kvietimams. Informacijų kr visais kelionių reikalais 
kreiptis |:
G. T. INTERNATIONAL, INC. P.O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
<312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendama erdvials “FINNAIR” lėktuvais

Salantų altaristas, Telšių vys
kupijos kunigas, mirė sulaukęs 
85 m. amžiaus. Kunigu įšventin
tas 1931. Tai jau keturioliktas 
Lietuvoje ir penktas Telšių vys
kupijoje šiemet miręs kunigas.■ *

— Alfonsas Petrutis, Voice of 
America lietuviškojo skyriaus- 
viršininkas, balandžio 3 pasi
traukė užtarnautam poilsiui.

— Jurgis Šlekaitis, jau ilgesnį 
laiką dirbęs Voice of America 
lietuviškajame skyriuje, eina to 
skyriaus vedėjo pareigas.

— Česlovo Grincevičiaus kny
gos “Vidudienio varpai” sutik
tuvės vyks balandžio 18 Chica
gos Jaunimo Centro kavinėje. 
Ruošia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai.

— Bronė Lukoševičiūtė-Pabe- 
dinskienė, “Moters” žurnalo ad
ministratorė, katalikių moterų 
veikėja, ilgametė Toronto 
lietuvių Prisikėlimo parapijos 
raštvedė, kovo 28 mirė Florido
je. Laidoti pervežta į Torontą ir 
palaidota šalia anksčiau mirusio 
a.a. Antakio Pabedinsko.

— Tradicinis Hartfordo skau
tų vyčių pavasario balius įvyks

i balandžio 26 Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėje, 396 
Church St., New Britam, Conn. 
Pradžia 7 v.v. Meninę programos 
dalį atlilęs Philadelphijos dainos 
vienetas: Šokiams gros orkestras 
“Melodija“.

— Aktorius Vitalis Žukauskas 
atliks humoristinę - programą 
Lietuvos Prisiminimų radijo

Į programos metiniuose pietuose, 
| kurie įvyks sekmadienį, bždanA-’. - 
I džio 20, Lietuvių klube, 48 
| Green St., ^VVaterbury,. Pradžia 
j 12 vai. Visi kviečiami gausiai 
I atsilankyti ir tuo prisidėti prie 
Į lietuviškos radijo programos pa

laikymo. Bilietai po 10 dol.
I Įsigijami iš anksto ir gaunami 
Į Spaudos knygyne, 33 Congress 

Avė., pas Igną Kriaučiūną Lietu-
I vių klube, arba pas Aldoną 
j Raugalienę. Prie įėjimo bilietai 
I nebus platinami.

—“Grandinėlė“, lietuviško 
sceninio liaudies šokio grupė iš

I Clevelarido, koncertuoja balan- 
Į džio 26 (^hieagos Jaunamo Cent

re didžiojoj salėj. Svečius kvie
čia Chicagos jaunimo tautinių

I šokių grupė “Grandis”.

— Muz. Onos Mikulskienės 
kanklių studijos mokinių koncer
tas įvyks birželio 15 Clevelan- 
do Lietuvių Namuose.

— Didžiosios Britanijos Lietu- 
| vių Jaunimo Sąjunga lituanisti

nį savaitgalį jaunimui surengs 
gegužės 2-5 Lietuvių sodyboje.

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos atstovų visuoti
nis suvažiavimas įvyks Londone, 
Lietuvių Namuose, balandžio 
19-20. Suvažiavinte'teks pakeisti

I penkis pasitraukiančius pareigū- 
Į nūs. Iš centro valdybos rota

cine tvarka pasitraukia E. Šova 
ir A. Vilčinskas, iš tarybos — 
J. Adamonis, K. Bivainis ir J. 
Bliūdžius.

— Lietuvoje esančių giminių 
Į yra ieškomas Robertas Juknevi

čius, — Jono, gimęs 1924 m. Ute
nos apskr., Užpalių valsč., Ma-

I žeikių kaime. Žinantys apie jį 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Vitalis Umbrasas, Rt. 2, Lemont 
Rd., Lemont, III. 60439 .

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Turner, Newark, N.J., 
C. Yorszis, Sun City Center, 
Fla. Užsakė kitiems: O. Piešna 
Westwood, Mass. — V. Piešna.

I Lą Šalie, Que., Canada; V. Kviet- 
Į kus, Invemess, Fla. — A. Kviet- 

kui, Belleville, N.J. Sveikinam 
naujus skaitytoju* ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiems skaityto*

Į jams Darbininko prenumerata 
I pirmiem metam tik 12 dol. At- 
Į naujinant — visiems 15 dol. me-

„ L tams.
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GALIĄ IR PETRĄ ŽILIONIUS PRISIMENANT
Mirtis nukerta žmogaus gyve

nimą. Gaila kiekvieno lietuvio, 
kurį ištinka mirtis. Liūdniau, kai 
mirtis nutraukia gyvenimą as
menų, kurių veikla mums yra 
svarbi ir kurių vieton ne visa
da galima pastatyti kitą stulpą, 
kuris, anot dr. Vinco'Kudirkos, 
laikytų mūsų namo sieną. Liūd
niausia, kai mirtis pakartotinai 
apsilanko toje pačioje šeimoje.

Mes mylime, gerbiame miru
sius ir lankome jų kapus. Dėl 
to ir dėl tragiškų 1945-52 metų 
įvykių Lietuvoje ten susikūrė, 
pasakyčiau, kapų kultas.

