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• Savaitės
i įvykiai

Gen. sekretorius Gorbačio
vas pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
yra pasiryžusi be atidėliojimo 
pasirašyti su JAV sutartį, per 5 
m. iš Europos pašalinančią bran
duolines vidutinės tolinašos ra
ketas. JAV ir jos sąjungininkai šį 
siūlymą sutiko palankiai, bet nu
rodo, kad reikės daug techniškų 
kliūčių nugalėti.

Italijos socialisto Battino Cra- 
xi vadovaujama koalicinė vyriau
sybė pasitraukė, bet sutiko eiti 
pareigas, kol bus sudary ta nauja 
vyriausybė.

Pietų Afrikos aparteido politi
kos vadovaujantis priešininkas 
yra nelegalus Afrikos tautinis
kongresas, kurio vykdomojo ko
miteto 21 narys iš 30 priklauso 
komunistų partijai. Jai vadovau
ja iš Lietuvos kilęs advokatas Joe 
Slavo.

Afganistanas ir Pakistanas, 
J.T. tarpininkaujant, vėl pradėjo 
pasitarimus dėl sovietų kariuo
menės atitraukimo iš Afganista
no.

Izraelio užs. reikalų ministe- 
ris Shimon Pėrės buvo nuvykęs 
į Egiptą tartis su prezidentu Bo
sni Mubarak dėl tarptautinės 
konferencijos Artimųjų Rytų tai
kai pasiekti. Ministeris pirmi
ninkas YiTžhakSharhTf'pareiške* 
didelį nepasitenkinimą dėl šio 
žygio ir nurodė, kad dėlto gali 
sugriūti koalicinė vyriausybė.

Sov. Sąjunga nutraukė jos 
pačios paskelbtą branduolinių 
užtaisų sprogdinimo moratoriu
mą ir išsprogdino apie 20 kiloto- 
nų branduolinį užtaisą prie Se- 
mipalatinsko Kazachstane.

Prezidento Reagan skirta ko
misija ginklų Iranui pardavimo 
reikalui ištirti atrado, kad Izrae
lis dėl savo politinių tikslų yra į 
šį reikalą labai įsivėlęs. Izraeliui 
rūpėjo, kad karas tarp Irano ir 
Irako nenutruktų, nes Izraelis 
pardavinėjo ginklus Iranui. o 
pats karas nukreipė arabų 
dėmesį nuo konflikto tarp Izrae
lio ir arabų.

Prancūzijos teismas, nepaisy
damas prokuroro maldavimų ne
skirti didelės bausmės, nubaudė 
libanietį teroristą Georgės Ibra- 
him Abdallah kalėti iki gyvos gal
vos. Jis buvo kaltinamas padėjęs 
nužudyti JAV ir Izraelio diplo
matus.

Afganistano karo lėktuvai du 
kartu puolė Pakistano pasienio 
kaimus ir užmušė kelias dešimtis 
ir sužeidė apie 200 žmonių. Pa
kistanas dėlto pareiškė griežtą 
protestą.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas, kalbėdamas sovietų darbo 
unijos kongrese, pripažino, kad 
jo pastangos sudemokratinti gy
venimą susilaukia kritikos. Jis 
pamokė, kad demokratėjimo 
procesas nesusilpnina vadovavi
mo ir drausmės normų bei atsa
kingumo.

Išgarsėjas N.Y. rabinas ir 
Izraelio parlamento narys Meir 
Kahane, pasinaudodamas parla-
mento atstovam teikiama privi
legija, išsiuntinėjo Izraely gy ve
nantiem arabam laiškus, ragina-
nčius juos atsisaky ti Izraelio pi
lietybės ir išvykti.

JAV Pacifiko karo laivyno va
das adm. James A. Lyons pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga žymiai 
išplėtė JAV Vietname įrengtą 
Cam Ranh Bay karinę bazę, pa
statydindama 5 naujus molus lai
vam sustoti ir plaukiojančią laivų 
statybos įmonę.

TAUTA NEUŽMIRŠO SAVO ĮKALINTŲ KUNIGŲ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 69

SKAITYTOJO LAIŠKAS 
“KRONIKAI” 

(Skausmingosios sukaktys)

Kiekvienus Naujuosius Metus 
žmogus sutinka su tam tikromis 
viltimis lūkesčiais, troškimais. 
Linkima ir tikimasi, kad jie bus 
prasmingesni, geresni. Net 
mažai išsivysčiusių tautų pa
pročiuose vyrauja įvairios nauja
metinės apeigos, kurių pagalba 
stengiamasi nuvyti šalin blogį, 
piktąsias dvasias. Jokie šešėliai 
neturi temdyti Naujųjų Metų 
džiaugsmo.

Deja, 1986 m. Lietuvos tikin
tiesiems atneša ne tik džiaug
smą. džiugią, pakilią nuotaiką, 
bet ir primena iš daugelio dar 
vieną skausmingą sukaktį, kurią 
minėsime sausio 26 d. — tai kun. 
Alfonso Svarinsko trejų metų ne
laisvės sukaktis.

Treji metai be 
kun. A. Svarinsko

Treji metai — labai nežymus 
žmogaus gyvenimo tarpsnis. 
Tačiau visai kitaip atrodo, kai šie 
trys metai sudaro devyniolikos 
nelaisvės metų tęsinį. Iš tri
sdešimt vienerių A. Svarinsko 
kunigystės metų — vienuoilika 
praleista už grotų ir spygliuotų 
vielų, be teisės vadintis ne tik 

"^kunigu, bet ir žmogumi’
Jis — klerikalinis ekstremistas 

ir šmeižikas, pavojingas nusi
kaltėlis ir buržuazinės ideologi
jos apmokamas tarnas, iš
sišokėlis ir dar kažin kas, tik ne 
kunigas, ne žmogus, ginantis be
są, kovojantis už Dievo reikalą, 
už dvasinio tobulėjimo idealus. 
Svetimųjų pasmerktas, net kai 
kurių savo pašaukimo brolių iš
juoktas ir suniekintas, tačiau 
tūkstančiams Lietuvos tikinčiųjų 
ir geros valios žmonėms jis — 
galingas, nenuilstantis ledlaužis, 
Dievo vedamas ir globojamas, 
įštikimų maldomis remiamas, 
negailestingai laužė ir tebelaužia 
dvasinio sustingimo, melo, ir 
neapykantos, prievartinio atei
zmo ledus. Jo asmens didybę 
pripažįsta net patys valdiški be
dieviai.

Visi tie ankstesni draudimai 
klierikams lankytis pas jį, dabar 
rengti jo minėjimus, viešai mel
stis už jį, pamoksluose teigiamai 
vertinti jo veiklą ir pastangas, 
rodo, kad prievartos aparato sar
gai puikiai supranta kun. A. Sva
rinsko pavyzdžio jėgą ir įtaigų 
poveikį blaiviai mąstantiems 
žmonėms. Todėl ir stengiamasi 
bet kokia kaina apjuodinti jį prie
varta ir grasinimais įkalti 
žmonėms, kad kun. A. Sva
rinskas — tarybinės santvarkos 
priešas, kad jo gynimas gali būti 
traktuojamas, kaip politinis nusi
kaltimas.

Kodėl šmeižia 
kun. A. Svarinską?

Labai apgailėtinai atrodo vis
dar tarybinėje spaudoje pasiro
dančios įvairios melo apraiškos,
stengiantis apšmeižti kunigus 
kalinius ar kitus kalinius bei kita
minčius. Štai neseniai “Kauno
tiesos" dienraštyje vienas tokių 
melo ruporų, KKI marksizmo 
dėstytojas Jeselskis, bandė įro
dinėti, kad kunigų — A. Svarin
sko bei S. Tamkevičiaus — veik
lą tikintieji patys pasmerkė, kad 
teismo proceso metu visuomenė 
nuo jų nusigręžė ir panašiai. Jdo- 
mu, apie kokius tikinčiuosius ir 
kokią visuomenę kalba Jeselskis?

Ar tai tie tikintieji nusigręžė 
nuo A. Svarinsko, kurie rizikuo
dami savo gerbūviu ar net laisve, 
visaip ujami ir net terorizuojami, 
įvairiom tarybinėm instancijom 
rašė protesto pareiškimus ir su
rinko tūkstančius parašų po jais?

Ar tie tūkstančiai pasirašiusių
jų reikalavusių grąžinti kun. A. 
Svarinskui laisvę, paliko.jį vienui 
vieną neteisybės kilpose?

Ar kun. A. Svarinską atmetė 
ta visuomenės dalis, kuri kelias 
dienas išstovėjo prie teismo 
rūmų, kentėdama saugumo ir 
milicijos savivalę, patyčias ir net 
represijas, gaudynes, prievartinį 
išvežimą keliasdešimt kilometrų 
už Vilniaus, areštus po 10 parų 
ir 1.1. ?

Jis nepalūžo!
Pagaliau, ar ir šitie tikintieji ir 

kunigai, kurie šiandien daugely
je bažnyčių meldžiasi už kun. A. 
Svarinską ir kt. kalinius, nieko 
nenori girdėti ir žinoti apie jį?

Tad apie kokį kun. A. Svarin
sko atmetimą rašė šis “Tarybinės 
tiesos ir tikrovės” gynėjas? Jesel
skis, tikriausiai, turėjo mintyje 
tuos teisminio farso pagrindinius 
veikėjus ir atlikėjus ir tą visuo
menės (saugumo ir partinių ka
drų), priverstinai į teismo salę 
suvarytą dalį, kuri savo pritaria- 
rtčiaiš plojimais steigėsi nuslo
pinti sąžinės balsą dėl neteisėto 
žmogaus pasmerkimo, deja, vel
tui pastangos!...

Valdiškus bedievius labiausiai 
iš pusiausvyros išmuša kalina
mų, tiekkun. A. Svarinsko, tiek 
kitų kunigy ir pasauliečių kalinių 
tvirta, nepalaužiama dvasia, vi
siškas pasitikėjimas Viešpaties 
globa ir besąlygiškas atsidavimas 
Aukščiausiojo valiai. O kaip 
norėtų matyti juos parblokštus, 
besimaudančius “atgailos” aša
rose.

Belaisvių laiškai rodo priešin
gai: beveik kiekviename jų atsi
spindi padėka Dievui už suteiktą 
galimybę kentėti ir aukotis to
bulėti pačiam ir būti pavyzdžiu 
kitiems Dievo išpažinimo gali
mybė suteikta kiekvienam: tur
tuoliui ir vargšui, mokslininkui 
ir artojui, valstybės vadovui ir
kaliniui. Pareigų Dievui atliki
mo vieta taip pat nėra išskirtinė: 
altorius ir maldos namai, šeima 
ir darbas, kalėjimas ir tremtis — 
tai vis neaprėpiami ir neišmatuo
jami žmogaus veiklos barai die
viškosios minties įkūnijimui. 
Kristus, siųsdamas apaštalus į 
pasaulį, kalbėjo:

“...siunčiu jus kaip avis tarp 
vilkų...

“...Jūsbūsite visų nekenčiami 
dėl mano vardo, bet kas ištvers 
iki galo, bus išgelbėtas...”

“...todėl nebijokite jų, juk 
nėra nieko uždengta, kas nebus 

’Stidengta, ir nieko paslepia, kas 
nepasidarys žinoma...”

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvių delegacija pas Penrivlvanijos gubernatorių vasario 11. Gubernatorius 
pasirašo proklamaciją. Iš k. sėdi Annie Morgalis, gubernatorius Robert P. Casey,
Nellie Bayoras Romanas, stovi iš k. Charles Liscosky, Dorothy A. Banos, Eugene
Rusatsky, Eleonor Rusatsky, Joe Yesulinas, John Koons, Ann Sikora, Helen Grabaus
kas, Marge Yezulinas, Mary Koons, Frank Katilus, Paul Skiptunas.

NIJOLĖS SADŪNAITĖS MEMUARŲ 
ANTROJI D AUS PASIEKĖ VAKARUS

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimų antroji dalis pasiekė 
Vakarus. Sis 88 psl rankraštis 
užvardintas Penkti metai Gerasis 
Dievas slepia mane nuo KGB ob
jektyvo, liudija Sadūnaitės nepa
prastą gilų tikėjimą ir ištikimybę 
Tiesai.

Autorė antroje prisiminimų 
dalyje įdomiai ir vaizdžiai aprašo 
savo, brolio Jono ir jo šeimos 
pergyvenimus jai slapstantis jau 
penkerius metus nuo saugumo 
agentų.

Sadūnaitė 1982 m. pabaigoj 
pradėjo slapstytis, iškilus rimtai 
arešto grėsmei jai sugrįžus į Lie
tuvą. Pirmoji prisiminimų dalis, 
kurią lietuvių kalboje 1985 m. 
išledo Ateities leidykla KGB aki
ratyje vardu, nušvietė jos pergy
venimus arešto ir įkalinimo 
metu. Sadūnaitė atliko 6 metų 
bausmę nuo 1974 - 1980 m. so

JAV LB Kultūros Tarybos 
rūpesčiu yra suorganizuota Lie
tuvių Bendruomenės premija. 
Premijos dydis — 3000 dol. Jos 
mecenatas JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba.

Premijai skirti Chicagoje buvo 
sudaryta komisija, į kurią įėjo: 
Aušra Liulevičienė — pirmi
ninkė, sekretorius Alfonsas Šeš- 
plaukis, nariai — Bronius Vaške
lis, Nijolė Martinaitytė ir Kazys 
Bradūnas. Komisija svarstė 1985 
- 1986 metais išleistas grožinės 
literatūros knygas ir atsiųstus 
rankraščius.

Komisija savo posėdyje vasa
rio 22 Jaunimo Centre Chicagoje 
visais balsais 1986 metų JAV Lie
tuvių Bendruomenės premiją 
paskyrė poetui Bernardui 
Brazdžioniui, pabrėžiant visą jo 
kūrybinį indėlį lietuvių poezijos 
raidon. Komisijai buvo atsiųstas 
naujo eilėraščių rinkinio “Po au
kštaisiais skliautais” rankraštis.

Premija bus įteikta balandžio

A. VAIČIULAITIS — 1986 M. LAUREATAS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
vertinimo komisija, susidedanti 
iš pirm. prof. dr. Elenos Tu- 
mienės, sekr, Bernardo 
Brazdžionio ir narės Alės Rūtos, 
savo posėdyje 1987 vasario 21, 
apsvarsčiusi praėjusių metų 
grožinės literatūros leidinius, 
1986 m. literatūros premiją pa
skyrė Antanui Vaičiulaičiui už 
novelių ir apsakymų rinkinį “Vi
durnaktis prieSeimenos”. 2,000 
dol. premijos mecenatas — Lie
tuvių Fondas.

Antanas Vaičiulaitis savo, poe
zija ir beletristika žinomas nuo 
1925 m. Nepriklausomoj Lietu
voj ir Amerikoj išleido 8 beletri- 

vietiniame gulage už LKB Kro
nikos perrašinėjimą.

Sadūnaitė savo vėliausiuose 
prisiminimuose nemažai dėme
sio skiria ir kitiems, kurie vieno-

PR A T Ę S T A 
KARI LINN0 DEPORTACIJA

Kaippraneša New York Times 
kovo 6 laidoje, Kari Linas iki 
kovo 15dar turi galimybės išvyk
ti į svetimą kraštą, kuris jam su
teiktų leidimą tenai gyventi, pa
gal Attomey General Edvvin 
Meeseird patvarkymą.

Pagal ankstesnius nuo
sprendžius Kari Linas turėtų 
būti deportuotas Sovietų Sąjun- 
gon, liet, dėl padidėjusio etninių 
grupių spaudimo ir įtakingų 
<unerikic?čių užtarimo, deporta
cijos reikalas nusitęsė iki dal>ar.

kiu ar kitokiu būdu paveikė jos 
gyvenimą, pvz. savo tėvams, vy- 
skupui-kankiniui Vincentui Bo- 
risevičiui, buvusiam ilgamečiam 
kaliniui Petrui Paulaičiui, vo
kiečiui gydytojui Fridrichui- 
Juozapui Haas ir kt.

Antrosios dalies tekstą 
mašinėle perrašė ir padaugino 
Lietuvių Informacijos Centras. 
Jį į anglų kalbą jau išvertė Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
reikalų vedėjas kun. Kazimieras 
Pugevičius. Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai, t.y. pirmosios ir 
antrosios dalies junginys bus ne
trukus išleistas anglų kalba Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
rūpesčiu, Trinity Communica
tions leidyklos Virginia valstijoj. 
Užsakymo detalės bus paskelb
tos knygai išėjus į rinką. (LIC)

Kinijos užsienio reikalų inim- 
steris Wu Nuaųian patikino ten 
apsilankiusį valstybės sekretorių 
Shultz, kad Kinijoj vykstanti po
litinė maišatis nesugrąžins jos 
izoliacijos.

nis, laimėjęs Lietuvių Ben
druomenės 1986 metų pre
miją.

