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Afganistano partizanai yra la
bai susirūpinę, kad J. T. 
priežiūroj tarp Pakistano ir Afga
nistano vykstančios derybos dėl 
sovietų kariuomenės atitrauki
mo iš Afganistano nepavyktų, 
nes mano, kad ir pasitraukę so
vietai ras būdų kaip j Afganistaną 
nors ir netiesioginiai sugrįžti. 
Pagerėjus partizanų apsiginkla
vimui, sovietam pasidarė neįma
noma karą laimėti. Kasdien jie 
praranda bent po vieną lėktuvą.

Žmogaus teisių organizacijos 
tvirtina, kad vietoj pažadėtu pa
leisti 140 politinių kalinių Sov. 
Sąjunga yra iš tikrųjų paleidusi 
tik 60.

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl buvo perrinktas antrajam 4 
metų terminui.

JAV įsakė savo pareigūnam 
Izraely neturėti jokių santykių 
su į šnipinėjimą Izraeliui aferą 
įsivėlusiu pik. Aviem Sella ir su 
jo vadovaujama aviacijos baze.

Kanados vyriausybė nutarė 
pakeisti kriminalinius įstatymus 
ir teisti vietoj karo nusikaltimais 
apkaltintus iš Rytų Europos kilu
sius savo piliečius. Jie bausmę 
turės atlikti Kanadoj. Kaltina
mosios medžiagos bus ieškoma 
ir kitose valstybėse, bet bus 
griežtai žiūrima Kanados teise- 
nos nuostatų. Iš apie 1000 
teisėjo Deschenes peržiūrėtų 
bylų tik 200 gali turėti pagrindo 
vykdyti tolimesnį tyrimą ir tik 
20 apkaltintinų.

Šiaurinėj Nigerijoj musulmo
nų gaujos sudegino 14 krikščio
nių bažnyčių ir užmušė 11 kri
kščionių.

Britanijos Londono universi
teto istorikas Norman Davies 
iškėlė Kalifornijos Stanfordo 
universitetui civilinį 9 m ii. dol. 
ieškinį už tai, kad dėl žydų pro
fesorių kaltinimų, jog jis savo 
knygose apie Lenkiją buvęs ne
jautrus žydų reikalam ir nekritiš
kai teisinęs lenkus, nebuvo 
priimtas dėstyti universitete. Jis 
yra parašęs keletą Lenkijos isto
rijos knygų, kurias Vakarų mok
slininkai labai aukštai vertina.

Ekvadoro prezidentas
Leon Fabres Cordero dėl kraštą 
ištikusio didelio žemės 
drebėjimo ir didelių nuostolių 
padariusių žemės griūčių neri
botam laikui atidėjo skolų 
grąžinimą užsienio bankam.

Sovietų žurnalas “Ogoniok 
pradėjo spausdinti prieš 20 m. 
Anatoli Rybakovo parašytą no
velę “Arbato vaikai ”, pavaizduo
jančią Stalino laikais vykdytą 
prieš gyventojus terorą.

Pagal fiziko Andrei Sacharovo 
žmonos Jelena Bonner praneši
mą iš sovietų kalėjimo buvo pa
leistas stačiatikių kunigas Gleb 
Jakunin ir dar 7 kiti politiniai ka
liniai rusai.

Senatorius Bob Dole, nepai
sydamas 'galimo žydų keršto, 
savo kalboj Arabų amerikiečių 
institute pareiškė, kad JAV ir to
liau turėtų bendradarbiauti su 
nuosaikiaisiais arabais visame 
pasauly.

JAV Pakrančių apsaugos trys 
malūnsparniai išgelbėjo 37 so
vietų jūrininkus, kurių prekybi
nis laivas“ Komsomolec Kirgi
zu”, gabenęs 10.000 t miltų Ku
bai. nuskendo audros metu 
Atlanto vandenyne, į rytus nuo 
Atlantic City.