Kai 1985 kovo 30, po sun
kios operacijos, Šv. Luko ligo
ninėje, Manhattane, mirė Petras 
Žilionis, buvo liūdna ir graudu. 
Petras Žilionis buvo gerai pa
žįstamas, dažną mūsų renginių 
lankęs švelniai besišypsantis bi
čiulis, intelektualas, džentelme
nas, buvęs Lietuvos diplomatas. 
Nors jo mirtis buvo nelaukta 
(kasgi jos laukia?), bet žinojom, 
kad sunkios operacijos dažnai 
neišgelbsti gyvybės. Tačiau, kai 
šių metų sausio 8 lietuviją ap
skriejo liūdna žinia, kad staiga 
ir tikrai netikėtai savo bute, 
Manhattane, mirė Galia Gelba- 
vičiūtė-Žilionienė, — kuri dar 
taip neseniai, vos prieš devynis 
mėnesius, labai skaudžiai buvo 
išgyvenusi savo gyvenimo paly
dovo Petro Žilionio netektį, — 
buvome ne tik didžiai sujaudin
ti, bet ir daug kas galvojom 
apie žmogaus gyvenimo trapu
mą.

Pasekime taip neseniai mus 
palikusių Galios ir Petro Žilio- 
nių gyvenimo kelius.

Galia Geibavičiūtė-Žilionienė 
gimė 1912 gegužės 30 Kauno in
teligentų Marijos ir Ričardo 
Geibavičių šeimoje. Aštuonioli
kos metų būdama, baigė katali
kišką gimnaziją Kaune ir tuoj 
išvažiavo į Vieną, Austrijon, į 
konsuliarinę akademiją studi
juoti. Grįžusi į Kauną, dar kurį 
laiką studijavo Vytauto Didžio
jo universitete teisę. Pradėjo 
dirbti Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje. 1935 dirbo Lietu
vos pasiuntinybėje Stockholme, diplomatinę istoriją Aukštuo- 
Švedijoje. Nuo 1936 liepos 16 
— vėl Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijoje, kur išdirbo iki 
Lietuvos okupacijų.

Petras Žilionis gimė 1909 rug-

Petras ŽilionisGalia Žilionienė

pjūčio 15 Marijampolės aps., 
Liudvinavo vis., Šilavoto km. 
ūkininkų Marijos Bylaitytės ir~ 
Mykolo Žilionio šeimoje. Tėvas 
buvo baigęs šešias gimnazijos 
klases, suprato mokslo reikšmę. 
Deja, nebuvo lėšų sūnų gimna- 
zijon leisti. Atsiminkime, kad 
Pirmojo Didžiojo karo metais 
vokiečiai tiesiog naikinamai bu
vo apiplėšę Lietuvos žemės ūkį, 
nepalyginamai žiauriau, kaip 
1941-44 metais. Tad sūnui teko 
ne gimnazijon važiuoti, bet pri
vačiai mokytis. Šešiolikos metų 
būdamas, gimnazijon baigimo 
pažymėjimą gavo, išlaikęs Mari
jampolės valstybinėje gimnazi
joje reikalingus egzaminus. 
1925-30 Petras Žilionis studija
vo teisę Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune ir 1930-32, kaip 
užsienio reikalų ministerijos sti
pendininkas, — politinius 
mokslus ir tarptautinę teisę Pa
ryžiaus politinių mokslų aukšto
joje mokykloje.

Po to prasidėjo jojo diploma
tinės tarnybos karjeros kelias: 
1933 paskiriamas I-ju Lietuvos 
pasiuntinybės sekretorium Lat
vijos Rygoje, 1935-36 jis dirba 
Lietuvos pasiuntinybėje Švedi
jos Stockholme. 1936 atšauktas 
į Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos centrą. 1938 jis jau 
pasiuntinybės patarėjas ir 
bendrojo bei vakarų skyriaus 
vedėjas. Be to, 1938 - 39 jis dėstė

siuose karininkų kursuose Kau
ne.

Prasidėjo II-sis Pasaulinis ka
ras. Galios ir Petro Žilionių 
diplomatinės karjeros kelias nu-

trūko. Jie 1944 pasitraukė į 
vakarus. Į JAV atvyko 1951. Nu
galėję pradinius įsikūrimo sun
kumus, abu Žilioniai studijavo. 
Galia įsigijo bibliotekininkystės 
magistro laipsnį Rutgers univer
sitete ir dirbo Donnell svetimų 
kalbų bibliotekoj; 25 metus buvo 
skyriaus vedėja. Petras Žilionis 
Coluinbia universitete 1955 gavo 
magistro laipsnį iš bibliotekinio- _ 
kystės ir 1963 gavo Fordhamo 
universitete — slavistikos ma
gistro laipsnį. Ilgus metus dir
bo Fordhamo universiteto 
bibliotekoje.

Abu Žilioniai buvo aktyvūs 
mūsų visuomenės nariai. Petras 
Žilionis pietinėje Vokietijoje, 
Constancoje, suorganizavo 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kę ir jai vadovavo iki 1950. Be 
to, 1946-49 toje pat Constanco- 
je jis buvo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis. New Yorke 
jis ne tik lankydavo mūsų ren
ginius, bet buvo ir LB Queens 
apylinkės narys. Be to jis arti
mai talkino VLIKo valdybai ir 
tarybai, kol tos institucijos buvo 
New Yorke. Pav., paprašytas 
išvertė į prancūzų kalbą la
bai svarbų ir aktualų Lietuvos 
pogrindžio “Aušroje” 1977 at
spausdintą kreipimąsi dėl lietu
vių kalinių į Europos kraštų — 
Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos 
— komunistų partijų vadus: 
Enrico Berlinguer, Georgės 
Marchais ir SantiagoCarrillo.