4, šeštadienį, 6:30 v.v. Jaunimo 
Centre Chicagoje Septintoje 
premijų šventėje. Šventę rengia 
JAV LB Kultūros Taryba, ją glo
boja Vidurio Vakarų LB apygar
da.

laitis, laimėjęs Lietuvių 
Rašytojų Draugijos 1986 
metų literatūros premiją.

stikos knygas (kelios jų paKario- 
tos), dvi kelionių aprašymų, vie
ną poezijos rinkinį, kelias lite
ratūros studijas, literatūros 
chrestomatijas, į lietuvių kalbą 
išvertė Milašiaus, Mauriaco, 
Maurcis, de La Brete, De Vian 
ir kitų autorių kūrinių. Jo bele
tristika buvo išversta į daugiau 
negu į dešimt svetimų kalbų. Pa
rašė daug vertinimų apie naujai 
pasirodančias knygas, redagavo 
“Ateitį” “Dienovidį”, savaitraštį 
“Ameriką”, “Aidus”, “Vytį”.

Vaičiulaičio beletristikos, 
ypač pasakų, didžiausia vertė jo 
stiliaus turtingumas ir originalu
mas. Apie jį prof. Juozas Brazai
tis sako: “Vaičiulaitis iš kasdienio 
gyvenimo šukelės iškalė ir auk
sakalio kruopštumu ornamenta
vo poetinius pasakojimus bei vai- 
zdus”.

LR D valdyba buvo paskelbusi 
ir prašė visų autorių arba leidėjų 
savo 1986 m. leidinių po tris eg-
zempliorius atsiųsti komisijai iki 
balandžio 1 d., bet komisijos na
riai per visus metus sekė visas 
išeinančiaas knygas, jas skaitė, 
susipažino ir nenorėjo premijos 
skyrimo nudelsti. Jei kas knygų 
dar neišsiuntė, jų siųsti nereikia. 
Praėjusių metų knygų derlius 
buvo ne mažas — 20 lei dinių.

Kiek vėliau bus paskirta pre
mija ir už 1985 m. geriausią kny
gą. Vertinimo komisiją, taip pat 
Amerikos vakariniame pakrašty, 
sudaro Alė Rūta. Bernardas 
Brazdžionis, Jurgis Gliaudą, 
prof. dr. Elena Tumienė ir Pra
nas Visvydas.

LR D valdyba

Sirijai, atgabenus j Libano so
stinę Beirutą daugiau kariuo
menės, pavyko ne tik sustabdyti 
įsisiūbavusias kovas tarp musul
monų milicijos ir dnizų su ko
munistais. bet ir sudarė sąlygas 
šių milicijų vadam sukurti poli
tinę programą ir ją pasiūlyti kaip 
pagrindą pasitarimam su kri- 
kščidnių milicjos vadais.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos prezidiumo posėdyje 
buvo svarstomos aktualios meni
nio vertimo problemos. Kalbėjo 
pirmininkas E. Matuzevičius ir 
kiti. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu dirba daugiau kaip du šim
tai vertėjų, būtina konsoliduoti 
vertėjus, organizuoti jų veiklą, 
įkurti savarankišką vertėjų orga
nizaciją, aktyvinti literatūrų 
ryšius verčiant į svetimas kalbas 
lietuvių rašytojų kūrinius ar kitų 
literatūrų vertimus į lietuvių kal
bą, rengiant vertėjus siųsti juos 
į ilgalaikes komandiruotes į

Savaitės 
įvykiai I

Italija pasirašė su ten gyvena
nčia žydų bendruomene susita
rimą. suteikiantį teisę žydų orga
nizacijoms rinkti aukas ir vykdyti 
religinius patarnavimus, 
aprūpinti košer maistu karius, li
gonius ir kalinius, švęsti žydų re
ligines šventes, dėstyti religiją 
mokyklose, pripažinti rabinų 
įvykdy tus vedy bų - -aktus ir 
leidžiantį skirti 10 proc. save 
metinių pajamų, bet ne daugiau 
kaip 6.000 dol., žydų organizaci
jų reikalam.

Filipinų prezidentė Corazon 
Aquino paskelbė amnestiją tiem 
partizanam kurie per 6 mėn. 
padės ginklus.

NYT žurnalistas Richard Ree- 
ves spekuliuoja, kad Švedijos 
min. pirmininkas Olaf Palme 
buvo nužudytas dėlto, kad buvo 
labai įsivėlęs į tarpininkavimą 
karui tarp Irano ir Irako užbaigti, 
kada tuo pačiu metu Švedijos 
Bofors firma užsienio reikalų mi
nisterijos pritarimu aprūpindavo 
Iraną priešlėktuvinėm raketom. 
Vyriausybė, siekdama apginti 
Švedijos “nekaltybę” ir patikinti 
gy ventojus, kad viskas yra tvar
koj, Palme žudikų iki šiol vis ne
suranda.

JAV atsargos kariuomenės 
vyresnieji vadai įspėjo gy ny bos 
sekretorių Casper W. VVeinber- 
ger. kad. nepaisant kai kurio pa
gerėjimo, jų vadovaujami dali
niai dėl kritiško medicinos per
sonalo ir įrankių ginklų ir šar- 
vuotės reikmenų trūkumo ir ne
pakankamo apmokymo yra ne
pasiruošę dalyvauti kare.

Vakarų Vokietijos nacių doku
mentacijos centras Ludsvigsbur- 
ge gavo iš J.T. karo nusikaltimų 
komisijos 30.000 pavardžių. įta
riamų karo nusikaltimais, sąrašą 
ir numato jį patikrinti. Iš šio cen
tro anksčiau patikrintų 90.920 
įtariamųjų Vakarų Vokietijos tei
smai nubaudė tik 6479 asmenis.

Filipinuose po 60 dienų pa
liaubų komunistų partizanų puo
limai pasiekė aliarmuojantį lygį. 
Ginkluotųjų pajėgų viršininkas 
gen. Fidel Ramos įsakė armijai 
imtis žygių komunistų partizanų 
veiklai paraližuoti.

5 Libijos karininkai karo avia
cijos transporto lėktuvu atskrido 
į Egiptą ir pasiprašė politinės 
globos. Libija pareikalavo “pak
lydusį” lėktuvą tuojau grąžinti.

užsienio šalis. Šia aktualia pro
blema turėtų pasirūpinti Lietu
vos aukštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo ministerija.

— Lietuvos dailininkų sąjun
gos valdybos plenume buvo 
pasiūlyta sąjungon priimti apie 
40 dailininkų susipažinus su sto
jančiųjų pateikta medžiaga.

— Vilniuje Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmų scenoje vaidino 
Gardino srities rusų dramos ko
lektyvas. Kolektyvas repertuare 
turėjo 4 veikalus ir suvaidino 24 
spektaklius.

— Kauno Valstybinio muziki
nio teatro solistui Juozui Gedi
minui Smitui suteiktas Lietuvos 
nusipelnusio artisto garbės var
das.

— Šiauliuose garsėja gintaro 
kambarys. Tai K. Preikšo peda
goginio instituto docentės Eleo
noros Eglės Preskienienės ginta
ro kolekcija — kurioje yra 300 
su viršum eksponatų iš įvairių at
spalvių su inkliuzus gintare. Čia 
ir miniatiūrinis “Mažasis prin
cas” ant skirtingų atspalvių 
Žemės rutulo, 3 eglaitės,

pingvinų šeima, mieganti pete
liškė, karoliai su 47 muselėm 
inkliuzais, didelės žuvys ir pan. 
Kolekcionierei labiausiai patinka 
suvenyrai iš nešlifuoto gintaro 
arba kai šlifuoja tik jo dalis. Yra 
ir natūralaus gintaro, kurį su
rinko pati docentė ar jos artimie
ji, draugai, bičiuliai padovanojo.

— Lietuvos “Žinijos” draugi
jos valdybos pirmininkas, Lietu
vos nusipelnęs kultūros veikėjas 
Antanas Barkauskas apdovano
tas Lietuvos aukščiausios Tary
bos prezidiumo garbės raštu už 
vaisingą darbą septyniasdešim
tųjų gimimo metinių proga.

— Kaune pagaminti pirmieji 
šalto vandens skaitikliai “Atra
mos” eksperimentinėje mecha
nizacijos priemonių gamykloje. 
Nedaug už telefono aparatus di-

dėsni skaitikliai bus pastatyti 
daugiabučiuose namuose, o 
vėliau ir visuose butuose, kur 
yra vandentekis. Tiksli apskaita 
turėtų sumažinti vandens varto
jimą. Nauji skaitikliai bus tiekia
mi Latvijos, Estijos ir Kalinin
grado gyventojams.

— Maskvoje 23-me meno fe
stivalyje “Rusų žiemą” dalyvavo 
ansamblis “Lietuva”, kamerinis 
Lietuvos orkestras, solistai V. 
Noreika, E. Kaniava, V. Dauno
ras ir kt. Festivalis pradėtas nau
ja P. Čaikovskio operos “Maze- 
pa” premjera, kurią dirigavo 
Maskvos Didžiojo Teatro muzi
kinis vadovas ir vyriausias diri
gentas liaudies artistas Algis 
Žiūraitis. Operą režisavo kino 
menininkas Sergei Bondarčiuk.

S. L. K.

LIUDAS DAMBRAUSKAS 
PALEISTAS IŠ LAGERIO

MALDOS DIENA UŽ 
LIETUVĄ KANADOJE

Vvskupų Konferencijos Kana
doje pirmininkas vysk. J. M. 
Sherlock savo laiške vyskupams, 
prisimindamas Lietuvos 600 
metų krikščionybės jubiliejų, ra
gina jų valdomose vyskupijose 
paskelbti maldos dieną.

Siūlo kartu su Šv. Tėvu — 
birželio 28 dieną, sekmadienį, 
meldžiantis už Lietuvą parodyti 
Bažnyčios simbolinį solidarumą 
su Lietuvos katalikų kenčiančia 
Bažnyčia ir persekiojamaisiais.

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

‘ ...Nebijokite tų, kurie žudo 
kūną, o negali užmušti sielos... ”

Todėl nė iš vieno kalinamo 
lūpų nesigirdi nevilties šauksmo 
ar gailesčio dėl prarasto gyveni
mo ir laisvės. Gal ne visi vieno
dai atsparūs fiziniai iškentėti ne
laisvės nepriteklius, tačiau sielos 
jų ramios ir tvirtos, nes jas stipri
na ir globoja pats Kristus, mūsų 
Viešpats ir mūsų Dievas!

Minint išsiskyrimo su garbin
guoju mūsų kun. A. Svarinsku 
trejų metų sukaktį, pakelkime 
savo širdis į Viešpatį, kad 
pajėgtume nugalėti baimę ir ne
tikrumą. kad iš kankinių pasi- 
semtume ryžto ir drąsos, kad vi
sada melstume šv. Dvasią.

"...Galingai protą mūs 
apšviesk

Ir širdis meile Tu
paliesk, 

Kad nepalūžtų mūs valia.
Jų stiprink amžina galia...’

Atminkime, kad kun. A. Sva
rinskas ir kiti neša nelaisvės pa
nčius už Dievą, Bažnyčią ir tau
tą! Telaimina jį Visagalis!

. 'c1. . . ■ . .
VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 367 Larkfletd Road^Kasi 
NorthportK, N.Y. 11731. Tat 516 368-3740. Namų telefonas ve*srah 
tik išimtasis atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 011141h St.RIchmond HM, N.Y. 11418. ToL 718 441 - 2811.

' DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgMand Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angį Iškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, s ve kini mo kortelių, 
gintaro, baltlnukų, įuostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forąst 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296 - 2244,

BUVUS FUNESAL HOMĘ- Mario Telaslra, Jr. laidotuvių direktorius, Rew 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WUson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ava., St Petarsburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Paaadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petarsburg, Fla. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdraų; 
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujo!'vietoj — OHLERT 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhavan, N.Y. Tblef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ai 
norite būti Ji Andrlūšio klientais.

Liudas Dambrauskas, a. a. 
prelato Adomo Jakšto-Dam
brausko sūnėnas, š.m. vasario 7 
grįžo į Lietuvą iš sovietinio gula
go, praneša Lietuvių Informaci
jos Centras. 65 m. amžiaus 
Dambrauskas buvo Vilniaus są
junginio mokslinio tiriamajamo 
Instituto "Termoizoliacijoje” vy
resnysis mokslo bendradarbis.

Anot giminių, jo paskutinis 
mėnuo lageryje buvo ypač sun
kus.

Dambrauskas buvo paleistas 
iš Mordovijos 3-5 lagerio, kur 
jis atliko trijų su puse metų 
griežto režimo lagerio bausmę, 
ir dar dvejus metus tremties 
už tariamą “anti-sovietinę agita
ciją ir propagandą” pagal Lietu
vos TSR baudžiamojo kodekso 
68 straipsnį. Dambrausko “nusi
kaltimas” buvo tai, kad 1957 - 
1983 metais parašė memuarinio 
pobūdžio rašinių Pasmerkto pri
siminimai ir išplatino juos Kauno 
mieste. Nuo 1970 iky^Ąpą^šė^jjž bendrada 
53 sąsiuvinius ir rašmį-Gvveni- Krtfrtika.

mo akimirkos. Visi šie rašiniai 
susideda iš prisiminimų kuriuo
se neva šmeižiama Sovietų Są
junga.

1984 kovo 20 tuoi pačiu metu 
jo bute Vilniuje ir žmonos bute 
Kaune buvo padarytos kratos, po 
kurių jam buvo uždėtas namų 
areštas. Jis buvo nuteistas 1984 
spalio 1-3 dienomis Vilniuje. 
Teismo metu Dambrauskas suk
rito. Jis buvo kankinamas įvairių 
ligų, įskaitant džiovos ir širdies 
negalavimų.

Anot Dambrausko giminių jis 
ir keli kiti lietuviai kaliniai buvo 
paleisti. Vienintelis kitas, kuris 
buvo vardu paminėtas, buvo 81 
metų Vladas Lapienis, kuris 
kaip Dambrauskas, buvo suim
tas už prisiminimus apie sovie
tinį gulagą. Abu anksčiau kalėjo 
už “politinius” nusikaltimus: 
Dambrauskas už pogrindžio 
veiklą Stalino latfeusį’oAapienis

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS
IŠKILMIŲ ROMOJE PROGRAMA

1987 birželio 25, ketvirta
dienį:

Atvykimas į Romą. Laisva die
na

Birželio 26, penktadienį:
9;00 Koncelebruotos Mišios 

Šv. Jono Laterano bazilikoje. 
Diakonato šventimai. Gieda lie
tuvių choras, vargonais groja Vy
tenis Vasyliūnas.

16:00 Svečių priėmimas Lie
tuvių kolegijoje.

18:00 Jaunimo programa Šv. 
Petro aikštėje. Po to vakaras Co- 
lumbus viešbutyje.

Birželio 27, šeštadienį:
11:00 Lietuvių audiencija pas 
Šv. Tėvą.

16:00 Pasaulio lietuvių katali
kų kunigų vienybės susirinki
mas.

Birželio 28, sekmadienį:
9:30 Iškilmingos Mišios su Šv. 

Tėvu (Cappella Papale) ir arkiv. 
Jurgio Matulaičio beatifikacija 
Šv. Petro bazilikoje. Gieda Lie
tuvių operos choras.

12:00 Angelas. Jaunimo pasi
rodymas (taut. šokiais).

18:00 Akademija. Paskaitą 
“Krikščionybė lietuvių tautos 
istorijoje skaito prof. Vytautas

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS-JGNAS, sav. W Inte r Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. TėRft*821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 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 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Talaf. 779 - 5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečladieniais nuo 8 Iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Auburn, MA 0150 . Tel. 617753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM 1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i rėkt., 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadieniais 9 - 10 
vai. rvto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 277 - 25 54th Ava., Bayplde, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

14:00 Jaunimo pabendravimas 
Lietuvių kolegijos Tivoli sody
boje.

18:30 Padėkos lotyniškos 
Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio 
garbei Maria Maggiore baziliko
je. Gieda lietuvių choras, vargo
nuojant Vyteniui VasyH Cinui.

Liepos 1, trečiadienį:
18:30 Padėkos Mišios arkiv. 

Jurgio Matulaičio garbei Maria 
Maggiore bazilikoje.

Liepos 2. ketvirtadienį Išvy
kimas.

Birželio 24 - 26 dienomis:
įvyksta popiežiškame Griga

liaus universitete (Gregorianu- 
me) Romoje tarptautinis bažny
tinės istorijos kolokviumas-sim- 
poziumas tema “Lietuvos kri- 
stianizacija", jubiliejaus proga 
rengiamas Popiežiaus istorijos 
mokslų komiteto.