NELEIDŽIA KRYŽIŲ NET KAPINĖSE STATYTI 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 69
Butrimonys (Šalčininkų raj.). 

Butrimonių apylinkės pirminin
kas per parapijos bažnyčios ko
miteto pirmininką įspėjo kun. 
Vytautą Pūką, kad šis Vėlinių 
dieną nedarytų procesijos ka
pinėse.

Kun. V. Pūkas įspėjimo ne
paklausė. Bedieviai akylai 
stebėjo procesiją, bet tiesiogiai 
pamaldoms netrukdė.

Šalčininkai. 1985 m. gruodžio 
mėnesio pabaigoje pokalbiui su 
vietos valdžia buvo iškviesti Ša
lčininkų rajono kunigai. Po tra
dicinio pranešimo apie rajono 
ekonominius pasiekimus buvo 
rajono prokuroro kalba apie ku
nigų vykdomus “įstatymų pažei
dimus” ir už tai buvo bausmes.

Kun. Jonui Vaitoniui prokuro
ras grąsino bausmėmis už 
važinėjimą į Baltarusiją be 
valdžios leidimo patarnauti ti
kintiesiems. Butrimonių parapi
jos klebonui kun. V. Pūkui — 
už Vėlinių procesiją kapinėse.

Prokuroras akcentavo, kad 
ateityje už vaikų katekizaciją, 
leidimą dalyvauti vaikams pro
cesijoje, giedoti chore ir pa
našius “nusikaltimus” kunigams 
bus taikomos atitinkamos 
bausmės.

Pociūnėliai (Radviliškio raj.).

Religijų reikalų Tarybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos Įgalioti
nis Lietuvos TSR

Paskutinis įspėjimas

Pociūnėlių religinės bendruo
menės vykdomajam organui 
Kvietkevičiui Pranciškui, Vinco, 
Gaštentienei Birutei, Klemen
so.

Nustatyta, kad Pociūnėlių Ka
talikų religinės bendruomenės 
vykdomasis organas, nežiūrint 
daugkartinių vietos valdžios ra
ginimų neorganizavo parapijos 
steigėjų (“dvidešimtuko”) pasi
rašyti naujo pavyzdžio sutarties 
su rajono vykdomuoju komitetu 
dėl nemokamo naudojimosi mal
dos namais ir juose kulto inven
toriumi, meno bei kultūros ver
tybėmis.

Reikalauju Pociūnėlių ben
druomenės vykdomąjį organą iki 
š.m. lapkričio 1 d. sudaryti su
tartį su Radviliškio rajono vykdo
muoju komitetu dėl naudojimosi 
maldos namais.

Įspėju vykdomojo organo na
rius, kad, nesudarius sutarties, 
religinės bendruomenės gali 
būti panaikinta registracija, o 
bažnyčia, kadangi naudojama be 
sutarties, gali būti uždaryta.

Tary bos įgaliotinis Petras Ani- 
lionis (parašas)

1985 m. rugsėjo 18 d.

1985 m. spalio 14 d. apylinkės 
pirmininkas įspėjimą įteikė 
Pociūnėlių parapijos klebonui 
kun. Antanui Jokubauskui.

Viduklė (Raseinių raj.). Vi
duklės bažnyčioje kiekvieno 
mėnesio 26 d., parapijos klebo
no kun. Alfonso Svarinsko 
suėmimo dieną, tikintieji ir ku
nigai renkasi pasimelsti už ke
nčiantį kleboną ir kitus kalinius. 
Bedieviai, kiek galėdami, gąsdi
na jaunimą, ypač mokykloje. Pa
maldos dažniausiai būna vakare, 
kurių metu bažnyčioje visada yra 
seklių, skaičiuojančių kiek ir ku
rie mokiniai yra bažnyčioje, ką 
jie veikia — gieda, veda maldas, 
kuris pradeda melstis, kuris 

užbaigia ir 1.1. Vėliau pamaldose 
dalyvavę mokiniai vienokiu ar 
kitokiu būdu yra gąsdinami, 
svarstomi, kad būsią neprileisti 
prie egzaminų ar baigę vidurinę 
niekur negalės įstoti ir toliau mo
kytis; gąsdina žmones, kad už 
dalyvavimą pamaldose už kali
nius (ypatingai jaunimui) gręsia 
suėmimas. Atsiųsti sekliai stebi 
atvažiuojančius kunigus, 
užrašinėja jų sakomus pamok
slus, prie bažnyčių stovinčių au
tomašinų numerius.