Galios Žilionienės visuomeni
nė ir politinė veikla pačiom 
ryškiausiom spalvom sužydėjo 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijoje, Baltų Moterų taryboje, 
Tarptautinėje Bendrojoje Moterų 
Klubų Federacijoje. Iki pat savo

gyveni hm) pabaigos ji dalyvau
davo bendrosios Moterų Klubų 
Federacijos tarptautiniuose su
važiavimuose, per asmeninius 
kontaktus ir viešai tarptautinė
je auditorijoje ne vieną kartą 
ryškino lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės skaudžią bylą.

Be to, pastaraisiais keleliais 
metais Galia Žilionienė atstova
vo Bendrajai Moterų Klubų Fe
deracijai Jungtinėse Tautose, čia 
jai dirbant, ne vieną kartą pa
jutau jos patyrusią pagalbos 
ranką, kai reikdavo VLIKo val- 
dybai ar tarybai gauti iš Jung
tinių Tautų kurio mums svar
baus dokumento kopiją. Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis su ja atsisveikinimo 
vakarą pripažino, kad Galia 
Žilionienė artimai bendradar
biavusi ir su Lietuvos Diplo
matine tarnyba.

Trumpai tariant, Galia Žilio
nienė artimai bendradarbiavo 
visur, kur tik jos talkos reikė
jo mūsų Lietuvai ir jos žmo
nėms.

Jos pagerbti, ją atsisveikinti ir 
paguodos žodžius tarti 1986 
sausio 12 susirinko gausus bū
rys lietuvių ir kitų tautų or
ganizacijų atstovių.

Nelengvą Galios ir Petro Vi
lionių visuomeninio ir politinio 
darbo naštą teks tęsti liūdin
tiems Eglei Žilionytei ir Vytau
tui Dudėnams. Be Eglės Žilio- 
nytės ir Vytauto Dudėnų, liko 
Galios Žilionienės sesutė Valeri
ja Šimkienė Australijoje, Petro 
Žilionio sesutė Julija Vaičiūnie
nė Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir kiti giminės.

Bronius Bieliukas

Razma Lielmane, garsi latvių 
smuikininkė, David Oistrach 
studentė, balandžio 20, 3 vai. 
popiet gros Merkin Concert 
Hali, 129 West 67th Street, New 
Yorke (Lincoln Centro ribose). 
Jai akomponuos'Arijana Goldi- 
na. Smuiko muzikos mylėtojai 
kviečiami atsilankyti.

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.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

Vardas Ir pavardė

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metu* 
kainuoja tik 12 dol. Vlsleht kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $.. 
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $•

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

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

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Swls*air iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ - LIETUVA IR SUOMIJA

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

Kelionė 128: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Flnnair iš JFK.

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

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

21 DIENĄ — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
KELIONĖ 514: Gegužės 13 — birželio 2 — $1,949.

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

io-i7 dienųnelionės, 7 dienos Lietuvoje
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

'MpORJ
fine jewelry 

precious stonas

ROUTE 25A, NORTHPORT, LONG tSCANO. NEW YORK 11788 516/281 -8028

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

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

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. Bok 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

NAUJA PLOKŠTELE
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.

Kelionė 915: rugsėjo 18 * rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dieno*, Helsinky 1. Flnnair Iš JFK.

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

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

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

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
Iš JFK Ir Bostono.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

t

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Rfchmond HIII, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite

Aktyvas: 52 milijonai dolerių

KASOJE gaunamo* paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti pelningi certlflkatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnai metų 
prlsauglls 7.25%

Taupymo certlf Bestų palūkanos nuo 7.15% iki 9.00% pagal sumų Ir forminą.
IRA Indėlių palūkanos nuo 7.80% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 1100,000

KASO* įstaiga Rlchmond HM veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus peftktadlanlal* Iki 8 v.v. Ir šeštadieniai* Iki 5 v.v.

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

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

VERTINGI LEIDINIAI

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, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 508: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė 803: 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, Flnnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599. 
Kelionė 817: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

Iš Varšuvos į Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu Iš 
Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
Iš JFK IR Bostono.

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

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alltalia I* 
JFK ir Bostono.

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

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

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klljentsm bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptb:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965*6080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvsrko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobHIus, kooperatiniu* butus Ir k Hat
dovana* giminėm Lietuvoj* 
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo
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ŠV. KAZIMIERO
ŠVENTĖ 
CLEVELANDE

Lietuvos vyčių 25 kuopa kovo 
2 kartu su vyčiais senjorais 
Clevelande atšventė Lietuvos ir 
vyčių organizacijos globėjo šv. 
Kazimiero šventę su mišiomis 
Dievo Motinos Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos bažnyčioje 
ir bendrais pietumis Holiday 
Inn, 28500 Euclid Avė., Wick- 
liffe, Obio.

Vyčiai su svečiais organizuo
tai, R. Vanagui nešant Lietuvos 
vyčių vėliavą, žygiavo į specia- 

' liai vyčiams skirtas vietas. Mi
šias aukojo ir specialų pamoks
lą pasakė klebonas ir vyčių 
dvasios vadas kun. G. Kijaus- 
kas, SJ.

Mišių metu labai gražiai ir 
įspūdingai vyčiai pasirodė au
kojimo procesijoje. Šv. Kazimie
ro paveikslą nešė kuopos vice
pirmininkė Alvina Luiža “Auko
jame Tau, Viešpatie, mūsų tau
tos globėjo šv. Kazimiero at
vaizdą, o drauge ir savo tautą, 
jos ašaras ir viltis sudedama į 
Tavo gerąsias rankas”). Kryžių, 
leliją ir lietuvišką juostą nešė 
vyčiai Genė ir Uršulė Kunsitis 
(“Kryžių ir leliją aukojam Tau 
Viešpatie, nes jie mums rodo 
koks turi būti Kristaus sekėjo

juostą aukojame Tau, Viešpatie, 
kuri vaizduoja glaudų ryšį — 
vienybę”). Vandenį ir vyną nešė 
Diek ir Jean Marks, ostijas — 
kuopos pirm. Vincas Gražulis ir 
Marija Gražulienė. Mišių pabai
goj buvo sugiedotas vyčių him
nas.