Simpoziumas skiriamas pir
miausia istorikams. Iš lietuvių 
paskaitas skaitys prof. dr. Marija 
Gimbutienė, dr. Rasa Mažei
kaitė ir prof. dr. Paulius Rabi
kauskas, S.J. Paskaitos bus an
glų, italų ir vokiečių kalbomis. 
Po kiekvienos paskaitos numaty
tos mokslinės diskusijos.

Dainavos ansamblio valdyba: iš k. R. Likandervtė, M. Gaba- 
lienė, D. Ilginytė, stovi iš k. Č. Geležiūnas, J. Vietaitis, A. 
Urba ir J. Peštukas. Nuotr. V. Bacevičiaus

Vardys. Meninę dalį atlieka Lie
tuvių operos choras ir solistė Li
lija Šukytė, pianinu paly dint Ra
mintai Lampsatytei.

20:00 Pobūvis ir vakarienė Šv. 
Angelo pilyje ir sode. Programo
je tautinių šokių ir dainų ansam
bliai.

Birželio 29, pirmadienį, Šv. 
Petro ir Povilo šventė:

10:30 Mišios Šv. Petro bazili
koje. Individualus laisvas daly
vavimas.

18:30 Padėkos lietuviškos 
Mišios arkiv. Jurgio Matulaičio 
garbei XII apaštalų bažnyčioje. 
Gieda Lietuvių operos choras.

Romos iškilmėms, ypač au
diencijai ir iškilmingoms 
Mišioms Šv. Petro bazilikoje 
prašoma atsivežti tautinius dra
bužius.

Laisvu laiku Romos bei arti
mesnių Italijos vietovių lanky
mas tvarkomas kelionių agentų.

Visi prašomi jau dabar regi
struotis pas agentus, kurių adre
sai skelbiami spaudoje.

Jaunimas kviečiamas regi
struotis šiuo adresu: Raminta 
Pemkutė, 1022 Beau Brummel 
Dr., Dundee, 11 60118, tel. 312 
426 -2120, arba skambinti Regi-

Birželio 30, antradienį:
10:00 Ekumeninės pamal

dos katakombose.

nai Krutulytei 312 436 - 5566, 
arba “toll-free” 800 — 331 — 
3903.

' LICTVVfŠKO STILIAU® <RAMWKL'AI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ISTĄKSA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

KVECAS
.I0NA.S 

1933 +197 4

fasoliijo 

A NENORIAIS
66 - 86 80 ST. M1LU8LE VTLLAGE, QL’EEXS. \'y 113T9 ’ 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALĖ *

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITU OTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Liet. Kai. Bažnyčios Kronikai 15 metų
1972 metų kovo 19, šv. Juoza

po diena, liks lietuvių tautai isto
rinė diena. Tą dieną pasirodė 
pirmasis lietuvių pogrindžio 
laikraštis — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Šiemet per 
šv. Juozapą, kovo 19, tai Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kronikai 
sueina 15 metų, kaip ji pastoviai 
leidžiama. Jau Vakarus pasiekė 
72 numeriai. Kronikos reikšmė 
yra nepaprasta.

Iki Kronikos pasirodymo atei
zmas siautėte siautėjo Lietuvo
je, gaudamas valstybinę paramą. 
Katalikų Bažnyčia tiesiog buvo 
perblokšta, be idėjos, pasimetu
si. Dvasiškiai išsigandę, tikintie
ji išsiblaškę, propagandos 
užglušinti. Ateitis buvo tamsi. 
Kažką reikėjo daryti, kad vėl at
sigautų religinis gyvenimas. 
Tada jaunieji kunigai ir ryžosi to
kiam žygiui — išleisti pogrindžio 
laikraštį, nes valdžia neleidžia 
jokio kito laikraščio, išskyrus val
diškus komunistinius laik
raščius. Iš visų projektų buvo pa
sirinkta “Kronikos stilius, su
rašyti tik faktus, kaip Lietuvoje 
yra persekiojama religija. Patys 
f aktai kalba už save. Ir organiza
toriai neapsiriko — faktų kalba 
yra kur kas efektingesnė, nerko- 
kie moraliniai pamokslai.

Išleidimo dieną pasirinko 
kovo 19, per šv. Juozapą, nes šv. 
Juozapas yra Bažnyčios globėjas. 
Ir šv. Juozapo globoje išėjo j nau
ją žygį tie kunigai idealistai ir 
sukėlė sąjūdį.

“Kronikos” pasirodymas tie
siog įelektrino tautą, pabudino 
ją atkakliai kovoti dėl savo religi
nių įsitikinimų, dėl savo teisių.

“Kronika” suakatyvino kunigi
ją, suaktyvino ir tikinčiuosius, 
religingumą jungė drauge su 
tautiškumu, tai drauge didėjo ir 
lietuvių tautos patriotizmas. Dėl 
“Kronikos” jau yra nukentėju
sių, įkalintų žmonių. Tai pa
didėjo Lietuvos kankinių 

skaičius, drauge padidėjo ir 
žmonių ištvermingas ryžtas ko
voti dėl savo teisių.

“Kronika” labai paveikė ir 
išeivijos lietuvius. Ji vaizdžiai 
parodė, kaip Lietuvoje vargsta 
žmonės. “Kronikos” idealizmas 
ir čia ugdė idealizmą.

“Kronika” labiausiai pasitar
navo lietuviškai propagandai vi
same pasaulyje. Per tuos 15 
metų Lietuva taip pasidarė iš
reklamuota, išgarsinta, įsigyta 
naujų draugų. Ir visa tai padarė 
“Kronika”.

Tik Amerikos lietuvių dėka 
“Kronika” pasiekė pasaulio in
formacijos centrus. Ji tuoj ve
rčiama į anglų kalbą ir leidžiama 
atskirais sąsiuviniais. Aprašomi 
faktai susilaukė didelio dėmesio 
Amerikos visuomenėje ir spau
doje, r

“Kronika” verčiama ir į kitas 
kalbas, leidžiami atskirais tomais 
itališkai, vokiškai, ispaniškai. Ko 
niekada anksčiau negalėjome pa
daryti, pasiekti tokios plačios 
propagandos, dabar — viską pa
darė “Kronika”.

Tiesiog jaudinančiai pasaulis 
reagavo į “Kronikoje” aprašo
mus įvykius, į Nijolės 
Sadūnaitės istoriją, į kun. Alfon
so Svarinsko, kun. SigitoTamke- 
vičiaus veiklą ir jų areštai nuban
gavo per viso pasaulio spaudą ir 
visur laimėjo simpatijų Lietuvai.

Tik pagalvokime, jei nebūtų 
buvę “Kronikos”, kokia būtų 
mūsų propagandinė medžiaga, 
koks tos informacijos pasiseki
mas?! Dabar faktai kalba mūsų 
naudai ir visur laimi pasaulio 
simpatijas.

Prisimindami šią garbingą 
“Kronikos” sukaktį, lenkiame 
galvas prieš jos redaktorius, 
leidėjus. Jie nežinomi, bet jie 
yra, nes “Kronika” eina ir toliau 
eis.

išryškinti daug įdomios medžią- VYDŪNO SANTYKIAI SU DR. J. BASANAVIČIUM 
gos duoda jo santykių nušvieti £)r, Jono Basanavičiaus mirties 60 metų sukakties proga 1927. II. 16 — 1987.H.16 
mas su mūsų tautos atgijimo pa
triarchu Basanavičiumi
Vydūnas su mūsų tautos atgijimo 
patriarchu pradėjo santykiauti 
nuo pat “Aušros” laikų. Tie san
tykiai, vėliau išaugę į 
nuoširdžiausią dviejų didžiųjų 
Lietuvos veikėjų bičiulystę 
užsimezgė maždaug taip: viene- 
riais metais už Vydūną jaunesnis 
jo brolis 1883 m. buvo įstojęs Ra
gainėje į Albano Ir Kibeliais 
spaustuvę mokytis raidžių rink
ti. Spaustuvei žlugus, Vydūno 
brolis raidžių rinkėju netapo, 
tačiau į namus jis parsinešė 
“Aušra”. Vydūnui tuomet tebu
vo vos 15 metų amžiaus, tačiau 
jis jau domėjosi lietuvių tautiniu 
atgijimu ir lietuvių tautine 
kultūra. “Aušroje” jis pirmiausia 
ėmė skaityti Basanavičiaus 
straipsnius, kurie jam padarė di
delį įspūdį.

— Buvo jaučiama, — pasakoja 
dr. Vydūnas, — kad dr. J. Basa
navičius rūpinasi visos tautos gy-
vumu ir gyvenimu, tarsi, tai Vydūnui teko matyti 1883 m. 
būtų vidinė josios liepsna. Visur Basanavičiaus fotografiją.

Dr. Jono Basanavičiaus kapas Rasų kapinėse Vilniuje.

ALEKSANDRAS MERKELIS

matyti ir jo pastangos ryšį tarp 
gyvenančios lietuvių kartos ir se
nesnių lig tolimiausių kartų pa
daryti kuo sąmoningiausią.

Taigi “Aušra” pirmiausia 
Vydūną sudomino su mūsų tau
tos atgijimo patriarchu. Dar aiš
kesnis Basanavičius Vydūnui pa
sidaro iš jo tėvo pasakojimų. 
Mat, Vydūno tėvas jau ne kartą 
buvo dalyvavęs susirinkimuose, 
kuriuose buvo kalbama apie lie
tuvių tautos būtį ir apie žyme
sniuosius lietuvių ankstesnės 
kartos ir tuometinius veikėjus 
Lazdynuose, prie Šešupės. To
kiuose susirinkimuose Vydūno 
tėvas buvo susitikęs su dr. Jurgiu 
Sauerveinu. Tėvui pasakojant 
savo sūnui apie žymesniuosius 
mūsų tautos veikėjus,Vydūno 
vaizduotėje kaskart aiškiau ėmė 
kilti šviesi ir didinga Basana
vičiaus asmenybė. Kiek vėliau

1898 m. Basanavičius apsi
lankė Tilžėje, kur jis norėjo susi
tikti su dr. Jurgiu Sauerveinu, 
tuomet viešėjusiu Tilžėje. Jurgis 
Lapinas su dr. Jurgiu Sauervei
nu atvedė Basanavičių pas 
Vydūną. Pačiame savo amžiaus 
gražume aukšto ūgio, išnašus, 
vyriškos išvaizdos ir laikysenos 
Basanavičius Vydūnui padaręs 
įspūdžio, lyg koks pasakos kuni
gaikštis. Vydūnui buvę malonu 
susitikti su tuo kunigaikštiškos 
išvaizdos žmogumi, kurio 
valdžią jis tuomet tematęs lyg 
dausose.

Susitikęs su Basanavičium 
Vydūnas pamanęs:

— Taip tad atrodo atgimsta
nčios lietuvių tautos žmogus.

Išsikalbėjęs su Basanavičiumi, 
Vydūnas pamatė gyvą jo tikėjimą 
ir tvirtą viltį dėl šviesesnės mūsų 
tautos ateities. Tokio tikėjimo ir 
vilties Vydūnas iki tol dar nebu
vo matęs.

Visa tai Vydūno asmenybės 
tolesniam formavimuisi ir jo tau
tinei veiklai turėjo nemažos rei
kšmės. Vydūnas aktyviai tautiš
kai veikė jau nuo 1895 metų. Jis 
savo tautiškajai veiklai plačiai ir 
sėkmingai sugebėjo panaudoti 
muzikos meną. Juk lietuviškoji 
daina buvo vienas iš tų mūsų tau
tinės kultūros reiškinių, kuriais 
stipriausiai reiškėsi galingoji 
mūsų tautos dvasia. Todėl dainą 
ir giesmę Vydūnas pasirinko 
kaip vieną iš geriausių priemo
nių lietuvių tautinei sąmonei 
žadinti ir kelti.

Liūdėdamas, kad lietuvių tau
tos dainos nyksta, Vydūnas, 
maždaug savo pirmojo su Basa
navičiumi susitikimo metu, 1898 
m. parašė pirmąjį savo scenos 
veikalą “Pasiilgimas Veldėtojo”. 
Šiame veikale, be liūdesio dėl 
nykstančių mūsų tautos dainų, 
taip pat trykšta ir tvirtas tikėji
mas, kad ateis dainius, kurio dai
na suskambės iki tol negirdėtu 
grožiu ir galingumu, ir ji prikels 
mūsų tautą.

Vydūnas nuo pat pirmojo susi
tikimo su Basanavičiumi tapo su 
juo geriausiu bičiuliu ir ta bičiu
lystė nebenutrūko iki pat Basa
navičiaus mirties. Basanavičiui 
atsilankant Tilžėje, Vydūnas vi
suomet susitikdavo su juo ir į 
savo draugiją pakviesdavo ir 
daugiau Tilžės lietuvių, jų tarpe 
ir lietuvaičių, būtent Martą 

Raišukytę, Martą Selenaitytę, 
Lydą Selenaitytę. Ta graži drau
gija kartais iškildavo į tolimesnes 
Tilžės apylinkes ir čia gražiosios 
gamtos aplinkumoje būdavo kal
bama apie lietuvių tautos praeitį 
ir apie tai, kas turi būti ateityje.

Basanavičius kreipdamasis į 
Vydūną, norėdavo lyg pabrėžti, 
kad jis lietūvių tautai daug reiš
kiąs ir iš jo lietuvių tauta daug 
laukianti. Vydūnui tai buvo ma
lonu girdėti, nes jis iš pat vai
kystės buvo pasirinkęs savo gy
venimo uždaviniu lietuviškumą 
iškelti į garbę. Basanavičiaus ir 
Vydūno pažiūros į lietuviškumą 
kiek skyrėsi. Basanavičiui lietu
viškumas buvo pati savaime ver
tybė, kuriai gyventi ir dirbti pri
valo kiekvienas lietuvių kilmės 
žmogus. O Vydūnui rodėsi, kad 
žmogaus gyvenimo prasmė glūdi 
siekime šviesesnio žmoniškumo, 
kuriam tautiškumas yra neišven
giama forma ir priemonė, tautiš
kumą žmogus įgyja gimdamas, 
ir niekas jo negalįs išvengti. Kas 
niekinąs ar neigiąs tautiškumą, 
tas niekinąs savo žmoniškumą. 
Iš Mažosios Lietuvos lietuvaičių 
Basanavičius nuoširdžius santy
kius ypač palaikydavo su Marta 
Raišukytę, artima Vy dūno ben
dradarbe.

Jis su ja koresponduodavo, at
siųsdavo jai savo įvairių raštų ir 
ją, kaip išmokslintą mergaitę, 
norėjo įtraukti į esmingesnį lie
tuvių tautinį darbą.

Susipažinęs su Basanavičiu
mi, Vydūnas ėmė domėtis ir stu
dijuoti jo veikalus,. Iš visų Basa
navičiaus keliamų klausimų 
Vydūną ypač domino lietuvių 
kalba. Vydūnas, norėdamas, kad 
lietuvių rašyba kuo geriausiai 
atitiktų lietuvių kalbą ir jos gar
sus ir kad ji būtų laisva nuo sve
timų įtakų, sudarė savo rašybą, 
kurios ištikimai laikėsi visą savo 
gyvenimą.

įkūręs Lietuvių Mokslo Drau
giją, Basanavičius kviesdavo 
Vydūną atvykti į jos susirinki
mus su savo paskaitomis. Pir> ą 
sykį Vydūnas atsilankė į ' ;nių 
1908 m. Tuomet jį į V’’ ,ą la
biausiai traukė Lietuvių Dailės 
paroda. Toliau Vydūnas kasmet 
nuvažiuodavo į Vilnių. į Lietu
vių Mokslo Draugijos suvažiavi
mus, kuriuose jis taip pat laikv-
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stasys KRIKŠČIONYBĖS 
yla JVEDIMAS 18 

LIETUVOJE
Turėdama tokius interesus, ir viena 

ir antra pusė j krikščionybės įvedimą žiūrėjo nebe 
visai nuoširdžiai. Ne krikščionybė kaip tokia, ne 
jos palaimingieji dvasiniai ir kultūriniai vaisiai, bet 
pats formalus krikščionybės įvedimas, kitaip ta
riant, pats krikščionybės įvedimo faktas, pasidarė 
vienas svarbiausių krikščionybės įvedimo ir jos pa
laikymo tikslų.