Klaipėdos rajono laikraščio 
“Banga" redaktoriui A. Platuzui

Nuorašai: LTSR Ministrų Ta
rybai, LTSR religijų reikalų ta
rybos įgaliotiniui P. Anilioniui. 
J. E. Telšių vyskupijos vyskupui 
A. Vaičiui

Klaipėdos rajono Gargždų pa
rapijos, vikaro kun. A. Šeške
vičiaus ir vargonininko A. Bum- 
bulio 

Pareiškimas

Tamsta Redaktoriau, š.m. lie
pos 27 d. “Bangos” laikraštyje at
spausdinote Religijų reikalų ta
rybos įgaliotinio P. Anilionio ne
teisingą prieš mus straipsnį 
“Kam priklauso kapinės”. Paaiš
kinus tiesą, paaiškės netiesa.

1. Įgaliotinio straipsnyje mini- prašome, kad dirbtų, 
masj. Kavaliauskas ir pats įgalio-

(nukelta į 2 psl.)

LKB Kronikos 15 metų sukakties priėmime Kapitoliuje. Iš k. kun. K. Pugevičius, Liet. 
Kat. Religinės Šalpos reikalų vedėjas, .vysk. Thomas W. Lyons, VVashingtono arkivy
skupijos augs, vyskupas, ir kongr. John Miller iš VVashingtono valstijos. Nuotr. Rebecca 
Hammel

Prezidento Reagano sveikinimas 
LKB Kronikai
1985 kovo 19 prezidento Rea - 

gano sveikinimas LKB Kronikos 
redakcijai buvo perskaitytas tą 
dieną įvykusiame JAV kapitoliu- 
je priėmime, kuriuo buvo pami- 
nita LKB Kronikos penkiolikos 
metų sukaktis. Priėmimą su
ruošė LKB Kronikos anglų kal
bos vertėja, leidėja ir skleidėja 
— Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, kartu su kongresmenu 
John Milleriu ir Institute on 
Religion and Democracy.

Kovo 19-toji yra ypatinga 
diena viso pasaulio lietuviams, 
ir visiems, kurie brangina žmo
gaus teisių apsaugojimą, ypač re
liginę laisvę," — rašė preziden
tas. “Tą dieną 1972-siais metais 
paskelbta pirmoji Kronika. 
Nuo tada Vakarus pasiekė 72 šio 
nuostabaus pogrindžio leidinio 
numeriai. Tai seniausias, pasto-

viai leidžiamas pogrindžio leidi
nys sovietų imperijoje.

Kronika yra švyturys religinės 
priespaudos tamsoje, kuris do
kumentuoja sovietų valdžios si- 
stematišką Lietuvos katalikų en
gimą, įskaitant persekiojimą ir 
netgi įkalinimą tų dvasininkų, 
kurie moko vaikus tikėjimo tie
sų. tikinčiųjų diskriminaciją mo
kyklose, ir darbovietėse; ligoni
nių personalo atsisakymą leisti 
suteikti paskutinį patepimą; 
Bažnyčių išniekinimą