Po mišių vyčiai su svečiais da
lyvaujant dvasios vadui kun. G. 

gyvenimas žemėje. Lietuvišką Kijauskui, SJ, ir kun. Jonui

Šv. Jurgio lietuvių parapijos Clevelande klebonas kun. J. 
Bacevičius laimina Atvelykio vaišių stalą Šv. Jurgio parapijjos 
kavinėje. Nuotr. V. Bacevičiaus

Irena ir Jurgis Okuniai

Bilietai: $10, pensininkam ir studentam$8 
Bilietus galima įsigyti prieš koncertą prie durų.

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame seserims 
Danutei Picabia ir dr. Jūratei Jesaitytel bei visiems 
giminėms ir kartu liūdime.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

MILDOS PETRUTYTĖS,
mūsų gili užuojauta Alfonsui ir Reginai Pairučiams, 
Gitai ir Norai bei Valerijai Norvaišienei. Mes paslgesime 
mielos Mildutės.

‘Anjber Hdidays”

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

Mylimai dukrai

DR. MARGERIUI JESAIČIUI

Netekus brangios dukrelės, sesutės ir anūkės

Dr. Birutė ir Jonas Petruliai
South Boston Z

mirus, Jo sesutes dr. Jūrelę Jesaltytę ir Danutę Josaltytę- 
Picabia mirus, jo sesutes dr. Jūratę Jo šaltytę ir Danu
tę Jesaltytę-Picabla bei kitus šeimos narius nuoširdžiai 
užjaučiame Ir kartu liūdime.

Maurilyus ir Marija Mikutavičiai 
Marija L. šveikauskienė

A.A.
DR. MARGERIUI JESAIČIUI

DR. MARGERIUI JESAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame dr. Jūratei Ir Danutei, 
netekusioms brangaus brolio, bei artimiesiems.

“AUŠROS” Mergaičių Gimnazijos klasės draugės:
Dr. Marija Arštikaitytė-Uleckienė 
Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 
Vida Bražėnaitė-Vaitiekūnienė 
Elena Čiurlyti-Bamet
Dalia Galaunytė-Augūnienė 
Dr. Danutė Katelytė-DeCesare
Dr. Birutė Kukaitytė-Petrulienė 
Dr. Irena Kuraitė-Checchia

“Laisvės Varpo” koncerte balandžio 6 Bostone. Iš k.: smuikininkė Regina Bankienė, solistė 
Slava Žiemelytė, pianistas Jonas Govėdas. Nuotr. K. Daugėlos

Sukackui, SJ, Holiday Inn resto
rane turėjo bendrus pietus, kurie 
praėjo gražioj ir linksmoj nuo
taikoj.

Kitas didelis darbas ir rūpes
tis Clevelando vyčiams — kaip 
gražiau ir įspūdingiau surengti 
vidurinių JAV valstijų Lietuvos 
vyčių apygardos suvažiavimą ir 
šventų vietų lankymą, kuris šiais 
metais įvyks rugsėjo 216-28 Cle
velande. Clevelando vyčiai ir 
lietuvių visuomenė prašoma mi
nėtą datą pasižymėti ir šventėje 
dalyvauti, nes tai gražus ir kul
tūringas vyčių renginys.

E. Pranckus

LB New Jersey apygardos su
važiavimas įvairiem reikalam 
aptarti yra kviečiamas balan
džio 26, šeštadienį, 2 vai. p.p. 
Šv. Petro ir Povilo klebonijoj, 
211 Ripley Pi., Elizabeth, N.J.

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 dol.; VVhen 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.

Lietuvių šeimos tradicijų.
■kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 

■ gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

A.A.
MILDAI PETRUTYTEI*

mirus, jos tėveliams Reginai ir Alfonsui; sesutėms Norai ir 
Gitai, senelei dr. V. Norva išienei ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Gražina, Rūta, Rita, ir Vitolis Dragūnevičiai 
Elena ir Ildefonsas Krasauskai

Brangiai dukrai
A.A. MILDAI PETRUTYTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų šeimos bičiulį Alfon
są Petrutį, jo žmoną Reginą, sesutes Gitą ir Norą ir močiutę 
V. Norvaišienę.

MILDAI VIKTORIJAI PETRUTYTEI
iškeliavus amžinybėn, Jos tėvelius Regina ir Alfonsą 
Petručius, sesutes Gitą ir Norą bei visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kindurių 
ir Jankauskų Šeimos

A.A. 
MILDAI

palikus šį pasaulį, reiškiu gilią užuojautą jos tėveliams 
Reginai Ir Alfonsui Pairučiams, sesutėms Brigitai Ir Norai 
bei močiutei dr. Valerijai Norvaišienei.

Margarita Samatienė
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Netekom korespondento
Povilas Žičkus, ilgametis Dar

bininko ir kitų lietuviškų laik
raščių korespondentas, su ap
gailestavimu praneša, kad dau
giau nebegalės rašyti korespon
dencijų. Velykų rytą bažnyčio
je gavo pakartotiną širdies smū
gį. Nors dabar jau grįžo į namus, 
bet nepajėgia lankyti lietuviškų 
renginių ir juos aprašyti.