šita, o ne kita aplinkybė, atrodo, daugiausia nu
lėmė tiek pačios krikščionybės įvedimo būdą, tiek 
ir sąlygų sudarymą jos pradžiai. Neabejotina, kad 
lietuviams krikščionybei priimti buvo reikalingas 
rūpestingas ir gilus paruošimas, nes lietuvių sąmo
nėje ji (krikščionybė) buvo susiformavusi kaip kaž
kas labai svetima ir priešinga lietuvių tautos gyvv 
biniams interesams. Nesimpatijos krikščionybei ii 
jos baimės jausmai, susitelkę lietuvio sieloje, turėjo 
būti pakeisti priešingais jausmais tik ilgesnio ir rū- 
pestingesnio paruošimo pastangomis. Tačiau, kaip 
žinome, tiek Lietuvos, tiek Žemaičių krikštas buvo 
rekordinio greičio ir per daug paviršutiniškas 
Aukštaičiuose krikštijimo darbai buvo atlikti per 

keliolika dienų ir teapkrikštyta didesnė puse, o 
Žemaičiuose — per dvi savaites ir tik pusė žmonių. 
Savaime aišku, per tokį trumpą laiką net tie patys 
krikštytieji negalėjo būti nei pakenčiamai paruošti 
tokiam dideliam aktui, kaip priimti naują ir tai 
tokią subtilią religiją, kaip krikščionybe, ir tai dar 
būdami tokio nusistatymo, kokį lietuviai prieš ją 
turėjo. O ką jau kalbėti apie kitų tolimesnį 
krikštijimą ir paruosimą, kurį turėjo atlikti patys 
vieni kunigai. Jų vienų darbas be valdovų autori
teto paramos turėjo būti jau psichologiškai tais lai 
kais neįmanomas, nekalbant jau apie tam tikras 
(kalbos ir tautinio skirtumo) kliūtis iš pačių ku
nigu pusės.

Politiniai reikalai, iškilę po Jogailos susirišimo 
su Lenkija, ir apskritai politinis pačios krikščiony
bės vertinimas nulėmė ne tik krikščionybės įvedimo 
būdą, bet nustelbė ir gyvybinius Lietuvos krikščio
nybės pradžios reikalus, kurie turėjo būti skubiai 
ir rimtai išspręsti. Iš jų ypač aktualūs buvo baž
nyčių statymo, parapijų steigimo ir savų kunigų 
ruošimo reikalai. Tačiau, deja, pradžioje bažnyčių 
bu vo pastatyta nedaug, tik Vilniaus srityje. Ana
pus Ukmergės nebuvo jokios bažnyčios, net Kau
nas neturėjo nė vienos. Ištisos šiaurinės Lietuvos 
ir vakarinės Žemaičių sritys savų bažnyčių tęsusi 
laukė tik už šimto ir daugiau metų. XV amžiuje 
etnografinėje Lietuvoje iš viso tebuvo tik apie 80 
bažnyčių, tuo tarpu kai Palenkės, Bielsko ir kitoms 
lenkiškoms Lietuvos sritims teko apie 70. Taigi 
net po šimto metų bažnyčių tinklas Lietuvoje buvo 
dar labai retas, o parapijų — dar retesnis. Kunigų 
buvo taip pat labai maža, o jų paruošimas buvo 
paliktas likimui. Tiesa, karalienė Jadvyga buvo 
parūpinusi stipendijų lietuviams kunigams ruošti 
Prahos universitete, tačiau dėl ten įsigalėjusio l.u- 
sitizmo ir. tur būt, dėl nesirūpinimo verbuoti kan
didatų šiomis stipendijomis niekas iš lietuvių nega 
įėjo pasinaudoti. Krokuvos universitetas, kurio 
vienas pagpaAmų tikslų buvo Lietuvos su krikščio
ninimas. susiformavo ir pradėjo veikti tik praslin

kus 15 metų po Lietuvos krikšto (1400) taip, kad 
naujų kunigų ruošimo klausimas, kuris buvo la
bai skubus. Lietuvei krikščionvbės pradžioje ne
buvo tinkamai išspręstas. Tiktai po 1413 m. lie
tuviai pradeda gausiau lankyti Krokuvos univer
sitetą ir vykti į kitus Vakarų Europos universite 
tus. Po 1440 m., kada Lietuva susilaukė ramesnių 
laikų, studijuojančių lietuvių apskritai ir besiruo 
šiančių į kunigus skaičius dar labiau pagausėjo 
Apskritai, iki Vytauto mirties Krokuvos ir kituose 
Vakarų Europos universitetuose buvo paruošta apie 
30 kunigų. Per visą XV-ąjį amžių jų priskaitom.i 
per 100. Kadangi ne visi iš jų ėjo dirbti praktinio 
Lietuvos krikščioninimo darbo — daugelis jų už 
ėmė karaliaus sekretorių ir kitas aukštas valstybi
nes vietas —, tai Lietuvos krikščioninimo darbe 
aukštuosius mokslus baigusių kunigų skaičius tu
rėjo būti labai ir labai mažas. Tiesa, buvo ruošiami 
kunigai ir vietoje, tačiau ir šių skaičius negalėjo 
būti didelis, nes jų ruošimas buvo labai atsitiktini* 
Tačiau tokių prie klebonų, o vėliau ir Vilniaus se 
m mari joj paruoštų kunigų išsilavinimas turėjo būti 
ne tiek didelis, kad būtų galima kalbėti apie jų 
didesnę reikšmę Lietuvos krikščionybės gilinimui

Iš dalies dėl šito nerūpestingo ir neplaningo lic 
tuvių kunigų ruošimo į Lietuvą dar ilgai vis tekda 
vo kviestis iš Lenkijos ir kitų kraštų, vadinas, kita
taučius kunigus. Tiksliai tariant, vietinių kunigų 
trūkumu remdamiesi, vėlesni Lietuvos ir i^eokiįo< 
valdovai į jų pačių fundacijomis apdovanotas para
pijas ir kapitulas siuntė kunigus iš Lenkijos. Nemo 
kėdami tinkamai lietuvių kalbos, šie kunigai nega
lėjo ne tik krikščionvbės apipavidalinti lietuviško

mis lytimis, bet ir paprasto krikščionybės mokslo 
tinkamai perteikti mūsų tautiečiams. Taigi savų 
kunigų nepasigaminimas ir tam reikalui savų moks
lo įstaigų nejkūrimas kaip tiktai ir buvo viena skau
džiausių mūsų krikščionybės pradžios nelaimių.

Nebuvo laimingai sutvarkytas ir svarbiausias 
bažnytinės administracijos klausimas, būtent — 
Uetuvos vyskupijų jurisdikcijos klausimas. Dviejų

Lietuvos vyskupijų atidavimas lenkų — Gniezno 
metropolito jurisdikcijai turėjo paraližuoti Lietuvos 
krikščioninimo akciją. Si akcija buvo per daug 
specifiška ir per daug komplikuota, kad ją būtų 
galėjęs diriguoti svetimam krašte gyvenąs ir vietos 
sąlygų nepažįstąs metropolitas. Vytautas, tai su
pratęs, vėliau bandė Lietuvos vyskupijas atpalai
duoti nuo Gniezno arkivyskupijos ir sukurti nepri
klausomą bažnytinę provinciją, tačiau tuo buvo 
pradėta rūpintis per vėlai ir, gal būt, ne visai uo
liai — taip, kad tas klausimas liko neišspręstas net 
500 metų.

Be grynai bažnytinio jx>būdžio krikščionybės 
įvedimo klaidų, buvo dar ir socialinių. Jogaila, 
norėdamas užkirsti kelią Lietuvos bajorų linkimui 
į pravoslaviją ir rusiškąją kultūrą bei paskatinti 
juos labiau linkti į Vakarų krikščionybę, suteikė 
jiems privilegijų. 1386 m. jis atidavė bajorams 
valdyti krašto pilis, panaikino karalinius teisėjus 
ir valstiečius atidavė teisti patiems ponams, o pora 
metų vėliau (1388) atpalaidavo juos nuo pareigos 
išlaikyti karalių bei io valdininkus kai šie keliama 
per kraštą. Toks Vakarų krikščionybę priimančių 
bajorų pnvilegijavimas galėjo pasitarnauti tik to 
kiam Lietuvos christianizavimui, koks itin buvo 
svarbus valdovams, būtent — formaliam, bet ne 
faktiškajam. Ir iš tikro, materialinių ir luominių 
išskaičiavimų skatinami, bajorai greitai ir nAunkiai 
dėjosi prie Vakarų krikščionybės taip, kad forma 
lūs krikštas galėjo labai greitai visame krašte būti 
įvykdytas. Valdovams buvo tai labai svarbu 
jie norėjo greičiau operuoti pačiu Lietuvos snkrik* 
čioninimo faktu savo diplomatinėse kovose ir to 
šiuo atveju jiems, atrodo, pakako Tačiau pačiai 
krikščionybei tai turėjo būti nei daugiau, net ma 
žiau. kaip skaudus smūgis. įtakingiem* I ietuvos 
sluoksniams jau pačioje pradžioje krikščmnvbe 
buvo pastatyta, kaip materialinių išskaičiavimų 
objektas, kaip savotiškas biznio dalykas Visa tai 
bajoruose, be abejo, turėjo nustelbti *umJ«mienma 
naujosios religijos išvidine puse, jos reikšme i*mc 
ninės ir visuomeninės kultūros kėlimui Bus d ’
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New Havene įvykusioje lietuvių tautodailės parodoje grupelė 
jaunimo klausosi Ann Kelly kankliavimo.

Juno Beach, Fla.', Lietuvių Dukterų suruoštoj madų parodoj iš k.: parodos komenta
torė dail. R. Zotovienė, D. Valotkienė, G. Seabauer, A. Solienė, I. Žilinskienė, L. 
Skripkutė, V. Urbonienė, J. Šalkauskienė, I. Manomaitienė, K. Virškuvienė, B. 
Oniūnienė, E. Manomaitienė, B.,Smalinskienė, A. Pilipavičienė, N. Žutautienė ir pirm. 
D. Augūnienė. Prieky Lara Larr.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO 
PARODA NEW HAVENE

Mažoje New Haveno lietuviš
koje kolonijoje jau 25 metai gy 
vuoja Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos padalinys. Maža 
saujelė mišraus amžiaus vienmi
nčių moterų eilę metų čia puo
selėja lietuviškų kultūrų. Kol 
New Haveno lietuvių kolonija 
buvo didesnė, klubas rengdavo 
aukšto lygio kultūrinius rengi
nius, kuriuos lanky davo platus 
ratas Connecticute gyvenančių 
lietuvių.

Mūsų kolonijai nuolat nyk
stant, klubas visą energiją nuk
reipė į Lietuvos reprezentavimą 
amerikiečių tarpe, organizuo
jant lietuvių liaudies meno, išei
vijos spaudos bei individualių 
lietuvių menininkų darbų paro
das daugiausia Yale universiteto 
patalpose. Per paskutinius trejus 
metus New Haveno Istorijos 
draugijos kasmet ruošiamoje 
eglučių parodoje klubas išstaty
davo lietuvišką Kalėdų eglutę. 
Ten parduotų šiaudinukų pelnas 
ėjo tos Istorijos draugijos ir ligo
ninės naudai.

Šių metų paroda
Šiais metais klubas suorgani

zavo dvyliktąją lietuvišką paro
dą, kuri vyko žinomoje New Ha
veno miesto John Slade Ely 
House meno galerijoje 1986 
lapkričio 30 — gruodžio 20. Klu
bui tai buvo sudėtinga ir atsako- 
minga užduotis. Standartinės 
galerijos patalpos turėjo būti priVYDŪNO SANTYKIAI SU DR. J. BASANAVIČIUM
davo savo paskaitas. Iš pradžių 
jis gyveno pas Basanavičių, o 
vėliau sustodavo ir pas kitus 
žymesniuosius lietuvius: dr. A. 
Vileišį, adv. J. Vileišį ir kt.

Kur bebūtų Vilniuje Vy dūnas 
sustojęs, Basanavičius visuomet 
jį pakviesdavo pas save ir ilgai 
su juo tardavosi apie įvairius lie
tuvių tautos ir kultūros reikalus. 
Įdomu čia pažymėti, kad 1912 
m. Vydūnui parvykstant iš Lie
tuvių Mokslo Draugijos suvažia
vimo, jis Virbalyje rusų buvo su
laikytas šešias dienas. Tuomet 
Vydūnas supykęs pasakė vyriau - 
siam policijos vadui pik. Princo- 
vui ir jo padėjėjui baronui Lewis 
of Menar. kad manąs, tokiai ne
lemtai tvarkai Rusijoje esant, 
per jos sieną daugiau nebeke
liauti, bet taip pat tvirtai tikįs, 
jog ši siena nebeilgai beišsilai- 
kys. Vykdamas į Vokietiją. Basa
navičius Vydūną aplankė 
Tilžėje. Dėl Vydūno paskaitų 
Lietuvių Mokslo Draugijos su
važiavime katalikų spaudoje 
buvo kilę aštrių priekaištų.

Basanavičius, manydamas, 
kad tie priekaištai skaudžiai 
įžeidė Vydūną, jį ramino ir 
kvietė vėl į Didžiąją Lietuvą at
keliauti. Vydūnas dėl tų jam ne
teisingai daromų priekaištų per
daug nesisielojo, tačiau į Lietu \ ą 
nepažadėjo tol keliauti, kol Rusi
ja nebūsianti pakitusi arba ir\vi- 
siškai sugriuvusi. 

taikytos liaudies meno dirbinių 
išdėstymui. Vertingiausiems ek
sponatams apsaugoti brangia 
kaina reikėjo nuomoti stiklines 
vitrinas. Jų neužtekus, dalį ek
sponatų teko išdėsty ti ant atvirų 
stalų ir jų apsaugai per visą paro
dos laikų reikėjo eilės budinčių 
žmonių, nes nedidelis galerijos 
personalas negalėjo tos atsako
mybės imtis.

Parodos talkininkai
Prie parodos plano realizavi

mo daug prisidėjo klubo narės, 
jų vyrai, klubo bičiuliai ir labiau
siai Tautodailės Instituto Bosto
no skyriaus pirmininkė Saulė Ša
tienė. Ji pati atvežė didžiąją dalį 
eksponatų iš Instituto ir iš savo 
rinkinių parodai suteikė tikrai 
profesinį apipavidalinimą.

New Havene įvykusios lietuvių liaudies meno parodos cen
trinio kambario dalis. Lėlių stalas ir lietuviškų juostų saulutė.

atkelta iš 3 psl.)

Ir iš tikrųjų, tos A’ydūno pra- 
našystės išsipildė: 1914 m. kilusi 
Didžiojo karo audra, galingąją 
rusų imperiją visiškai sugriovė, 
ir sudarė palankesnias sąlygas 
lietuviams atgauti savo neprik
lausomybę

Susikūrus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, 1920 m. 
prieš pat Steigiamojo Seimo ati
darymą, Vydūnas buvo pakvie
stas į Kauną su paskaitomis. Vie
ną dieną, eidamas iš Birutės 
viešbučio į Rotušės aikštę skaity
ti savo paskaitos, Vydūnas pa
matė gatvėje ateinantį aukšto 
ūgio vyrą. V ydūnui dingtelėjo į 
galvą mintis, kad tai gali būti Ba
sanavičius, tačiau jis tuo ne
tikėjo. kad tai jis būtų. Bet iš 
tikrųjų būta Basanavičiaus. Jis iš 
tolo pakėlė kepurę sakydamas:

— Lietuvos patriarchas svei
kina Lietuvos pranašą!

Pasisveikinę juodu abu nuėjo 
į šalę. Vydūnui pranešus, kad su 
juo drauge yra atėjęs Tautos at
gimimo patriarchas Basana
vičius, susirinkusieji sukėlė 
didžiules ovacijas. Basanavičius 
šklausė Vydūno paskaitos. Ir 
sėliau su juo kasdien Vydūnas 
susitikdavo visą Vydūno Kaune 
vešėjimo laiką.

Vydūnas pastebėjęs, kad Ba
sanavičius nebebuvęs toks link
smas. gyvas ir taip optimistiškai 
nusiteikęs, kaip prieš kelia
sdešimt metų, kada jam su juo

Parodai buvo skirtas visas ga
lerijos antrasis aukštas. Laiptus, 
juosiančio koridoriaus sienas 
puošė Simo Augaičio vario dari 
bai. Prie įėjimo buvo išdėstyti 
lankstukai su informacine 
medžiaga apie Lietuvą ir lietu
vių liaudies meno įvairias šakas 
bei apie šios parodos eksponatus 
-ir jų kūrėjus.

C

Lėlių kambarys
Pirmame kambaryje buvo 

išdėstytos iš Lietuvos atvežtos 
Onos Bankauskienės darbo 65 
lėlės. Viena jų grupė vaizdavo 
Eglės Žalčių karalienės pasakos 
slinktį, antroji — šaunias lietu
viškas vestuves su kviesliu, 
įmantriais kraitvežiais, vestuvi
ne svita, piršliu melagiu, teisėju,
duonas nešinais svotais ir 
gerbūvio simboliu — šiaudinukų 
medžiu nešina teta.