Kronikos leidėjai ištvermingai 
darbuojasi, nepaisant dažnų 
KGB bandymų susekti ir sustab
dyti Kronikos leidimą. Tai, kad 
sovietų pareigūnam nepavyks
ta, paliudija Kronikos autorių 
drąsa. Tai, kad nauji autoriai pa
keičia tuos, kurie pakliūna į 
KGB spąstus ir yra išsiunčiami į

tinis kalba apie pareiškimą, ku
riame “buvo rašoma, kad 
Gargždų katalikų kapinėse ne
leidžiama statyti paminklų su 
kryžiais”. Bet jie abu prašauna 
pro šalį, lyg abu nebūtų matę to 
pareiškimo. Todėl pridedame 
pilną tekstą rusų kalbą; toks jis 
ir buvo parašytas Religijų reikalų 
komitetui prie TSRS Ministrų 
Tarybos š.m. sausio 8 d. su tiki
nčiųjų parašais (pasirašė 150 tiki
nčiųjų — red. past.).

Pareiškimo pradžia: “Jūs 
mums leidot statyti kryžius ant 
tikinčiųjų kapų. Įgaliotinis P. 
Anilionis pasitarime Gargžduose 
mums pranešė, kad buitinio ap
tarnavimo kombinatas turi dirbti 
kryžius už aukštas kainas, o kom
binato darbininkai juos slaptai 
padaro, ar tai normalu? Nei bui
tinio aptarnavimo ministerija, 
nei rajono vykdomasis komite
tas, nei kitos instancijos tuo ne
sirūpina. Praktiškai leidimo 
nėra, tik jūsų žodžiai.

Pareiškimo pabaiga: “Mes jus 
nuoširdžiai prašome paveikti ati
tinkamas instancijas, kad buiti
nio aptarnavimo kombinatas 
mums dirbtų kryžius pagal užsa
kymą.”

Taigi, pareiškimo esmė tokia: 
Maskva leido statyti kryžius, bet 
kombinatas jų nedirba, todėl

Šimtas su viršum žmonių 
kovo 19 dieną susirinko kapito- 
liuje Washingtone paminėti 
LKB Kronikos metų sukaktį.

Priėmimą kartu surengė kon
gresmenas John Miller, Lietu
vių Religinė Šalpa ir Washingto- 
ne veikiąs Tyrimo Institutas Re
ligijos ir Demokratijos reika
lams. Į jį atsilankė kongresmenai 
ir jų štabo nariai. Valstybės de
partamento pareigūnai, atstovai 
iš įvairiu religinių ir žmogaus tei
sių organizacijų ir Washingtono 
bei jos apylinkių lietuviai, Šalia 
Millerio priėmime dalyvavo 
kongresmenai Doman, Levine 
ir Feighan bei kongresYnenų 
Kennedy, Yatron ir Barton ir se
natorių Metzenbaum ir JLauten- 
berg pasiųsti atstovai. t Daugiau 
negu pusė svečių atstovavo kita
taučių institucijas, besidomi
nčias Lietuva ar tiesiogiai dirba
nčias persekiojamų lietuvių nau
dai, kaip pvz. JAV Kongreso 
Helsinkio komisija, National 
Center for Public Policy Re
search Christiana Response In
ternational ir visa eilė kitų.

Prieš priėmimą vysk. Thomas 
Lyons, VVashingtono arkivysku
pijos augziliaras vyskupas aukojo 
LKB Kronikos intencijai mišias 
koncelebruojant J. E. vysk. Pau
liui Baltakiui, Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos pirmininkui ir 
kun. Kazimierui Pugevičiui, 
Lietuvių Katalikų Religinei Šal

pos reikalų vedėjui, kuris šia 
proga pasakė specialiai pritaiky
tą pamokslą.

VYSKUPO P. BALTAKIO, OFM, 
ATS IŠ A ŪKIMĄ S
Pirmą kartą kreipiuos į Jus 

kaip Lietuvių. Katalikią Religinės ■ 
Šalpos pirmininkas J. E. vysk. V.

darbo lagerius, parodo kaip 
plačiai Lietuvos žmonės remia 
Kroniką.