Su liūdesiu priimdama šią ži
nią, Darbininko redakcija reiškia 
kuo nuoširdžiausią dėkingumą 
už daugelio metų talką, apra
šant Bostono lietuvišką gyveni
mą. Linkime kuo greičiau sustip
rėti!

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’Connėll. Čia 
bus atliekamos dvi J. Kačinsko 
muzikinės premjeros: kantata 
“Atėities giesmė”, pagal B. 
Braz’džionio žodžius ir siuita 
Nr. i.
Gegužės 4, pirmąjį gegužės 

sekmadienį, Motinos dienos mi
nėjimą rengia moterų klubas.

Gegužės 17 Kultūros Tarybos 
premijų įteikimo šventė.

Spalio 5, sekmadienį, 3 vai. 
popiet su etnografiniu ansamb
liu “Sodauto”. Rengia LTI Bos
tono skyriaus valdyba

BOSTON MASS —TVLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Vada S. ir V. Minkai, 71 
Ferragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Tatef. 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.f

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į 

MARYTĖS BIZINKAUSKAITĖS 
SOPRANAS

KONCERTĄ
Š. m. Balandžio 27 d., sekmadienį, 

3 vai. popiet

First and Second Church in Boston, 
66 Marlborough Street, 

Boston

Solistei akomponuos BRADLEY PENNINGTON

Programoje: Sinius, Šimkus, Žilevičius 
Budrumas, Mozart, Boito, 

Dvorak, J. Strauss

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 _800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box116 
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 — $1348.00 Gruodžio 26 - 1476.00

briik Bvmmi
Postuge paM botli UMV5

niurk utat MmamrHHiiiMii
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DARBININKAS TURININGA KULTŪRINĖ POPIETĖ

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
Balandžio 19, šeštadienį, 9 vai. 
ry to LB New Yorko apygardos 
atstovų suvažiavimas. Balandžio 
20, sekmadienį, 3 vai. popiet R. 
Lapo knygos “Ten, ekrane suži
bus” sutiktuvės.

LB New Yorko apygardos su
važiavimas vyks balandžio 19, 
šį šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
9 vai. ryto registracija. 10 
vai. ryto prasideda posėdžiai. 
Dalyvauja LB New Yorko apy
gardos valdybos ir revizijos ko
misijos nariai, o taip pat iš 
apylinkių po~ 1 atstovą nuo 50 
registruotų lietuvių. Bus išklau
syti veiklos pranešimai, daromi 
planai dėl ateities veiklos.

Apreiškimo parapijos choras 
išrinko naują valdybą, kurią su
daro: pirm. Raymondas Kazlas, 
vicepirni. SVilliam Kučinskas, 
sekr. Nijolė Baltrulionis ir ižd. 
Konstantinas Kazlauskas.

Lietuvos krikšto sukakčiai New* 
Yorke tinkamai paminėti balan
džio 10 Kultūros Židinyje įvyko 
posėdis, kuriame daly vavo kelio
likos lietuviški] organizacijų 
atstovai. Posėdi sukvietė Nevv 
Yorko lietuvių parapijų klebo
nai: prel. P. Bulovas, kun. B. 
Kruzas, kun. J. Pakalniškis ir 
kun.“ V. Palubinskas. Buvo dis-. 
kutuotas minėjimo pobūdis, vie
ta, laikas. Posėdžio dalyviai š- 
rinko vykdomąjį komitetą: pirm, 
kun. K. Pugevičius, nariai: P. 
Ąžuolas, Vakselis, B. Lukoševi
čienė, A. Samušis ir K. Miklas.

Eucharistijos garbinimo diena 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijoj Elizabeth, N.J., bus ba
landžio 22, antradienį. Iškilmin
gi mišparai ir procesija 7 vai. 
vak.

Pianistė Dalia Sakaitė, uoliai 
talkinanti kaip gabi akompania- 
torė lietuviams solistams Kultū
ros Židinyje ir kitomis progomis, 
o taip pat brandžiai besireiš
kianti amerikiečių auditorijose, 
balandžio 27, sekmadienį, 3 vai. 
popiet koncertuoja Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. Jos rečita
lio programoje bus atliekami 
kūriniai šių kompozitorių: 

ylaydn, Schumann, Paderevvski. 
Vainiūnas, Liszt, Chopin. Įėji
mo auka 7 dol. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinti telef. 718 
875-3155.

Tautos Fondo narių suvažiavi
mas įvyks gegužės 3 Kultūros 
Židinyje, 345 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Praneši
mus padarys VLIKAS, TF tary
ba, valdyba, finansų ir kontrolės 
komisijos bei TF atstovybės ir 
įgaliotiniai. Suvažiavimas 
svarstys ir pasisakys dėl prane
šimų. Bus renkama nauja taryba 
ir kontrolės komisija.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
balandžio 20, šį sekmadienį, 
dalyvaus London, Ont., lietuvių 
parapijos vadovo Tėv. Igno Mi
kalausko, OFM, jubiliejinėse iš
kilmėse. Tėv. L Mikalauskas 
sausio 2 sulaukė 75 m. amžiaus, 
o balandžio 16 — 40 metų ku
nigystės.

Dr. Marija ir Aleksandras Že
maičiai, uolūs lietuviškos spau
dos ir lietuviškų reikalų mece
natai, lankėsi “Darbininko” 70 
metų sukakties koncerte. Anks
čiau šios sukakties proga paau
koję “Darbininkui” 1000 dol., šio 
koncerto proga vėl paskyrė 100 
dol. auką "Darbininkui” ir 100 
dol. asmeninę dovaną redakto
riui kun. dr. Kornelijui Bučmiui, 
kuris tą dieną šventė savo gimta
dienį.