Trečioji ir didžiausioji lėlių 
grupė vaizdavo aukštaičių vaka
ronę, kur, kaimo kapelai grojant, 
jaunimas trenkia suktinį, o vyre
snio amžiaus lėlės dirbo žiemos 
meto namų apyvokos darbus: 
moterys šukavo linus, juos 
verpė, vijo gijas, audė, mezgė, 
siuvo, darė Vilniaus verbas, o 
vyrai gi skaptavo klumpes, siuvo 
vyžas, pynė pintines.

Lietuviškais drabužiais pa
puoštų lėlyčių būrys Onos Ban
kauskienės padary tas su nepa
prastu kruopštumu ir meile. 
Mažiausi daikteliai jų rankose 
yra tikslios lietuviškų namų apy
vokos padargų replikos. Kiek
vienas mažas veidelis turi skir
tingą išraišką ir amžiaus žymes. 
Viršum lietuviškas vestuves vai
zduojančių lėlių centrinę sieną 
puošė iš juostų padarytas saulės 
spindulių ratas. Netoli jo stovėjo 

pirmą kartą teko susitikti 
Tilžėje.

Galbūt Basanavičių slėgė Vil
niaus netekimas, gal kurios kitos 
lietuviuose pasireiškusios nege
rovės, tik Vydūnas pastebėjęs, 
kad iš jo nebespindėjo ana viltis, 
anas pasitikėjimas, kuris buvojo 
gyvumo galia. Po to Vydūnui dar 
teko vieną sykį Basanavičių su
sitikti Palangoj ir Kaune. Tačiau 
ir šiuo kart pastebėjo, kad jo 
siela buvo vis lyg ir apsiniaukusi, 
ir lyg vis mažiau belikę tos pir
mykštės kunigaikštiškos laikyse
nos.

Basanavičiaus liga, o vėliau ir 
mirtis Vydūnui padarė didelio 
įspūdžio.

— Mielai būčiau gelbėjęs — 
sako Vydūnas, — bet juk kiti juo 
rūpinos nuoširdžiai. Tik kad šių 
dienų gydymo mokslas dar vis 
negana atsižiūrėti į gyvumo pra
dą, per mažai yra biologiškas, 
perdaug chemiškas.

Nuvažiavęs į Vilnių, Vydūnas 
aplankė savo mylimo bičiulio 
kapą.

— Liūdna buvo man, — jis 
sako, — kaip stovėjau 1930 m. 
lapkričio 2 d. vakare prie jo 
kapo. Uždegtų žvakių šviesa, 
kaip gyvų liepsnelių vainikas, 
pakilo iš jo, ir jauni lietuviai tylūs 
stovėjo su Lietuvos vėliava ir su 
kardais prie kapo.

— Taip jie pagerbė tą šviesą, 
kuri iš nuėjusios gyvybės b.uvo 
ypatingu būdu švietusi visai tau
tai, ir jie tuo lyg ragino, kad visi 
lietuviai tautos šviesą turėtų sau
goje laikyti.

klubo narės Stasės Leikienės 
darbo šiaudinukais papuošta di
delė lietuviška Kalėdų eglutė. 
Šio kambario sienas puošė Aldo
nos Saimininkienės 9 šiaudų pa
veikslai — kolažai, kurių paro
dos metu penki buvo parduoti.

Įvairių audinių kambarys
Antrasis kambarys buvo skir

tas audiniams, mezginiams, įvai
rių Lietuvos vietovių tautiniams 
drabužiams. Jame taip pat tilpo 
didžiulė margaspalvė kraičio 
skrynia, kurią paskolino Alkos 
muziejus, dailininko Jurgio 
Daugvilos drožinėtos varpstės, 
natūralaus dydžio verpimo rate
lis ir dvi didelės vitrinos žėri
nčios įvairiaspalviu gintaru. Šis 
rinkinys puikiai reprezentavo 
įvairius gintaro apdirbo perio
dus: nepriklausomos Lietuvos, 
okupuotos Lietuvos ir išeivijoje 
gyvenančių juvelyrų darbus.

Medžio drožinėtojų 
kambarys

Trečias kambarys buvo skirtas 
dievdirbių ir medžio drožinėtojų 
darbams, sienas puošė lietuviuš- 
kų koplytstulpių nuotraukų seri
ja, Jurgio Daugvilos ir Viktoro 
Liaukaus drožinėtos rankšluo
stinės ir koplytėlės. Ant stovų 
buvo išdėstyti prie Connecticuto 
lietuvių bažnyčių esančių Juozo 
Šilko ir Kęstučio Švelnio 
drožinėtų kryžių replikos bei 
Lietuvoje padarytos didelės, or
namentais išpuoštos kanklės. 
Stiklo vitrinoje buvo išdėstyti 
Simo Augaičio ir Mildos Liau- 
kienės darbo margučiai ir 
drožinėti mediniai šaukštai.

Senoviškas, gerai išlaikytas ir 
erdvus namas buvo puikus fonas 
šiai liaudies meno parodai, kuri 
tikrai buvo aukštos kokybės.

Atidarymo iškilmės
Parodos oficialus atidarymas 

įvyko gruodžio 7. Po klubo pir
mininkės Vaivos Vėbraitės Gu
stienės kalbos svečiai buvo pa
vaišinti iš Putnamo atvežta duo
na ir sūriais, kelių rūšių lietuviš
kais meduoliais, užgeriant vynu.

Parodos metu buvo suruoštos 
dvi priešpietės vaikams. Vienoje 
lankėsi amerikiečių darželio 
auklėtiniai, o kitoje — New Ha
veno ir apylinkių lietuviukai. 
Jiems pasakas sekė klubo pirmi
ninkė ir taip pat ji aiškino ekspo
natus. Kanklių muzika ir daino
mis tai paįvairino Ann Kelly. 
Jaunieji žiūrovai buvo pavaišinti 
ir lietuviškais kepiniais.

Parodos lankytojai
Parodą aplankė daug vietos ir 

viso Connecticuto lietuvių ir lie
tuvių kilmės žmonių. Didžioji 
publikos dalis buvo ameri
kiečiai. Laimingu sutapimu tuo 
metu galerija suruošė savo me
cenatams — New Haveno pre
kybininkams ‘ — kalėdinį 
priėmimą. Jų dalyvavo apie šim
tas. Jiems lietuviško liaudies 
meno prasmę paaiškino klubo 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė-Gu- 
stienė.

Klubo padėka
Mūsų mažoje kolonijoje tai 

buvo lietuviškų Kalėdų šven
čių esminė dalis. Klubas

PASISEKUSI MADŲ PARODA
Juno Beach, Fla., veikia Lie- Anastazija Tamošaitienė savo

tuvos Dukterų draugija, kuriai 
pirmininkauja Dalia Augienė. Si 
draugija sausio 24, šeštadienį, 2 
v. popiet Sv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus parapijos salėje su
rengė gana sėkmingą madų pa
rodą.
. Salėje buvo sustatyti stalai 100 

žmonių, ir jau prieš antrą valan
dą pritrūko vietų, reikėjo dar 
pristatyti naujų stalų.

Parodą atidarė Dalia Augienė, 
Liet. Dukterų draugijos skyriaus 
pirmininkė, pasveikino svečius, 
apibūdino jų draugijos tikslus, 
parodai gi vadovauti pakvietė 
dail. Rimgailę Zotovienę.

Po trumpo įvadinio žodžio, 
komentatorė suskirstė programą 
į tris dalis ir paskui kiekvieną dalį 
atskirai apibūdino.

Tautiniai drabužiai
Čia komentatorė išaiškino 

apie lietuvių tautinių drabužių 
senumą, su pagarba prisiminė 
Amerikos lietuvius, kurie lietu
vių tautinius drabužius įstatė 
pasaulinėje parodoje 1900 me
tais Paryžiuje. Tautiniai dra
bužiai dabar pasidarė reprezen
taciniai, ypač susidūrus su kito
mis tautomis.

Nors 19 amžiaus pabaigoje jau 
buvo išsivysčiusi tekstilės pra
monė, bet lietuvaitės buvo tiek 
ambicingos, kad pačios pasiga
mino tautinius drabužius, savo 
darbui nesigailėdamos laiko.

Parodoje buvo pademon
struoti 6 sritiniai lietuviški tauti
niai drabužiai.

Vilniaus krašto drabužius, ku
rie pasižymi spalvų šviežumu, 
turtingais, gracingais raštais, 
modeliavo vilnietė Irena Žilin
skienė.

Žemaitijos tautinį drabužį mo
deliavo Irena Manomaitienė. Sis 
60 metų senumo kostiumas turi 
įdomia istoriją. Prieš 60 metų šį 
kostiumą iš Bostono užsakė Lie
tuvos konsulo Šalnos žmona, kad 
Lietuvoje jį išaustų. Daugel 
metų ir daugybėj progų su šiuo 
tautinių drabužiu ji reprezenta
vo Lietuvą. Kai p. Šalnienė pa
vargo, drabužius padovanojo 
Irenai Manomaitienei, kad ji 
tęstų Lietuvos reprezentavimą. 
Ir tai ji atlieka labai sėkmingai.

Suvalkietiškus drabužius, ku
rie pasižymi juostų spalviniu tur
tingumu, demonstravo Klara 
Virškuvienė.

Aukštaitijos buvo net trys tau
tiniai drabužiai. Vieną tokį ko
stiumą Lietuvoje užsakė Niką 
Solienė. Liucijos Skripkutės tau
tinius drabužius audė dailininkė 

nuoširdžiai dėkoja į parodos dar
bus įsijungusiems: Monikai 
Markevičienei, Emilijai ir Jonui 
Šauliams, dr. Elonai Vaišnienei, 
Vaivai Vaišnytei ir klubų narių 
vyrams Dzimui Gustui, Juozui 
Karmuzai ir Antanui Leikui. 
Didžiausia mūsų padėka Lietu
vių Tautodailės Instituto Bosto
no skyriaus pirmininkei Saulei 
Šatienei, sukūrusiai nuostabaus 
grožio aplinką, kurioje visiems 
buvo malonu lankytis ir 
pabūvoti.

Salomėja Valiukienė

studijoje. Bronės Oniūnienės 
tautiniai drabužiai šių laikų pro
duktas, išausti Lietuvoje. Ji pati 
tuos drabužius labai rūpestingai 
pasisiuvo.

Aukštaitiškų drabužių raštai 
artimi vilnietiškiems.

Toliau buvo modeliuojami Ni
jolės Boutiąue iš Jeni Lyn par
duotuvės drabužiai (22 Ocean 
Side, Shopping Center, Pampa- 
no Beach, Fla., 33062).

Šiuos drabužius gracingai mo
deliavo Irena Žilinskienė, Alicija 
Solienė, Stasė Smalinskienė, 
Gina Stankūnaitė—Seabauer ir 
Liucijos Petrikonienės trijų 
metų dukraitė Lara Larr.

Puošnieji drabužiai
Šioje parodos dalyje Draugi

jos sesės pademonstravo savo 
kūrybinius gabumus. Vienos pa
sinaudojo komercinėm iškar
pom, kitos sukūrė visai naujas 
savas formas. Visa tai buvo labai 

nių drabužių ir. baigėsi puošniais 
vakariniais, ištaigiais drabužiais. 
Žiūrovus tikrai stebino jų išra
dingumas, sugebėjimas, kaip 
kartais su nedidelėm prie
monėm sukūrė elegantišką ko
stiumėlį.

Savo siūtus gracingus dra
bužius demonstravo šios Liet. 
Dukterų Draugijos narės: a. Pi- 
lypavičienė, I. Manomaitienė, J. 
Šalkauskienė, V. Urbonienė ir 
viešnia L. Skripkutė. A. 
Biliūnienės siūtą kostiumėlį de
monstravo Gina Seabauer.

Eleganatiškus dieninius ko
stiumėlius, siūtus J. Salnienės, 
ir vakarinę suknelę, siūtą R. Zo- 
tovienės, gražiai modeliavo E. 
Damijonaitienė. A. Dulaitienės 
megztus drabužius modeliavo L. 
Skripkutė ir kitos ponios.

Publika su dideliu dėmesiu 
sekė parodą ir šiltai sutiko visus 
modelius. Paroda buvo tikrai pa
sisekusi. Parodos gautas pelnas 
bus paskirtas labdarai. Parodos 
pelną dar padidino loterija. Jai 
dovanas paaukojo: A. Pilypa- 
vičienė, L. Sčiukienė, V. Urbo
nienė ir A. Pažerienė. *

Po parodos buvo nuotaikingos 
vaišės. (Aprašymui panaudota 
parodos komentatorės Rimgailės 
Zotovienės atsiųsta medžiaga, 
kurią ji panaudojo parodai, 
apibūdinama drabužius, jų cha
rakterius, kas yra tos mados, 
kodėl moterys puošiasi. Ačiū 
Rimgailei Zotovienei už 
dėmesį).

KAS TIE TAUTINIAI 
DRABUŽIAI?

Apie tai rašo Antanas ir Ana
stazija Tamošaičiai savo pa
garsėjusiame veikale “Lithua- 
nian National Costume”.

Veikalas gausiai iliustruotas, 
įdėta daug spalvotų klišių. Tai 
pats išsamiausias veikalas apie 
lietuviškus tautinius drabužius, 
parašytas anglų kaitra, tinka kaip 
dovana visiems, ypač jaunimui 
švenčių proga.

Knygos nedįdelis kiekis gau
tas Darbininko administracijoje. 
256 puslapiai. Kaina — 27 dol.
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
Lietuvių poezija 
angliškai kalbantiems

Iki šiol išskirtinas dėmesys 
buvo skiriamas svetimtaučių su
pažindinimui su mūsų didinga 
istorija, daugiausia paremta gar
siais karo žygiais ir okupantų 
mum per 46m. daromom skriau
dom.

Buvo maloni staigmeną, išgir
dus, kad mūsų LB apylinkės val
dyba, vis naujų kelių bejieškanti 
savo veikloj, su lietuvių poezija 
yra pasišovusi supažindinti ir 
amerikiečius. Tai pirmas toks 
bandymas. Tam paskatą davė ka-

smet per visą kovo mėnesį įvai
riose Philadelphijos vietose 
American Poetry Center ruošia
mas festivalis. Minėto centro 
rėmuose telpa 66 skirtingos or
ganizacijos bei institucijos. Atro
do, kad į jį ateityje įsirikiuos ir 
mūsų bendruomenės apylinkė.

Lietuvių pasirodymas, pade
dant Amerikiečių poezijos cen
trui, įvyks kovo 22, sekmadienį, 
2:00 vai. popiet istorinio First 
Bank of United States patalpose, 
esančiose 3-je gatvėje (tarp 
Chestnut ir Walnut gatvių).

Pagrindinis kalbėtojas bus 
svečias iš Chicagos dr. Rimvvdas

EKSKURSIJA Į LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

ROMON

Šilliajoris, Ohio valstybinio uni
versiteto Rytų europiečių lite
ratūros profesorius, amerikiečių 
ir lietuvių tarpe gana plačiai 
žinomas savo kapitaliniu veikalu 
“Mind Against the Wall”. Jo pa
skaitos tema — Naujos kryptys 
lietuvių poezijoj.

Parinktus mūsų * (Mietų 
eilėraščius skaitys Aldona Raste- 
nytė-Page. Viskas vyks anglų 
kalba. Rengėjai kviečia poezijos 
popietėj gausiai dalyvauti, atsi
vedant ir amerikiečius draugus. 
Jei atsirastų kokių neaiškumų, 
malonėkite skambinti Teresei 
Gečienei, telef. 215-677-1684.

Po oficialiosios dalies prie 
vyno ir sūrio paliendravimas su 
paskaitininku ir amerikiečiais 
svečiais. Kadangi susidarys 
nemažai išlaidų, prie įėjimo pa
gal išgales prašoma palikti auką.

Malonu pastebėti, kad minėto 
renginio išvakarėse, t.y. kovo 
21, šeštadienį, 7:00 vai. vak. 
Kultūros centre, 2715 E. Alle- 
gheny Avė., su prof. Silbajoriu 
įvyks vakaronė, kurios metu jis 
kalbės apie jaunuosius lietuvių 
rašy tojus. Visi kviečiami ir lau
kiami. Po paskaitos turėsime 
malonią progą 
įspūdžiais prie kavos

pasidalinti 
ir vyno.

B. V.

8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

] ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija Ir visa transpor- 
tacija

— Apsistojimas Residence Palace viešbutyje 
(dviese kambaryje) ir kasdien pusryčiai (Continental)

— Romos apžiūrėjimas
— Šv. Tėvo iškilmingos mišios ir arkiv. Jurgio 

Matulaičio beatifikacija
— Arkiv. J. Matulaičio garbei mišios 12 apaštalų 

bazilikoje
— Lietuvių audiencija pas Šv. Tėvą
— Ekumeninės pamaldos katakombose
— Pokylis castel St. Angelo pilies rūmuose
— Galimos kelionės j Florenciją, Asyžių, Veneciją 

ir kitas įdomias vietas.
— Ekskursiją lydės Baltic Tours savininkai Birutė 

ir Algis Mitkai

ELIZABETH,
Lietuvos vyčių šventė

Lietuvos vyčių 52 kuopa Eli- 
zabethe kovo 8 šventė savo 
globėjo šv. Kazimiero šventę.