“Yra tikrai džiugu, kad Ameri
kos liaudis prisideda prie reli
ginės laisvės gynimo Lietuvoj. 
Amerikos Balsas ir Laisvosios 
Europos radijas atlieka svarbią 
rolę perduodami Kronikos infor
maciją Lietuvos katalikams, ku
rie šiaip sau neturėtų progos re
guliariai sekti Kronikos žinias so
vietų priespaudos sąlygoše. Aš 
pažadu ir toliau remti lietuvių 
tarnybas Amerikos Balse ir Lai
svosios Europos radijuje, taipgi 
užtikrinant necenzūruotos infor
macijos tėkmę Lietuvos 
žmonėm.”

Savo laiško pabaigoje prezi
dentas Reaganas pareiškia, kad 
jis ir jo žmona Nancy meldžiasi 
už visus Kronikos leidėjus, "nes 
jie yra didvyriai, stovintys 
priešakinėse kovos už religinę

Po mišių svečius Raybum 
House Office Building prie 
priėmimo durų sutiko Religinės 
Šalpos štabas. Kiekvienas kita
tautis svečias gavo po informaci
jos paketą apie LKB Kronikos 
vaidmenį okupuotos Lietuvos 
rezistencijoj. Priėmimo kamba
ry buvo išstatyta imponuojanti 
persekiojamos Lietuvos 
Bažnyčios paroda ir literatūros 
stalas. Be sustojimo priėmimo 
metu buvo rodomos vaizda
juostės apie Lietuvą.

Knygų ir daugelių straipsnių 
autorius George Weikgel, James 
Madison fundacijos pirminin
kas, pravedė programą, kurios 
metu kalbėjo Kent Hill, Institu
te on Religion and Democracy 
pirmininkas, kongresmenas 
John Miller, kun. Kazimieras 
Pugevičius ir vysk. Paulius Bal
takis. Baltųjų Rūmų atstovas Li
nas Kojelis perskaitė prezidento 
Reagano sveikinimą. .

Vysk. Baltakis trumpai pa
sveikino LKB Kronikos redakto
rius ir Lietuvos katalikus lietu
vių kalba.

Šia proga kongr. J. Mille- 
ris, respublikonas iš Washingto- 
no valstijos, pranešė, kad JAV 
Kongrese yra steigiamas reli
ginės laisvės pakomisė Lietuvos 
katalikams. “Neturiu daug lietu
vių savo distrikte ir nesu lietu
vis, nei katalikas...bet esu įsiti
kinęs, kad ši pakomisė yra nepa
prastai svarbi, nes ji gina pagrin
dinę žmogaus teisę, būtent reli
ginę laisvę.” — aiškino kongre
smenas Milleris. (LIC) 

dovavimo atsisakė būti perren
kamas, bet sutiko eiti tarybos 
pirmininko pareigas.

Popiežius Jonas Paulius II ra
gina krikščionius puoselėti'soli
darumą su pavergtais ir kenčia
nčiais ir specialiai mums yra pa
sakęs: “Broliai lietuviai, palaiky
kite solidarumą su savo broliais 
Lietuvoje”.

Kardinolas J. Bemardin, 
kalbėdamas Religinės Šalpos ju
biliejaus proga, prįminė, kad: 
“Dauguma mūsų šį solidarumą 
su Lietuvos tikinčiaisiais galime 
išreikšti prasmingai remdami 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos darbą”.

Malonu yra prisiminti ir prezi
dento Reagan žodžius, pasaky
tus sveikinant Relignę Šalpą jos 
sidabrinio jubiliejaus proga: 
“Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa suteikia dvasinio sustiprinimo 
bei vilties tūkstančiams lietuvių 
katalikų, trokštančių praktikuoti 
savo tikėjimą.

Tikrai, Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa sugeba prasmingai 
padėti mūsų kenčiantiems kovo
jantiems už savo teises broliams

Gavėnios metu daugelyje pa
rapijų yra daromos rinkliavos 
Religinei Šalpai. Maloniai prašo
me duosniai prie jų prisidėti., o 
kurie neturite galimybės aukot 
per parapiją, atsiųskite savo auką 
paštu: Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. Remdami 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos darbus, prasmingai išreikši- 
te savo krikščionišką solidarumą 
su Lietuvos Bažnyčia.