Aktorius Vitalis Žukauskas ba
landžio 20, sekmadienį, daly
vaus VVaterburio lietuviškosios 
radijo programos ruošiamame 
pavasariniame renginyje su hu
moristine “Vieno Žmogaus 
Teatro” programa.

Mečislovas Razgaitis, gyve
nantis Brooklyne, paguldytas 
Dovvn State Medical Center, 450 
Flackson Avė., Brooklyn, N.Y. 
11203. Jam padaryta sunkesnė 
operacija ir ligoninėje turės pa
silikti ilgesnį laiką.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 19, šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama R. VVagner opera “Par- 
sifal”. Pagrindiniai solistai: Leo- 
nie Rysanec, Peter Hofmann, 
Martti Talvela, Julien Robbins. 
Diriguoja James Levine. Tai 
paskutinė operos transliacija 
per radiją iš Metropolitan ope
ros šį sezoną.

Brolių Kezių orkestras, ba
landžio 12, šeštadienį, grojo 
Aro Tamošiūno ir Vidos Budry
tės vestuvių puotoje Man- 
chester, Conn. Jaunieji Tamo
šiūnai susituokė Švč. Trejybės 
bažnyčioje, Hartford, Conn.

Nuo Emilijos Meiliūnienės- 
Landsbergienės mirties balan
džio 24 sueina dveji metai. Tą 
dieną mišios už sielą bus aukoja
mos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje (9 vai. ryto), lietuvių 
pranciškonų koplyčiose Brook
lyne ir Kennebunkporte, Matu
laičio prieglaudos koplyčioje 
Putname ir Šv. Kazimiero baž
nyčioje Sioux City, Iowa. Lands
bergių ir Erčių šeimos kviečia 
artimuosius ir draugus prisimin
ti Emiliją savo maldose.

Šviesos taupymo sumetimais 
laikrodis vėl sukinėjamas. Ba
landžio 26, šeštadienį, prieš ei
nant gulti laikrodžius reikia pa
sukti vieną valandą į priekį.

Ne be pagrindo sielojamės, 
kad mūsų čia gimusioji jaunoji 
karta baigia nutolti nuo lietuviš
kos visuomenės interesų ir ne
besirūpina mūsų kultūriniais bei 
politiniais reikalais. Retos išim
tys ne tik tą teigimą patvirti
na, bet savo darbų vaisiais mus 
džiugina ir teikia vilčių ateičiai.

Tokiu pavyzdžiu turime jauną 
lietuvį intelektualą Raimundą 
M. Lapą, gimusį 1954 metais 
Chicagos visuomenininkų šei
moje. Jis ant savo jaunų pečių 
užsikrovė milžinišką naštą: ra
šyti lietuvių kinematografijos 
žinyną bei istoriją, kuria iki Šiol 
niekas nesidomėjo ir nesirūpino 
sunkiai randamos specifinės 
medžiagos rinkimu.

Jo aštuonerių metų darbo iš
davoje turime skoningai išleistą, 
originaliai iliustruotą, paties au
toriaus pastabomis papildytą 
384 puslapių knygą “Ten, ekra
ne sužibus”.

Baigęs mokslus Amerikoje, 
studijavęs Šveicarijoje, lankęsis 
Lietuvoje, jis rinko medžiagą tiek 
iš laisvajame pasaulyje esančių, 
tiek iš okupuotoje Lietuvoje ran
damų šaltinių. Knyga apima 
laikotarpį nuo 1896 metų iki šios 
dienos, apjungianti visame pa
saulyje filmų pramonėje pasi
reiškusius lietuvius, kurie ir ne
priklausomoje Lietuvoje savo 
talentams neradę dirvos, juos 
atidavė pasauliniam filmų kū
rimo menui.

“Ten, ekrane sužibus” yra ne 
vien vertinga savo žiniomis, bet 
ir įdomi eiliniam skaitytojui. 
Pasaulyje turbūt nėra nė vieno 
žmogaus, kuris nesidomėtų tais 
viliojančiais, užburiančiais į 
fantastinį pasaulį nukeliančiais 
“judamaisiais paveikslais”.

Ypatingai įdomu yra sužinoti 
iki šiol plačiai lietuviškai publi
kai nežinomus faktus apie lietu
vius aktorius, filmų gamintojus 
ir įvairių specialių filmų gamy
bos menininkus, neišskiriant 
nei garsiųjų Walt Disney pro
dukcijų. Kas nėra girdėjęs ar 
matęs Charles Bronson (ir šian
dieną jo pavardė naudojama po
puliarinti javainius televizijoje), 
Laurence Harvey, Ruth Roman, 
Ann Jullian, Rūta Lee, Jaunes 
šernas?

Į Raimundo Lapo knygos su
tiktuves, kurios įvyks balandžio 
20 Kultūros Židiny, turėtų atsi-

Branduolys rengia muz. Vy
tauto Strolios paskaitą “Lietu
viai nelietuviškose plokštelėse” 
balandžio 19, šį šešttadienį, 6:30 
vai. vak. Aušros Vartų parapi
jos salėje, 570 Broome St., New 
York, N.Y. (prie Holland Tun- 
nel). Auka 3 dol.

MOTERŲ VIENYBĖ
kviečia New Yorko ir apylinkės visuomenę dalyvauti 
RAIMUNDO LAPO knygos TEN, EKRANE SUŽIBUS...“

SUTIKTUVĖSE
balandžio 20 d., sekmadienį, 3 vai. popiet Kultūros 

Židinyje.

Su knyga supažindins poetas LEONAS ADOMKEVI- 
ČIUS-LĖTAS ii Hartfordo. Bus RODOMI FILMAI: vaizdai 
Ii nepriklausomos Lietuvos ir Balto Įsteigimas Manhat- 
tane.