Lietuvos vyčiai prašė para- 
piečių ir organizacijų talkos ren
kant pinigus Sv. Kazimiero kole
gijos Romoje remontui. Iš viso 
surinkta 6,045 dol. Vajui vadova
vo Mary Mackelis.

Lietuvos vyčių 52 kuopa 50 
metų sukaktį švęs rugsėjo 26. 7 
vai. vak. bus padėkos mišios, o 
po to banketas. Kun. Petras 
Žemeikis yra kuopos dvasios va
das ir sukaktuvių minėjimo 
garbės pirmininkas. Kuopai va
dovauja Annie Mitchell-Matula- 
vich, Lietuvos vyčių garbės 
narė. VVilliam Senkus

N.J.

Suinteresuotieji rezervacijas prašomi atlikti gali
mai anksčiau, nes vietų skaičius ribotas.

Kad užsitikrinus vietą, užpildžius žemiau prideda
mą atkarpą su 119 dol. užstatu, prašom siųsti:

NAUJI LEIDINIAI

BALTIC TOURS 
293 Aubum St. 
Newton, MA 02166 Tel.: (617)-965-8080

Prašau rezervuoti vietą as.......Jubiliejinei kelionei
Romon.

PAVARDĖ

Br. Kviklio, Vilniaus arkivy
skupija II tomas, 23 dol.

J. Brazaičio raštai 6-tas to
mas, 16 dol.

J. Audėno, Lietuvos val
stiečiai liaudininkai, 19 dol.

J. Vizbaro, Kur bėga Šešupė, 
romanas, 10 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol.

TELEFONAS: Namų

IŠIMTINA KELIONĖ PAMINĖTI 
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS
JUBILIEJŲ VILNIUJE

Birželio 9 • 19 d. 1987 m.
Bus lankoma Amsterdamas, Maskva, Vilnius, Kaunas 
Ir Trakai
Iskllmikngos pamaldos Šv. Petro Ir Povilo bažnyčioje, 
Vilniuje, birželio 14 d.
Kaina $1599.00 Įskaitant viešbučius, maistą, pristaty
mą j olandu oro liniją Mew Yorke iš Worcester, Mass. 
ir atgal.

Dėl informacijų kreipkitės:

Arba lietuviškai 
A. ZENKUS 
192 Thompson Rd. 
VVebster, MA 01570 
Tei. 617-949-0298

FOX TOURS 
P. O. Box 1042 
Worcester, MA 01613 
617 - 791-8106 
In MA 1-800-832-8900

JA V LB KULTŪROS TARYBOS 
SEPTINTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ 
1987 BALANDŽIO 4, ŠEŠTADIENĮ, 6:30 V.V.

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE 
SALĖJE CHICAGO, ILL.

Susipažinimas su laureatais ir 

premijų įteikimas
Meninę programą atliks 1981 metų teatro pre

mijos laureatas ANTRAS KAIMAS

Maloniai kviečiame visus susitikti su mūsų 
kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą

GLOBOJA LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDA

RENGIA JAV LB KULTŪROS TARYBA

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
Lietuvos 600 m. Krikščionybės Jubilie
juje Romoje 1987 m. birželio 24 d. Iki 
liepos 2 d.

MIESTAS

Vykstu Boston.

LOS ANGELES VYRŲ

ADDRESAS

Darbo

New York

Sekcija: Rūkantiems........ Nerūkantiems.

PROGRAMA:
Popiežiaus Jono Paulio II audiencija su lietuviais. • Šv. Tėvo 
sekmadieninės mišios ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija. 
• Mišios Šv. Jono Laterno bazilikoje. • Mišios 12 apaštalų 
bazilikoje. • Lietuvių chorų pasirodymas. • Lietuvių akademi
ja. • Bufetas Sant’Angelo pilyje.

KAINA: (iš Čikagos 1 asmeniui)
Hilton ...................
Sheraton/Boston . .
Polo.......................
Michelangelo/Grand
Nordland ...............

$1530.00
$1375.00
$1310.00
$1255.00
$1090.00

HARTFORD, CT
KONCERTAS JYKS Š.M. KOVO 22, 

SEKMADIENĮ, 2 V. POPIET
Ukrainiečių tautiniuose namuose 

961 Wethersfield Avė., Hartford, CT 
Tel. 203 542 - 5702

Akomponuoja R. Apelkytė 
Koncertą rengia:

Amerikos Lietuvių Inžinierių Ir Architektų 
Sąjungos skyrius — ALIAS

Visas pelnas skiriamas Lietuvių Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje.

Koncerto reikalais kreiptis pas ALIAS skyriaus val
dybe, tei. 203 677 - 7723

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį 
sukūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. 3 colių bronzinis — 
30 dol., 3 colių pasidabruo
tas — 35 dol., 3 colių paauk
suotas — 40 dol., pusantro 
colio bronzinis — 15 dol., 
pusantro colio gryno sida
bro — 50 dol. Persiuntimui 
pridedama 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijo
je: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos.
Skrendant iš Bostono, New Yorko ir Toronto — nuimti $50.00 

nuo kainos.
Šios kainos neįskaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos gali 

keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kainą Įeina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • „Hospitality 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant’angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krutulytei (312) 
436-5568 arba „toll-fre«” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kazys 
c/o Vytis International 
2129 Knapp St. 
Brooklyn, NY 11229 
(715) 769-3300

c/o Amorican Travol S«rvlco 
9727 S. Western Ava. 
Chlcago, IL 60643 
(312) 23S-97S7

c/o Comtraago, Ine.
9255 Ovardale Lane

Audrone — Jūrai* 
c/o Audra Traval Corp. 
1573 Bloor St. Wost 
Toronto, Ont. MSP 1A4 
CANADA 
(416) 532-5772

c/o Travol Advteors, Ine. 
1515 N. Mariam Ava. 
Sufta 110
Oak Perk, IL 50302 
(312) 524-2244

— Detroitas yra įrašytas į po
piežiaus vizituojamų miestų są
rašą šį rudenį. Popiežius rugsėjo 
10 atvyks į Miami ir iš ten pradės 
vizituoti New Orleans, San An- 
tonio, Phoenix, Los Angeles, 
San Francisco ir Detroit. De
troito lietuviai ruošiasi Sv. Tėvą 
sutikti.

— “Draugo” koncertas įvyks 
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
kovo 28, šeštadienį. Programą 
atliks sol. Aldona Stempužienė, 
sol. Diana Vytell-Vaitelytė, sol. 
Algirdas Brazis ir sol. Rimas Stri
maitis.

— Rasa Poskočimienė 
režisuoja savo parašytą linksmą 
operetę “Velnio nuotaka”, kurią 
kun. A. Lipniūno ateitininkų 
kuopos nariai suvaidins “ponė
kų baliuje.

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisija primena, kad LF 
paramai gauti prašymus reikia 
paduoti bendriesiems reikalams 
iki kovo 15, o studentų stipendi
joms iki balandžio 15. Vėliau pa
duoti prašymai šių metų skirsty
me nebus svarstomi. Laikas nu
statomas pašto antspaudo datą.. 
Visi prašytojai turi užpildyti Lie
tuvių Fondo nustatytos formos 

i anketas, kurios gaunamos Lietu- 
! vių Fondo būstinėje: 3001 Mest 
! 59th St., Chicago,Ill. 60629. 
: Tel. 312 471 - 3900.

— Albinas Reškevičius vado
vauja Omahos komitetui Nebra- 
skoje rengti Lietuvos krikšto 
minėjimo iškilmėm.

— Prisikėlimo parapijos, To
ronto, Ont., metinė vakarienė, 
kurios tema “Gyvos krikščio
nybės dvasia”, 600 metų Lietu
vos krikšto sukakties proga, 
įvyks kovo 22. Parapijos choras 
atidarys vakarą su tai progai pri- 
taikytom giesmėm, meninę pro
gramos dalį atliks sol. M. Bizin- 
kauskaitė, pritaikytą žodį tars 
kun. dr. Pr. Gaida.

— “Draugo” koncerte kovo 
28 Chicagoje, Marijos aukšte
sniosios mokyklos salėje progra
mą atliks solistai Aldona Stem
pužienė, Diana Vytell-Vaite
lytė, Algirdas Brazis ir Rimas 
Strimaitis.

— Dailininkas Vytautas Ignas 
sukūrė labai gražų ir prasmingą 
“Ex libris” Alkos archyve esa
nčioms knygoms. Kiekviena 
knyga turės šį menišką palydovą. 
Ex libris yra dailininko dovana 
Alkai.

— Prof. dr. Vytautas Vardys 
skaitys paskaitą “Krikščionybė 
lietuvių tautos istorijoje” akade
mijoje, kuri rengiama Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus iškil
mių metu Romoje.
— Solistė Lilija Šukytė atliks lie
tuvių dainų programą akademi
joj - koncerte jubiliejinių iškil
mių metų Romoje, akomponuos 
pianistė Raminta I^ampsatytė.

— Lietuvių operos choras, at
vykęs iš Chicagos, atliks lietuvių 
kompozitorių programą Romos 
jubiliejinių iškilmių metu ren
giamoj akademijoi.

(313) 229-6024
Romas Kezys siūk) vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 

Šveicariją. (
Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas j Vokietiją ir 

Šveicariją, j Austriją. Budapeštą ir Yugoslaviją, ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje

— Vytenis Vasyliūnas vargo
nų virtuozas, jubiliejinių iškil
mių Romoje metu palydės var
gonais lietuvių chorus, kurie gie
dos Sv. Jono Laterano ir Maria 
Maggiore bazilikose.
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1987 M KELIONES į LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

Į Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir i Druskininkus.

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559 

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2
13 dienų — Lietuva

Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 
Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129
Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11-25 — $1,879
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

NAUDINGOS
Darbininko administracijoj, 

341 Highland Blvd., dar gauna
mos šios knygos, visos įrištos į 
kietus viršelius:

P. Čepėno, Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija, I tomas 16 dol., 
Ilt. 25dol.; J. Puzino, Rinktiniai 
raštai, I ir II tomai už 35 dol.; 
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 18 
dol.; P. Jurgėlos, Lietuviškoji 
skautija, 12 dol.; A. Kučo, Ame
rikos lietuvių istorija, 10 dol.; A. 
Škėmos, Raštai, III t. 10 dol.; J. 
Brazaičio, Raštai, I, II, III ir IV 
tomai po 15 dol., V ir VI tomai 
po 16 dol.; P. Klimo, Iš mano 
atsiminimų, 14 dol.; B. Kviklio, 
Telšių vyskupija, Panevėžio vy
skupija, Kauno Vyskupija, Vilka
viškio vyskupija, Vilniaus vysku-

KNYGOS
pija I ir II tomai — visi po 23 
dol..

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

Fire and Night — Five Baltic 
Plays, by A. Straumanis, 20 dol.

When the Soviets Come... A 
Factual Report by R. Raid, II 
part, 12 dol.

Faces of two Worlds, by A. 
Kezys (Distinguished Personali- 
ties), 12 dol.

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol.).

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 714 — liepos 14 - 28 —"^1,779

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, {atpigo* vedėja

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — S 1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915 — rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Čestochovoje 1

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Mr. 8701
$1,895.00
$1,995.00

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S —rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stocldiolme 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE 
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

NR. 8702

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija ir “Bal- 
tika” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049 
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

NR. 8705

Gegužės 8 - gegužės 23 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm'e.

Liepos 3 - liepos 18 d.
Iš New York’o $1,965.00
Iš Chicago’s $2,065.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

Rugpjūčio 14 - rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o
Iš Chicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm’e.

Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

$1.995.00
$2,095.00

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka į Florenciją

NR. 8706

10*16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — SI,549 

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

NR. 8703

NR. 8704

GREAT NECK, N.Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė

Kaip ir praėjusiais metais, taip 
ir šiemet LB Great Necko apy
linkės valdyba surengė Lietuvos 
nepriklausomybės šventės min 
ėjimą vasario 14 Šv. Aloyzo para
pijos klubo salėje.

Buvo surengtos gražios vaišės. 
Vaišių stalą palaimino klebonas 
kun. Joseph E. Dunn

Minėjimą pradėjo LB apy
linkės valdybos narė Eufemija 
Cibienė. Ji pasveikino susirinku
sius ir toliau vadovavo visai pro
gramai.

Sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Prie iš garsajuostės 
perduodamų choro balsų prisi
jungė ir minėjimo dalyviai. In- 
vokaciją sukalbėjo Danutė Mik- 
laitė. Išklausyta J. Dambrausko 
Malda už tėvynę.

Atsistojimu ir tylos minute pa
gerbti žuvę dėl Lietuvos laisvės 
ir Great Necko Liet. Bendruo
menės mirę nariai: dr. Antanas 
Snieška, miręs 1986 birželio 
mėn., Kazys Miklas ir Vladas 
Kalytis, mirė š.m. sausio mėn. 
Pagerbdama mirusius Eufemija 
Cibiėnė paskaitė Prano Naujo
kaičio — Dėkoju tau, tėvyne.

Kalbą pasakė Ignas Kazlau
skas, vienas iš Great Necko LB 
apylinkės steigėjų, dabar garbės 
pirmininkas.

Prelegentas pastangas išlai
svinti pavergtą Lietuvą palygino 
su J. Biliūno pasala “Laimės 
žiburys”. Savo darbais mes ku
riame nenutrūkstamą tėvynės 
pasaką. Tos tėvynės meilės ve
dami, įsijungėme ir j Lietuvių 
Bendruomenę. Ta LB apylinkė 
buvo įsteigta 1953 metais. Tada 
susirinkę lietuviai pasižadėjo: 
padėti vieni kitiems išlikti lietn-

viais, apsaugoti savo jaunimų 
nuo nutautėjimo, remti Lietu
vos laisvės kovą, budėti, kad 
atėjus tautų išsivadavimo mo
mentui, būtų kas kalbėtų už Lie
tuva — aš čia gyva.

Šiandien ta įkurta Liet. Ben
druomenė paliko nedidelė. 
Daugumas iškeliavo amžinybėn, 
o jaunimas išsiskirstė po kraštą. 
Likusieji garbingai tebesilaiko 
savo pažadų.

Lietuva tebėra pavergta, bet 
mes nesame praradę vilties, kad 
ji bus laisva.

Po kalbos buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo reika
lams. Surinkta 700 dol.

Meninėje programos dalyje iš 
garsajuostės išklausyta keletą 
lietuvių liaudies dainų, Danutė 
Miklaitė padeklamavo eilėraštį 
— Tėviškė, Ona Miklienė per
skaitė iš pavergtos Lietuvos gau
tą eilėraštį.

Minėjimui pasibaigus, visi 
vaišinosi LB apylinkės ponių pa
gamintais gardumynais, mėgino 
laimę loterijoje, bendrai padai
navo ir taip malonioje ir pakilioje 
nuotaikoje praleido porą va
landėlių.

Sekmadienį, vasario 15, Šv. 
Aloyzo bažnyčioje taip pat buvo 
prisiminta Lietuvos nepriklau
somybės šventė.

Eufemija Cibienė

Vasario 15, sekmadienį, Šv. 
Juozapo bažnyčioj buvo atlaiky
tos specialios mišios už Lietuvą. 
Klebonas prel. M. Ozalas savo 
gražiame pamoksle ragino nepa
miršti kenčiančią, tris kartus po 
kryžium kritusią mūsų tėvų 
žemę Lietuvą. Bažnyčioj giedojo 
lietuviškai ir buvo parinkta aukų 
Lietuvos kenčiančiai Bažnyčiai.

K.K.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
296-4130

NR. 8707

KITOS KELIONĖS

Uepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York'o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas,
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

Lapkričio 6 - lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baieto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos:
VOLGA GAZ 24-10 — 5.600 rb.
VAZ 2108
VAZ 2107
VAZ 2106
VAZ 21003
VAZ 21013

Padedame sutvarkyti

G. T. INTERNATIONAL, 10401 ROBERTS RD., PALOS 
HILLS, IL 60465. TELEFONAS: 312 430 - 7272.

5.365 rb.
4.470 rb
4.130 rb.
3.900 rb.
3,360 rb.

dokumentus iškvietimams

SCRANTON, PA.
Nepriklausomybės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimai Scrantone, pradėti 
Lietuvos vyčių 74 kuopos, vyk
sta jau keleri metai. Pereitais 
metais vyčiai pirmieji sėkmingai 
įtraukė į šį svarbų darbą ir kitas 
vietines lietuviškas organizaci
jas. Taip pat ir šiais metais ben
dromis jėgomis vasario 14 buvo 
paminėta 69-toji Lietuvos ne
priklausomybės diena.