Telaimina Jus Kristus, kuris 
užtikrinęs: “Kiek kartų tai pa
darėte vienam iš mažiausių 
mano brolių, padarėte man.

Vysk. Paulius Baltakis OFM 
Lietuvių Katalikų 

Religinės Šalpos Valdybos 
Pirmininkas

laisvę fronto linijose. " Preziden
tas savo laišką baigia trim 
žodžiais lietuvių kalba: ‘Telaimi
na Jus Dievas." i filT'V
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO gyvenimo

Sov. Sąjunga pasirašė su Do
mininkonų respublika sutartį 
per 3 m. iš jos kasmet pirkti po 
50,000 t cukraus po 8 et. už sva
rą. JAV cukraus augintojam 
moka po 18 et už svarą.

Iranas išdėstė Persijos įlankos 
Honnuz sąsiaurio pakrantėse 
naujas, prieš laivus nukreiptas 
raketas, kurios gali uždaryti ke
lius aliejų iš Persijos įlankos ga
benau tiem laivam.

Kinijos min. pirmininkas 
Zhao Ziyang pareiškė, kad Kini
joj vykstanti kova prieš Vakarų 
idėjas ir už grįžimą prie griežtos 
komunizmo sistemos gali trukti 
dešimtmečius.

Šimtai Libano musulmonų 
Amai ir druzų milicininkų, 
turėjusių dėl Sirijos įsikišimo pa
sitraukti iš vakarinio Beiruto, 
persikėlė į pietinį Libaną, iš kur 
bandys tą ruožą išvaduoti iš 
Izraelio okupacijos.

Per paskutiniuosius Suomijos 
parlamento rinkimus gerokai su
stiprėjo konservatyvioji partija, 
išrinkdama iš 200 parlamento 
narių 53 atstovus. Per 30 m. 
kraštą valdžiusi socialdemokratų 
partija išrinko 56 atstovus. Dau-
giausia pralaimėjo suskilusi į 
Maskvos ir Eurokomunizmo 
grupes komunistų partija ir iš
rinko 7 atstovais mažiau kaip 
anksčiau turėjo.

Izraelis prisipažino, kad jo 
žvalgybos įstaigos naudojo pa
dirbtus Britanijos pasus savo 
agentų reikalam.

JAV ir Turkija pasirašė sutartį 
dėl karinių bazių veiklos Turki
joje iki 1990 m. pabaigos. Dery 
bos su Ispanija tuo pačiu reikalu 
vyksta sunkiai, nes Ispanija rei
kalauja sumažinti ten laikomų 
JAV karių skaičių ir likviduoti 
vieną aviacijos bazę dėlto, kad 
pagal Ispanijos nuomonę bazės 
tarnauja Izraelio, o ne Nato rei
kalam.

Sovietų istorikas Aleksandr 
M Semionov partijos elitui skir
tam žurnale ‘Argumentai ir fak
tai apkaltino Staliną, kad dėl jo 
kaltės vokiečiai galėjo priartėti 
prie Maskvos ir Leningrado. Esą 
Stalinas v engęs sumobilizuoti vi
sas pajėgas, nes buvo įsitikinęs, 
kad karas galįs būti atidėtas; kad 
neatspėjęs vokiečių tikslo smogti 
į pietinę Rusiją ir prasiveržti 
net iki Stalingrado ir kad trėmęs 
iš nelaisvės grįžusius karius į Si
birą.

Lenkijos Vidaus reikalų mini
sterija paskelbė, kad 1950 m. 
buvo likviduota sąmokslininkų 
prieš partijos pirmą sekretorių 
Boleslavv Bierut grupė Liubline, 
kad 1959 m. medy prie kelio, 
kuriuo turėjo važiuoti Wlady- 
slaw Gomulka, buvo atrasta 
bomba, o po 2 metų buvo iš
sprogdinta bomba automobily, 
kuriuo turėjo važiuoti Gomulka.