Po programos vaiiės.
Auka — 5 dol. asmeniui

lankyti visi apylinkės lietuviai, 
kad nepraleistų progos susipa
žinti su mūsų jauniausios kartos 
patriotu-intelektualu, bet taip 
pat, savo buvimu jį paremdami 
ir parodydami savo įvertini mą, 
praleistų labai įdomią kultū
rinę popietę, kurios metu bus ro
domas turiningas Nepriklauso
mos Lietuvos spalvotas ir gar
sinis filmas ir apžvalginis fil
mas apie Balto įsikūrimą.

Raimundo Lapo knyga taip 
pat yra-puiki dovana mokslo 
metus baigiančiam jaunimui, o 
vyresnieji patirs, kad jau 1896 
metais caro valdomame 
Vilniuje jų tėvai ir seneliai ste
bėjosi naujuoju ateinančio šimt
mečio stebuklu — Animatogra- 
fija, vėliau tapusia “judamai- 

-siais paveikslais”. Raimundui 
Lapui, kurį turiu malonumą 
asmeniškai pažinti, linkiu gra
žios ir vaisingos popietės labai 
kultūringoje ir svetingoje ryti
nio pakraščio lietuvių šeimoje.

Aurelija Balašaitienė

FILMŲ POPIETĖ
Aš asmeniškai džiaugiuos, kad 

Moterų Vienybė apsiėmė padėti 
jaunam rašytojui Raimondui La
pui supažindinti visuomenę su 
jo knyga “Ten Ekrane Sužibus”, 
apie Amerikos lietuvių kinema
tografiją. Džiaugiuos dėl to, kad 
mūsų kredito unija “KASA” su
prato tokios knygos svarbą, pri
sidėdama ją paremti.

Knygos sutiktuvėse bus paro
dytas gražus filmas iš nepri
klausomos Lietuvos laikotarpio 
“Laisvoje Tėvynėje”. Šį filmą 
paruošė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo komisi
jos narys Vitalis Matulaitis šeš
tadieninėms mokykloms ir jau
nimo organizacijoms. Muziką 
pritaikė Algis Jagela. Filmos
fundatoriai — visos Kanados 
keturios kredito unijos: Mont- 
realio “Litas”, Toronto “Para
ma” ir “Prisikėlimas”, Hamilto
no “Talka”. Čia ryškus pavyz
dys kaip mūsų lietuviškos kredi
to unijos paremia visus gražius 
ir kartu svarbius užsimojimus. 
Todėl būkim lietuviškų kredito 
unijų nariais.

Aš asmeniškai žadu dalyvauti 
knygos sutiktuvėse, jeigu nebū
siu įpareigottas kitur būti,- bet 
paraginsiu, kad mūsų štabas at
stovautų “KASAI” balandžio 
20 d. 3 vai. popiet Kultūros Ži
diny.

Vytautas Vebeliūnas

Elizabeth, N.J., šv. Petro ir 
Povilo lietuvių'parapijoje, ba
landžio 19, šį šeštadienį, vyks 
specialios iškilmės, nes bus mini
ma parapijoje sėkmingai dirban
čių dijakonų Anthony Samalonis 
ir Henry Keturvvitis šventimų 
penkerių metų sukaktis. 5:30 
vai. popiet bus aukojamos pa
dėkos mišios. Po to parapijos sa
lėje 6:30 vai. vak. vyks koktei
lių valanda, vakarienė ir šokiai, 
palydimi geros muzikos.

PRITARKIME KOVOJANČIOMS 
MOTERIMS

1947 m. kovo 8 d. Esslingen 
mieste, V. Vokietijoje,buvo įkur
ta Pabaltijo Moterų Taryba. 
Daugelis prisimename sunkias 
gy venimo sąlygas pabėgėlių sto
vyklose po Antrojo Pasaulinio 
karo, tačiau, nepaisant įvairių 
sunkumų, nedateklių, neaiškaus 
rytojaus, pabaltietės moterys 
pajėgė įsteigti bendrų stiprią or
ganizaciją — Pabaltijo Moterų 
tarybą, apjungiančių nuo sovie
tinio teroro pabėgusias lietuves, 
latves, estes, laikinai įsikūrusias 
vakarų Europoję.

Šios organizacijos pagrindinis 
tikslas — skleisti kitataučių tar
pe tiesą apie šių dienų būklę 
pavergtame Pabaltoje, infor
muoti laisvąjį pasaulį apie Lie
tuvai, Latvijai, Estijai okupanto 
daromas skriaudas — žmogaus 
teisių paniekinimą, rusifikaciją, 
nekaltų žmonių areštus ir jų kan
čias sovietų koncentracijos sto
vyklose ir psichiatrinėse ligoni-
nėse.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
centras yra New Yorke. Tarybai 
pirmininkauja, kasmet iš eilės 
pasikeisdamos, lietuvės, latvės, 
estės. Šių metų Tarybai pirmi
ninkavimą estė perduos lietuvei.
Mums lietuvėms yra labai svar
bu, kad šioje ceremonijoje daly
vautų kuo daugiau lietuvių mo
terų ir vyrų.

Savo dalyvavimu parodysime, 
kad mes lietuviai palaikome ir į- 
vertiname Pabaltijo moterų 
bendrą kovą už Pabaltijo kraš
tų išsilaisvinimą - nepriklau
somybę. Šiais laikais bendrai 
veiklai jau yra apsijungę pabal- 
tiečių jaunimas; efektingai vei
kia pasaulio pabaltieji ų Santal
ka ir kt. Juk moterų balsas ne
mažiau yra reikšmingas Pabal
tijo bylai. Ir moterys dažnai pa
sireiškia savo sumanumu tarp
tautinėse moterų konferencijose, 
spaudos konferencijose, suda
rant tikrąją opiniją Pabaltijo 
reikalu.