Lietuvos vėliavos pakėlimo 
ceremonijos vyko miesto Bank 
Plaza aikštėje. Čia atsilankė mie
sto burmistras David Venzel ir 
Scrantono universiteto prezi
dentas kun. J. A. Panuska, S.J. 
Jie pasakė kalbas. Burmistras 
taip pat perskaitė Lietuvos ne
priklausomybės proklamaciją, 
kuria vasario 14 diena skelbiama 
lietuvių diena Scrantone. Buvo 
perskaitytas ir Pennsilvanijos 
gubernatoriaus, Robert Casey. 
sveikinimas.

Lietuvių Bendruomenės pri-

mininkas, dr. Romas Dovydai
tis, savo kalboje pabrėžė šio kil
naus darbo reikšmę ir padėkojo 
atėjusiems. Šv. Juozapo 
bažnyčios klebonas, prelatas M. 
Ozalas, atkalbėjo maldas. Vi
siems bežiūrint į pamažu stiebu 
kylančią skaisčią, gražią ir bran
gią trispalvę, buvo sugiedoti 
himnai.

Po ceremonijų su šypsena vei
duose ir gera nuotaika visi paten
kinti dalyviai išsiskirstė. 
Džiugu, kad paminėjime matėsi 
ir naujų veidų. Net jaunimo. Da
lis atėjusių susitarę nutraukė į 
restoraną priešpiečių pasisti
printi.

Šiuo sėkmingu minėjimu pa
sirūpino komitetas; iš vyčių at
stovai — Richard Laskey ir Casi- 
mir V. Janish, iš Lietuvių Kata
likų Susivienijimo atstovai — 
Frank Katilus ir George F. Sa- 
dauckas ir iš Lietuvių Bendruo
menės— pirmininkas dr. Romas 
Dovydaitis.

Vietinė spauda ir televizija šį 
įvykį paminėjo.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje 

Aktyvas: 57 milijonai * dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certlfikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS {staiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėle nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. Ir šeštadieniais ’kl 5 v.v.

Apie paskolų Ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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NEVY YORKE
Vytautas Česnavičius iš Rich

mond Hill, N.Y. ilgametis Dar
bininko skaitytojas ir rėmėjas, 
jau ketvirti metai su prenumera
ta atsiunčia 40 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Petras Ezerskis iš Clevelando 
užmokėjo Darbininko prenume
ratą 20 dol. į Bolivija — Sr. Ma
ne Xavier ir taip pat 20 dol. pre
numeratą j Prancūziją — Mme 
M. Lastauskas.

LB Providence apylinkės val
dyba per iždininkę Aldoną Kai
rienę atsiuntė 25 dol auką Darbi
ninkui paremti. Darbininko ad
ministracija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

V. Katinas, Richmond Hill, 
N.Y., šiemet su prenumerata at
siuntė irgi 50 dol. Didelis ačiū 
laikraščio rėmėjui.

Kun. A. Grigaitis, Putnam, 
Conn., atnaujindamas prenu
meratą, atsiuntė ir žymią paramą 
tolimesniam laikraščio gyvavi
mui, būtent 60 dol. Didelė 
padėka Darbininko rėmėjui.

Joseph Žilionis, Cleveland, 
Ohio, šiemetinę savo prenume
ratą padidino iki 40 dol. Ačiū už 
spaudos rėmimą.

Jurgis Kruze-Krušinskas iš 
Brooklyno, N. Y., mokėdamas 
1985 metų prenumeratą, pridėjo 
50 dol. auką, o prie 1986 metų 
prenumeratos pridėjo 90 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame uo
liam spaudos rėmėjui.

Audronė ir Andrius Ra- 
zgaičiai iš Glen Ridge, N.J., ap
mokėdami prenumeratą, 
pridėjo ir 50 dol. auką Darbinin
kui. Nuoširdžiai dėkojame.

Mrs. Lily Pocius iš Richmond 
Hill, N.Y. ilgametė Darbininko 
skaitytoja bei rėmėja, šiemet su 
prenumerata atsiuntė 50 dol. 
auką. Dėkojame.

J. Liubinskas iš Elizabeth, 
N.J., ką tik grįžęs iš ligoninės, 
atsiminė Darbininką ir su prenu
merata atsiuntė 40 dol. auką.

Irena ir Jurgis Okuniai vietoj 
gėlių ant a.a. Mykolo Pakščio 
kapo skiria 50 dol. auką Darbi
ninkui. Administracija
nuoširdžiai dėkoja.

Baisiojo birželio įvykiai bus 
paminėti birželio 14 Kultūros 
Židinyje. Rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

mi
ORIOS—

pono ir Valentinos Minkų, ren
ginys — koncertas.

VEDYBŲ BIURAS
Kam vienai ar vienam vargelį 

vargti, jei jį galima pasidalinti su 
mylimu asmeniu. Nurodykite 
savo pageidaujamo asmens cha
rakteristiką, amžių ir savo adre
są, mes surasime jums gyvenimo 
draugę ar draugą. Mūsų adresas:

Vedybų biuras
9141 Carlyle Avė.
Surfside, Fla. 33154.

SLOOO’S VVEEKLY’ stuffing 
envelopes,
. Self-addressed, stamped enve- 
lope: Home Opportunities, Dra- 
wer 579-Q. Clanton, Alabama 
35045.

HOMEVVORKERS NEE- 
DED nationwide! Good inco- 
mes’.: Success, Drawer 389, 
Clanton, Alabama 35045. Enm- 
close envelope!

SELL INFORMATION BY 
M ATI.. Unlimited income' Ama- 
zing details SI. Success QL 804 
uia inorsoy Koad, Clanton, 
Alabama 35045-2459.

Naujosios Anglijos Baltų 
draugija praneša, kad pianisto 
Vyto J. Bakšio koncertas bus ba
landžio 5, sekmadienį, 3 v. po
piet The First and Second 
Church salėje, 66 Marlborough 
St., Bostone. Sis pianisto rečita
lis yra tik viena dalis iš draugijos 
rengiamo 28 baltų koncertų se
zono. Bilietų bus galima gauti 
prie įėjimo. Įėjimo bilietas — 10 
dol., pensininkams ir studen
tams — 8 dol., vaikai iki 12 metų 
jleidžiami nemokamai.

Atvyksta Stasys Baras
Į kredito unijos “Taupa” me

tinį susirinkimą kovo 21 dieną iš 
Chicagos atvyksta Stasys Baras, 
Lietuvių fondo pelno skirstymo 
komisijos pirmininkas. Jis kalbės 
apie finansines institucijas ir 
Lietuvių Fondą.

Atsisveikinimas su 
V. Minkiene

Vasario 22 Caspero šerme
ninėje So. Bostone atsisveikini
mą su mirusia Valentina Minkie
ne pravedė Moterų Federacijos 
Bostono klubo pirm. Elena Va- 
syliūnienė. Apie velionę kalbėjo 
rašytojas Stasys Santvaras. LB 
Bostono apylinkės pirm. Brute- 
nis Veitas, ALTo Bostono skyr. 
pirm. Bronius Paliulis, Tautinės 
S-gos Bostono skyr. atstovas Jo
nas Vizbaras ir Elena \ asy- 
liūnienė. Velionės atminimui 
lankytojai suaukojo Tautos Fon
dui 300 dol.

Pas Massachusetts gubernatorių Michael Dukalos (sėdi) iš k. 
William Glodis, Algirdas Budreclds, Rėdą Veitaitė, Frank 
VVallen Irena Jansonienė, Stasys Eiva ir Bronius Paliulis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos bostono skyriaus pirmininkas, 
dėkoja gubernatoriui už proklamaciją Lietuvos reikalu.

KATRYNAI JANKIENEI
mirus, jos vyrę rašytoją Jurgj Janky ir visus kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Ona Balčiūnienė - Audronė 
Kotryna Grigaitytė — Graudienė 
Nelė Mazalaitė - Gabienė
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM 
Paulus Jurkus
Algirdas Landsbergis
Leonardas Žitkevičius

Radijo tarnyba Lietuvai
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjime Bostone 
kalbėjo Alfonsas Petrutis, buvęs 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
ilgametis tamaųtojasir vedėja*. - 
Jis nušvietė Amerikos Balso 
atliekamą uždavinį, informuo
jant Lietuvą, kas vyksta laisvaja
me pasaulyje, ką veikia lietuviai 
už Lietuvos ribų, kokios nuotai
kos vyrauja šio krašto visuo
menės ir administracijos sluoks
niuose.

Kovo 11 dienos laidoje 
Laisvės Varpas perdavė ištrau
kas iš tos kalbos.

Mirė Antanas Matioška
Vasario 27 Bostono ligoninėje 

po ilgos ir sunkios ligos mirė An
tanas Matioška sulaukęs 73 me
tus. Liko žmona Juzė, du sūnūs

ir duktė bei daugelis draugų, su 
kuriais jam teko jaunystėje ben
drauti lenkų okupuotoje Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Nuo 1937 
metų gyvendamas Bostone, Na- 
tioška įsijungė į lietuvišką veiklu 
ir uoliai dirbo Amerikos Lietu
vių Taryboje, Lietuvių Ben
druomenėje, Balfo sky riuje, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijoje, Tautinės Sąjungos skyriu
je ir kitose. Buvo darbštus, 
sąžiningas ir sumanus. Palaido
tas kovo 2 po gedulingų mišių. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje Naujosios Kalvarijos 
kapinėse.

Stepono Minkaus vadovauja
ma radijo valandėlė, seniausia 
N. Anglijoje, rengiasi švęsti savo 
programų 53 metų sukaktuves 
kovo 22, sekmadienį, Lietuvių 
piliečių draugijos III aukšto 
salėje So. Bostone. Pradžia3v. 
popiet. Programoje — aktorus 
komikas Vitalis Žukauskas, dai
nuoja solistė Astra Butkutė, jai 
akomponuoja Frances Kavaliau
skaitė. Visi iš New Yorko. Po 
programos — įvairių laimėjimų 
traukimai.

ge ir Brocktono. Prie to tenka 
pridėti ir specialias programas 
anglų kalba Vasario 16-sios ir 
Tragiškųjų birželio įvykių įvai
rioms radijo stotims. Paminėtini 
ir kultūriniai renginiai, kurių 
suorganizuota 55 ir jų programas 
atliko iškiliausieji mūsų meni
ninkai.

Nuo Naujųjų Metų radijo sto
tis pakėlė mokestį už skiriamą 
Laisvės Varpui laiką. Susidarė 
nauji finansiniai sunkumai, ku
riuos tikimasi nugalėti k'ausyto- 
jams padedant. Yra sąjūdis sie
kiantis programas išlaikyti klau
sytojų įnašais — skirti vieną do
lerį už kiekvieną programą, tai
gi, 52 dol. už kalendorinius me
tus. Jeigu taip įvyks, tai toli
mesnė veikla bus užtikrinta.

balandžio 5, sekmadienį, 3 v. po
piet the First and Second 
Church salėje, 66 Malborough 
St., Bostone. Programoje — pia
nistas Vytautas J. Bakšys.

Balandžio 12, verbų sekma
dienį, 3 v. popiet Lietuvių pi
liečių draugijos II aukšto salėje 
kultūrinė popietė. Rengia Tau
todailės Instituto skyrius.

Balandžio 15d., 8 v.v. Jeroni
mo Kačinsko kūrinių koncertas 
Berklee muzikos kolegijoje, 136 
Mass. Avė., Bostone.

Balandžio 26 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos trečio aukšto salėje So. Bot 
stone pavasarinis Laisvės Varpo 
koncertas, kuriame programą 
atliks sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai iš Vakarų Vokietijos.

Rugsėjo 27 d. 3 vai. popiet soL 
Lilijos Šukytės koncertas," ren
giamas Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo komiteto Bostone.

RENGINIAI
Kovo 22 d. 3 vai. popiet So. 

Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
trečio aukšto salėje, seniausios 
Naujosios Anglijos lietuviškos 
radijo programos, vedamos Ste

DR. PETRUI VILEIŠIUI

mūšy brangiam tėveliui ir broliui taip staigiai j 
amžinybę iškeliavus, mes dėkojame visiems, kurie pa- 
rodė tiek meilės ir pagarbos vėlioniui, o mums padėjo 
pakelti dydj skausmą.

Sunku suminėti visus, kurie, atsisveikindami su 
velioniu, tarė atsisveikinimo žodžius, užprašė mišias, 
papuošė jo karstą gėlėmis, pareiškė mums užuojautą 
laiškais, kurie dar vis ateina Iš viso pasaulio kraštų, 
neišskiriant ir iš mūšy brangios Tėvynės Lietuvos.

Nuoširdi padėka dvasiškiams, Lietuvos diploma
tinei tarnybai, veiksniams, organizacijoms ir daugybei 
jo ir mūšy draugų, pareiškusiems užuojautos ir atsi
sveikinusiems su velioniu a.a. Petru, palydint J amžiną 
poilsio vietą greta jo motinos ir brolio.

Liūdj ir dėkingi

Mylimai Motinai

duktė Birutė, sūnus Petras 
seserys Alena, Rita 
ir artimieji

Pranešame draugams Ir pažįstamiems, kad 1987 
metais vasario 18 dieną New England Medlcal Center 
mirė

ZOFIJA MARTINONYTĖ

83 metų amžiaus. Gyveno 120 L Str., apt. 414, South 
Boston, Mass.

Po gedulingų pamaldų Šv. Petro bažnyčioje, pa
laidota Nekaltai Pradėtosios Marijos seselių kapinėse 
Putname, CT.

Kazys ir Ona Adomavičiai

Spalio 4 d. 2 vai. popiet Šv* 
Kryžiaus katedroje mišios, auka- 
jamos kardinolo Bemard Law 
minint Lietuvos krikšto sukaktį. 
4 vai. popiet banketas Lantana 
restorane Randolphe.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
MINKŲ RADIJO PROGRAMA 

girdima per radijo stoti WLYN 
1360 AM banga sekmadieniais 
nuo 8 iki 8:45 vai. ryto. Vado
vauja S. Ir V. Minkai, 71 Farragut 
Road, So. Boston, Mass. 02127. 
Tel. 268 - 2515. Pas Minkus gau
namas “Darbininkas”.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9^0-10:00 vai. ryto ii WČAV- 
FM banga 98.0. Vedėja* — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 686-1 
7^08?'•’’y’ w -Oi g

LAISVĖS VARPO 
SUKAKTIS

Kovo 7 sukako 33-ji metai kaip 
veikia Laisvės Varpas. Tai visuo
meninio ir kultūrinio darbo su
kaktis.

Vien sekmadienių radijo pro
gramų lietuvių ir anglų kalbomis 
susidaro virš 3..500, nes tam tik
rais laikotarpiais Laisvės Varpo 
laidos buvo perduodamos iš 
dviejų radijo stočių, kaip Med— 
fordo ir Worcesterio, Cambrid-

STEFANIJAI SKUČIENEI

mirus, dukroms Birutei Sidzikauskienei ir Jūratei Šu
kienei su šeima ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Birutė Paprockienė

BonK-BV-mmi 
Postnge poid both uiuys

STEFANIJAI SKUČIENEI
mirus, jos dukroms Birutei Sidzikauskienei ir Jūratei 
Šukienei su šeima gilią užuojautą reiškia

Vincė JonuŠkaitė — Zaunienė 
Giedrė Zauniūtė

Irena ir Aleksandras Vakseliai 
Irena ir Kęstutis Nemickai

Gilaus skausmo valandoje, dukrai RAMUNEI ml* 
rus, jos mamytę

PAULINA BANIENĘ
giliai užjaučiame Ir kartu liūdime

įtart UJhot BRnKIMrBVeimii
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paitu 9o. Boston Savinga

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti | ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. JOaų siunta gavgs, bankas tuoj j- 
traukte suma j sgskattg. Prisideda Ir užtikrini* 

mas, kad JOaų pinigai f*«no auldčlauslua
į procento*, -----/
' IHHr leidžiamus Įstatymų. \ «

Dėl lengvo taupymo bO-. *
do per pafttų skambinkit Mr. 

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adroadJa.

>

ALFREO

South Boston? 
Savings BankV

tu t LUDOt

‘Aipber Hc>lidays’’
MEMOtn

1987 M. EKSKURSIJOS j LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Gegužės 4 — $1429.00
Gegužės 12 — 1915.00
Birželio 3 — 1558.00
Liepos 7 - 1956.00

Liepos 20
Rugsėjo 16 
Spalio 6 
Gruodžio 26

1399.00
1429.00
1725.00 
1514.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 —
722 - 1300 (Toli Free)
Ii Massachusetts ir Kanados skambinkite 1 - 617 - 268 -
8764.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BR0ADWAY, P O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Albina Radžiūnas.

changes.
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DARBININKAS
NEW’

YORKĖ1
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 14 — šeštadienį, Ma
rytės Šalinskienės pagerbimo 
pietūs.