— Vilniuje Jaunimo dramos 
teatro plačiai išgarsėjęs pastaty
mas “Pirosmani, Pirosmani... 
yra įrašytas į video filmą. Kartu 
su teatro režisierium E. Nek
rošium, dailininku A. Jacovskiu 
ir aktoriais šią video juostą kūrė 
televizijos režisierius J. Sabolius 
ir operatorių grupė, vadovauja
ma J. Botyriaus.

— Vilniuje remontuojant ir 
restauruojant Vilniaus katedrą, 
dabar paversta paveikslų galeri
ja, po vidurinės navos grindimis 
užtikta pagoniškojo laikotarpio 
ritualinių apeigų aikštelės lieka
nų. Apeiginė aikštelė, kaip spėja 
tyrinėtojai, buvo sudaryta iš ke
lių grindinių iš lauko akmenų bei 
degto molio ir jos aplinkoje ap
tikta keli, iš dalies, išlikę židiniai 
naudoti deginamųjų aukų auko
jimui. Manoma, kad tai kai ku
riuose istoriniuose šaltiniuose 
paminėtos Perkūno šventyklos 
liekanos.

— Vilniaus dailės muziejuje 
vyko paroda, skirta vienam iš 
Lietuvos teatro kūrėjų, režisie
riaus ir aktoriaus Kastanto Glin
skio 100-sioms metinėms pa
minėti. Ta proga buvo surengtas 
ir platesnio mąsto minėjimas, 
kuriame scenos veteranai papa-
šakojo savo prisiminimus apie 
bendravimą su juo.

— Maskvos kultūros ministe
rijos kolegija ir Kultūros darbuo
tojų prezidiumas už 1986 m. pir
mojo pusmečio socialistinio 
lenktyniavimo rezultatus apdo
vanojo Lietuvos valstybinį aka
deminį operos ir baleto teatrą 
pereinamąja Raudonąja vėliava 
ir pirmąja pinigine premija. Sau
lių dramos teatras, užėmęs antrą 
vietą, apdovanotas garbės raštu 
ir pinigine premija. Atžymėtas 
geras Lietuvos valstybinio rusų 
ir Kauno valstybinio dramos tea
trų darbas.

— Lietuvos aklųjų draugijos 
kamerinis choras, vadovaujamas 
profesoriaus A. Jozėno koncerta-

vo Ukrainoje. Chmielnickio ato
minės elektrinės statytojams.

— Lietuvos “Telefilmas” 
sukūrė videofilmą “Benjaminas 
Kordušas” pagal to paties vardo 
Jono Marcinkevičiaus romaną. 
Režisavo Vidmantas Bačiulis, 
muzika kompozitoriaus M. Ur- 
bučio. Pagrindinį vaidmenį atli
ko Vilniaus Jaunimo teatro akto
rius Antanas Šurna. Dalyvavo iš 
įvairių teatrų aktoriai, kaip A. 
Chadaravičius, V. Blėdis, E. 
Pleškytė, teatro veteranai A. 
Mackevičius, K. Tumkevičius ir 
kiti.

— Lietuvos Valstybiniame 
operos ir baleto teatre Vilniuje 
buvo pastatytas naujas lietuviš
kas Antano Rekašiaus baletas 
“Aura”, kuris yra kompozito
riaus ketvirtasis baleto kūri
nys. Dirigavo vyr. teatro dirigen
tas Jonas Aleksa, choreografas E. 
Bukaitis, Scenografės — Irena 
Zabarauskaitė ir Marija Juk- 
niūtė.