Kai PMT pirmininkavimą per
ima estė ar latvė, į šią ceremo-

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 23, ateinantį trečia
dienį, 8 vai. vak. per televiziją 
bus transliuojama W.A. Mozarto 
opera “Le Nozze di Figaro”. 
Pagrindiniai solistai: Ruggero 
Raimondi, Kathleen Battle, Fre-
derica von Stade, Carol Vaness. 
Diriguoja James Levine. Ši trans
liacija buvo užrašyta į juostą 
1985 gruodžio 14.

A. a. Margirio Jesaičio atmi
nimui pagerbti Tautos Fondui 
aukojo: dr. Kęstutis ir Elena 
Valiūnai 100dol., Stepas ir Aldo
na Mackevičiai, Irena ir Jurgis 
Okuniai po 50 dol., A. Daunys, 
Alina ir Edv. Stakniai po 30 
dol., Algimantas Ošlapas ir Jur
gis Žabelskis po 25 dol., J. Kiz- 
nis, D. ir V. Anoniai ir R. Čer- 
keliūnienė po 20 dol. Tautos 
Fondo valdyba už aukas nuošir
džiai dėkoja.

niją visada atvyksta didesni bū
riai jų tautiečių. Todėl kreipia
mės į lietuvių visuomenę pra
šydamos kuo gausiau atsilankyti 
į lietuvės perėmimą Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkavi
mo pareigų. Ši ceremonija į- 
vyks š.m. balandžio 20, sekma
dienį, 4 vai. popiet Estų na
muose, 243 East 34th Street, 
New York, N.Y. Šiame pobūvy
je gali dalyvauti ir ne nariai 
šioš organizacijos.

Pagrindinė kalbėtoja bus 
Mari-Ann Rikken, Estų Bendruo
menės Tarybos narė. Po to bus 
muzikinė programa, vaišės. Prie 
įėjimo auka.

Irena Banaitienė

Jono Aisčio, įžymaus lietuvių 
poeto eilėraščių rinktinę, pava
dintą POEZIJA, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 
Knyga didelė, per 600 psl., 
išleista 1961 metais, išleido Ro-
muvos leidykla. Įrišta į kietus 
viršelius. Kiekvienam verta įsi
gyti, padovanoti jaunimui. Kai
na 6 dol., persiuntimo išlaidom 
reikia pridėti dar l^dol. Rašy
ti: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Baltų Studijų Draugija (AABS) 
gavo iš Federalinio humanitari
nių mokslų paramos fondo (NEH
— National Endowment for the 
Humanities) 50,000 dol. stipen- 
diją. Ji bus įteikta, jei draugija 
iki 1989 susirinks trigubai di
desnę sumą. Aukos iš įvairių 
šaltinių jau plaukia. Siekiant 
surinkti reikiamą sumą, draugi
ja New York Yacht Club patal
pose gegužės 3 rengia priėmimą 
su šampanu. Vakaronės garbės 
pirmininkais yraZbigniew Brze- 
zinski ir Jeane Kirkpatrick. Ren
gimo komitete dalyvauja lietu
viai, latviai ir estai. Lietuviams 
atstovauja Aldona Klivečka, Al
dona Marijošius, Audra Misiū
nas, Virginija Sirusas, Jack Što
kas, Elona Vaišnys, Eglė Žilio- 
nis-Dudėnas. Dalyviai aukoja 
100 dol. ar daugiau nuo kiek
vieno asmens. Vakaronės meto 
bus pagerbti: Gunnar Birkerts
— latvių architektas, Ivar Ivask
— estų poetas ir kritikas, To
mas Venclova — lietuvių poetas, 
vertėjas ir kovotojas už žmogaus 
teises.

Kun. Teofilis Palis. Pittsburg, 
Calif., ilgametis uolus Darbinin
ko skaitytojas ir rėmėjas, ir šie
met, atnaujindamas Darbininko 
metinę prenumeratą^ atsiuntė 
50 dol. Spaudos nuoširdžiam rė
mėjui administracija dėkoja.

Lietuvių Bendruomenės JAV 
rytinio pakraščio apygardų ir 
apylinkių atstovų suvažiavimas 
vyks gegužės 10 Kultūros Židi
ny, Brooklyne.

Algimantas Dragūnevičius, 
“Tėvynės Garsai” kultūrinės ra
dijo valandėlės Hartforde, 
Conn., vedėjas, sunkiau susirgo 
ir paguldytas ligoninėn.

New Yorko žinių dar yra sep
tintame puslapyje.

Amber singers — Ona Valinčiūtė-Kelly ir duktė Pat Kelly 
balandžio 20 atliks programą V. Atsimainymo parapijos salėje, 
Maspeth, N.Y., Lietuvos vyčių mugės metu.

Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Atlanto Apskritis 

kviečiai 
FESTIVALI

balandžio 19 — 7 v.v.
balandžio 20 po 11 vaL sumos
Vleipatles Atsimainymo parapijos salėja
Lietuvlikų prekių iipardavlmas, maistas, gausi loterija, 
Liatuvitkų prekių Spardevlmaa. maistas, gausi loter|a,

tarp prteų dal. J. BAGDONO paveikslas. dalnuo|a AMBER SINGERS

(3 v. p.p. sekmadieni) Ir kltokloe Ivekybės

Vyčiai Visus Kviečia Gai šiai Dalyvaiti ir Paremti 
Orcanizai ija
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