Stefanija Skučienė, 98 metų, 
mirė Pompano Beach, Fla., 
kovo 1. Palaidota kovo 4. Ji buvo 
našlė paskutinio nepriklausomos 
Lietuvos respublikos vidaus rei
kalų ministerio generolo Kazio 
Skučo, kurį okupantai pirmomis 
dienomis suėmė ir išvežė į Sibiro 
kalėjimus. Liko dvi dukros: Bi
rutė Sidzikauskienė, kuri šiuo 
metu serga ir net negalėjo daly
vauti savo motinos laidotuvėse; 
taip pat liko Jūratė Šukienė su 
šeima. Visi jie kadaise gyveno 
Nevv Yorke, į Floridą išsikėlė 
prieš kokią 15 metų.

Dr. Tadas Savickas iš Monti- 
cello. N.Y., atvykęs į Kaziuko 
mugę, apsilankė ir Darbininko 
spaudos kioske ir įsigijo lietuviš
kų naujų laidinių už 210 dol. 
Dėkojame daktarui už spaudos 
kiosko palaiky mą. Kviečiame ir 
kitus tokiomis progomis aplan
kyti Darbininko spaudos kioską, 
kur galima įsigy ti įvairių naujų 
leidinių. Knygos tikrai nuo
bodžiauja gulėdamos 
dėliuose. yDarb. adm.)

Antanui Tamašiūnui y ra gau
tas laiškas iš Anglijos. Ant voko 
užrašytas Darbininko adresas. 
Prašome atsiliepti.

Daytona Beach Lietuvių 
Amerikiečių klubas per Mary 
Sarauskas Darbininkui atsiuntė 
25 dol. auką. Administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Marytės Šalinskienės pager
bimo vakarą rengia specialus ko
mitetas kovo 14 Kultūros Židiny
je. Rengimo komiteto pirminin
kas — Romas Kezys. Šį renginį 
remia šios institucijos ir organi
zacijos: visos trys Nevv Yorko lie
tuvių parapijos (Apreiškimo, V. 
Atsimainymo ir Aušros Vartų , 
tėvai pranciškonai. Lietuvių 
Bendruomenė, "Darbininkas”, 
“Laisvės Žiburio” radijas. 
Kultūros Židinys, Lietuvos vy
čių Vidurinio Atlanto rajonas, 
Lietuvos vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe. Katalikių Moterų Sąjun
gos 29 kuopa. Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa, Moterų Vieny
bė, Lietuvių Atletų Klubas, Ka
talikių Moterų Kultūros Draugi
ja.

san-

DARBININKAS

Rad«kcl|a......... .(718) 827-1352
Admlnistr......... (718) 827-1351

Spaustuvė.........(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.)........ (718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

ŠALFAS Sąjungos sporto žai
dynės šiemet įvyks gegužės 15 
— 16 New Yorke. Numatoma 
varžybos krepšinio, tinklinio, 
šachmatų ir kėgliavimo šakose. 
Dauguma rungtynių vyks West- 
bury, Long Island moky klų 
salėse ir Kultūros Židiny. Sporto 
salių nuomai reikalinga apie 
3000 dolerių, todėl yra skelbia
mas aukų vajus žaidynių organi
zavimui paremti. Aukas prašoma 
siųsti finansų sekcijos vadovei 
dr. Marijai Žukauskienei, 88 - 
59 75th Street, Woodhaven,

Kristina Mačiūnaitė, Jono ir 
Margie Mačiūnų duktė, šiemet 
baigė M ėst Virginijos valsty binį 
universitetą, gaudama bakalauro 
laipsnį iš matematikos. Toliau 
mano studijuoti mediciną, jau 
yra priimta į to paties universite
to medicinos fakultetą. Mokslą 
pradės šį rudenį. Kristina viene
rius metus lankė Vasario 16-tos 
gimnaziją Vokietijoje, gimnaziją 
baigė Austrijoje. Jos brolis, Drą- 
sutis Mačiūnas, baigė tą patį uni
versitetą, gaudamas bakalauro 
laipsnį iš civilinės inžinerijos. 
Mačiūnų šeima ilgą laiką gyveno 
Nevv Yoreke.

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

DAILĖS PREMIJA PASKIRTA
DAIL. ALBINUI ELSKUI

JAV LB Kultūros Taryba 
kreipėsi į Paulių Jurkų, kad jis 
sudarytų komisiją, kuri paskirtų 
1986 metų dailės premiją.

Į tą komisiją buvo pakviesta: 
Aidų redaktorius tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, dail. Vytautas 
Ignas, dail. Elena Kepalaitė, 
dail. Petras Vaškys.

Komisija posėdžiavo kovo 5 ir 
1986 metų dailės premiją pa
skyrė dail..Albinui Elskui,. kuris 
gyvena Nevv Yorke, Manhatta- 
ne. Paskyrė už jo aktyvią veiklą 
dailės srityje, už nepaprastą vi
tražo technikos išpuoselėjimą.

Premijos mecenatas Lietuvių 
Fondas.

Premija bus įteikta premijų 
šventėje, kuri bus balandžio 4 
Jaunimo Centre Chicagoje.

LKB KRONIKOS 15 METŲ SUKAKTUVĖS 
KAPITOLIUJE

Š.m. kovo 19, ketvirtadienį, 
kai LKB Kronikai sukaks 15 
metų, šiive-ntė bus minima Wa- 
shingtone iškilmingomis šv. 
Mišionisir priėmimu kapitoliu
je. LKBKronikos leidimu anglų 
kalba atskirais numeriais ir jos 
platinimu bes i rūpinanti Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa 
ruošia šiais iškilmes kartu su re
spublikonu kongresmanu John 
Miller iš VV’ashingtono valstijos 
ir su Institaite on Religion and 
Democracy. VVashingtone vei
kiančių tyri mo ir studijų centru 
Ruošos darbus šiai progai kooar- 
dinuoja Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos bendradarbis, kny
gų ir daugelių straipsnių auto
rius George- VVeigel, vadovaująs 
James Madisor* fundacijai.

Pagrindiniu celebrantu šv 
mišiosebus VVashington, D.C. 
vyskupas}. E. vysk. Thomas \\ . 
Lyons, koncelebruojant Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
pirmininkui, J.E. vysk. Paulius 
Baltakiui, OFM, ir kitiems vy
skupams bei kunigams. Mišių 
pradžiai vai. popiet Šv. Petro 
bažnyčioj, 2 Street ir C Street 
S E sankryžoj Washingtone.

DĖMESIO
PER MEČIAMS!

Perlūno choro valdyba 
kviečia visą choristų ir ank
sčiau dainavusių Perkūno 
chore į bendrą susirinkimą, 
kuris bu s kovo 20, penkta- 
dienį.'v-'.v. Kultūros Židiny
je. Reikalas labai svarbus, 
prašomi visi choristai ir choro 
bičiuliai dalyvauti susirinki
me ir aptarti Perkūno choro 
likimu

Priėmimas prasidės 5:30 vai. 
vak. Raybum House Office Buil- 
ding, B369 kambaryje. J jį yra 
pakviesti JAV kongreso nariai, 
spauda, žmogaus teisių organi
zacijos, dvasiškiai, lietuviai bei 
jų bičiuliai. Taip pat bus išstatyta 
LKB Kronikoks paroda bei lai
svai dalinama literatūra anglų 
kalba apie Lietuvą.

Šia proga, kongresmanas John 
Miller nušvies jo iniciatyva JAV 
Kongrese pradėtą akciją, t.y. 
persekiojamų Lietuvos katalikų 
darbo komisijos įsteigimą kon
gresmenų tarpe. Kongresmenas 
Miller, Pabaltijo tautų ir ukrai
niečių ad-hoc komisijos narys ir 
su Seattle lietuviais palaikąs ge
rus ryšius, organizuoja Lietuvos 
katalikų interesams ginti komisi
ją kuri kels religijos laisvės su
varžymų problemas JAV Kon
grese ir už jos ribų.

Lietuvių visuomenė yra malo
niai kviečiama ketvirtadienį, 
kovo 19, dalyvauti šv. mišiose ir 
priėmime kapitoliuje. Bus puiki 
proga išreikšti solidarumą su gy- 
vastingiausiu okupuotos Lietu
vos pogrindžio leidiniu bei su.ki- 
tataučiais, aktyviai susirūpinu
siais Lietuvos katalikų persekio
jimu. Norintieji daugiau infor
macijos, skambina Lietuvių Ka
talikų Religinei Šalpai, tel. (718) 
647 - 2434. (LIC)

Dailininkas Albinas Elskus, 
laimėjęs JAV LB Kultūros 
Tanbos 1986 metų dailės 
premiją.

TELEGRAMOS 
BALIO GAJAUSKO 
REIKALUI

Nevv Yorko Liet, jaunimo są
junga vasario mėnesį paskelbė 
telegramų vajų už Balį Gajauską. 
Iki šiol surinkta tik 65 telegra
mos.

Balys Gajauskas kenčia sovie
tiniame lageryje. Mes prašome 
jūsų prisidėti ir padėti Gajau
skui. Reikia tik paskambinti 
šiuoi numeriu 1 800 325 - 600, 
paprašyti operatorių 9061 ir pa
sakyti, kad nori pasiųsti telegra
mą valstybės departamento sek
retoriui George Schultz arba 
Helsinkio komisijos pirmininkui 
senatoriui Alfonse D Amato. 
Telegramos tekstas jau yra pa
ruoštas. Galima siųsti ir abiem.

Garsus rusų disidentas Sacha
rovas neseniai paskelbė, kad jis 
yra labai susirūpinęs Balio Ga
jausko būkle. Mes irgi turėtume 
šiuo reikalu daugiau susirūpinti.

TELEGRAMŲ VAJUS
Telegramų vajus sustabdyti 

esto Kari Linno išsiuntimą iš 
Amerikos vyksta dabar. Telegra
mas galima užsakyti skambinant 
į VVestem Union 1 800 325 - 
6000. prašant Hot Linenr. 9091. 
Tekstas, kurį paruošė American 
For Due Process, jau yra kom
piuteryje. Reikalas labai skubus, 
nes Kari Linną žada išsiųsti kitą 
savaitę. Telegramos siunčiamos 
savo valstybės senatoriam ir kon- 
gresmanam.

koncertuoja Darbininko vakare Kultūros Židinyje. Iš k. pir
moje eilėje sėdi B. Seliukas, E. Jarašūnas, antroje eilėje R. 
Dabšys ir A. Polikaitis. Prie pianino R. Apeikytė. Kvartetas 
kovo 22 koncertuoja Hartforde, Conn.

Astra - Vilija Butkutė, buvu
sio "Harmonijos” dainos ansam
blio dalyvė, dainuos Minkų radi
jo valandos parengime So. Bo
stone kovo 22 dieną.

Frances Covalesky - Kava
liauskaitė akomponuos So. Bo
stone kovo 22 Minkų radijo va
landos pobūvyje.

Kun. Algimanto Kezio, S J, 
naują nuotraukų knygą “Faces of 
Two VVorlds” bus pristatyta jo 
rengiamoje dailės parodoje kovo 
28, šeštadienio vakare. Jis pats 
parodys tos knygos skaidres.

Domininkui-Juozui Valiūnui, 
gyvenančiam Charleston, So. 
Caroline, gimė sūnus. Dominin
kas Valiūnas gi yra dr. Kęstučio, 
Vliko garbės pirmininko, sūnus.

Dr. Stefa Dimienė iš Middle 
Village, N.Y., ilgametė Darbi
ninko skaitytoją ir sąžininga 
rėmėja, šiemet Darbininkui at
siuntė .50 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Mrs. V. Daugėla iš VVashing- 
ton, D.C., ilgametė Darbininko 
skaitytoja ir rėmėja, siųsdama 
prenumeratą, atsiuntė ir 40 dol. 
auką. Nuoširdūs ačiū.

Ona Dzetoveckas iš VVoodha- 
veno, N.Y., ilgametė laikraščio 
skaitytoja ir rėmėja, atsiuntė 40 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

LAUKIAME, 
KADA SUGRĮŠ

Trys didieji Lietuvos kunigai
kščiai — Mindaugas, Gediminas 
ir Vytautas, trys apskriti jų me- 
dalijonai, yra dingę iš Kultūros 
Židinio. Skulptoriaus Vytauto 
Kašubos sukurti šie 5 Lietuvos 
valdovai kabėjo Kultūros Židinio 
didžiųjų laiptų užsisukime. Vie
ną kartą kažkas tris iš jų, kurie 
buvo lengviau nukabinami, ėmė 
ir išsinešė.

Jau buvo kreiptasi per spaudą, 
kad tuos tris valdovus sugrąžin
tų. Jie priklauso Kultūros Židi
niui, ir jie turi sugrįžti į savo pa
stovią vietą kaip galima greičiau.

Laukiame, kada grįš kunigai
kščiai iš tremties į savo vietas, 
kad galėtų visiems priminti Lie
tuvos praeitį.

Dr. J. Sungaila iš Toronto, il
gametis Darbininko skaitytojas 
ir visą laiką laikraštį rėmęs auko
mis, šiemet atsiuntė ekstra 50 
dol. auką. Nuoširdus ačių lietu
viškos spaudos palaikytojui.

Ona Ivaškienė iš So. Bostono 
dosni lietuviškos spaudos 
rėmėja, šiemet Darbininkui at
siuntė 100 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame žymiai kultūrininkei 
ir dosniai aukotojai.

DARBININKO ADMINI
STRACIJA
DĖKOJA IR PRAŠO

Darbininko administracija 
dėkoja skaitytojams, kurie, sių
sdami 1987 metų prenumeratą, 
pridėjo ir didesnę auką spaudai 
paremti.

Šiomis dienomis administraci
ja pasiuntė paraginimus dar 
neapsimokėjusiems skaityto
jams už 1987 metus. Taip pat dar 
kartą buvo kreiptasi į tuos, kurie 
nesumokėjo prenumeratos už 
1986 metus. Yra 30 skaitytojų, 
kurie dar nesumokėjo už 1985 - 
1986 metus.

Prenumeratos mokesčius 
prižiūri paštas. Paštas neleidžia 
siuntinėti ilgiau nesusimokėju
siems. Administracija bus pri
versta sustabdyti laikraščio siun
timą tiems, kurie nebus susi
mokėję. Tad prašom paskubėti 
ir susimokėti už prenumeratą.

Dėkojame visiems laikraščio 
rėmėjams ir laiku atsiuntusiems 
prenumeratos mokestį.

Darbininko administracija

Ieškoma knyga - Petronėlės 
Orentaitės Kai laumės lėmė 
Kas ją turėtų prašom ar paskolin
ti, ar kaip kitaip perleisti Darbi
ninko redaktoriui P. Jurkui. 
Skambinti ar rašyti į Darbininko 
redakciją.

Palanga, Klaipėda (su nakvy
ne), Panevėžys, Kaunas. Tai tik 
keletas iš Lietuvos miestų, ku
riuos lankys GT International 
ekskursantai. Dėl detalių žiūrėk 
GT International skelbimą šešta
me Darbininko puslapyje.

visus maloniai kviečia atsilankyti|

KO N C E R TĄ
š. m. kovo 21, šeštadienį, 7 v. v.
KULTŪROS ŽIDINY

Dainuoja

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
R. DABŠYS, E. JARAŠIŪNAS, A. POLIKAITIS, B. SELJUKAS

Akomponuoja
pianlatė R. APEIKYTĖ

Po koncerto — vakaronė. Veiks baras ir valgiu bufetas.
Įėjimo auka — 1O dol.

HARTFORDE Los Angeles Vyrų Kvarteto koncertas bus kovo 22

/4RT EXHIBlT

B4RODk’87
Kultūros Židinyje
361 Hlghland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
kovo 28, šeštadienį, nuo 12 iki 9 
v.v.
kovo 29, sekmadienį, nuo 12 iki 3 
v. popiet.
Atidarymas kovo 28 d. 7 v.v. — 
Kun. A. Kezio, S.J. žodis.
Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

C H 1 C A G O S GALERIJA

/IUSTE SODEIKk

D/4UGVILK SMNKŪNkS

EIW STRkSEVICIUS

GAIŽUTIS ŠK4BkS

IGNKS L4MOS/1ITIS

KAZ-JEPSEN MMOŠ/1ITIENE

KER4IAS URMITIS
KRIŠTOLNTIS vjIRKkU
AIKRClUUONIENĖ YOUNG
/VlkRČIULIONIS

r Memonom
/VlkRKS CINKk
/MIKŠYS KURkUSKkS
MLUBINSKkS /UURINkS
MUKŠHENE

NIESULkS
POSKk