— Kauno muzikiniame teatre 
įvyko G. Puccini “M adam a But- 
terfly” premijera. Režisavo Lie
tuvos nusipelniusi artistė Aldona 
Ragauskaitė, dirigavo Lietuvos 
nusipelnęs artistas S. Čepinskis, 
dainavo solistai S. Garbata-
vičiūtė, J. Antanavičius, B. So- 
daitytė, J. Malikonis ir kiti. De
koracijas šiam spektakliui darė 
Lietuvos liaudies dailininkas 
Liudas Truikys. Pakilus uždan
gai, žiūrovai aplodismentais 
įvertino dailininko L. Truikio 
scenografiją.

— Šveicarijon į tarptautinį 
kino festivalį iš Lietuvos pasiųsta 
dokumentinių filmų juostos ir 
bus rodomos kartu su Latvijos ir 
Estijos dokumentiniais filmais.

— Lietuvos teatro draugija už

1985 - 1986 metų geriausius

teko: Lietuvos Valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro

gino vaidmenį operoje ‘Pilėnai”, 
Kauno muzikinio teatro solistei 
L. Kinderytei už vaidmenį E. 
D’Albert operoje “Pakalnė”. 
Kauno dramos teatro aktoriui V.
Valašiniui už Andriaus Vištelio 
vaidmenį spektaklyje “Erei* 
nyčia”. Šiaulių dramos teatro ak
torei F. Laurinaitytei už 
Žemaitės vaidmenį spektaklyje 
"Žemaitė”, Vilniaus Jaunimo 
teatro aktoriams: V. Bagdonui už 
Daukanto vaidmenį spektaklyje 
“Daukantas” ir V. Petkevičiui
už Voinickk) vaidmenį spektak
lyje “Dėdė Vania”.

— Lietuvos nusipelnusių 
kultūros švietimo darbuotojų 
garbės vardai suteikti: profsąjun
gų kultūros rūmų moksleivių 
liaudies teatro režisierei Valeri
jai Karalienei, Lietuvos liaudies 
meno draugijos Kauno skyriaus 
pirmininko pavaduotojai Teresei 
Blažienei ir liaudies meistrei 
Klementinai Gudonytei. Už 
nuopelnus liaudies menui, 
garbės raštais apdovanoti: liau
dies meistrė Julija Januškienė ir 
liaudies meistras Albertas Gedi
minas Jurėnas. g. j,

VOKIEČIŲ SPAUDOJE 
APIE LIETUVĄ

“Lampetheimer Zeitung” va
sario 16 dienos laidoje plačiai 
aprašė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 69-tųjų meti
nių minėjimu Hūttenfelde. Įdėta 
2 iliustracijos: tautinių šokių 
grupės ir Vasario 16-tosios gim
nazijos choro. Paminėti 
minėjimo dalyviai ir aprašytą iš
samesnė Lietuvos istorinių ^vy
kių eiga.

PLB PAREIŠKIMAI VISUOMENEI

BUVUS RJNERAL HOME. Narte Tetarta Jr. totoetaviąrtektortua Maur
as* oRtee: 438 ftayrts SL (Car. WBoaa Ava), totai 344 - 5172. Pa- 
nsoėtemae gwbtagoe tatootavša Staderatoe koplyčios, oras teMtomas.' 
Daug vietos autosaoMNam peatatytL

BEACH MEMORIALČhaPEL, 301 Comy Ava, 81 Petortourg Bearti, Ha, 
33705. 313 330 - 5577. KENRELD W000LAWN FUNERAL HOME, 200 
Peaadsns Ava, S,SL Petertourg, Ha 33757.813 345-8303. W000LAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58tti SL, S. 8t Patarto mg, Ha 33707.813 345 
-8383.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Esteto, namų psrrtvkusn, visų rūšių spdrjM*. 
rtaai, tocoms Tax pildymas. įstaiga vairia aaujoj vieloj — OHLERT- 
RUOGERE, Ino, 88-11 Jaamfca Ave„ Woodhavan, N.Y. Tetof. 847-2323 
(našių tolei 847 - 4477). jetaigoj kreipiantis peaiinėti, kari esate ar 
aertta MM J. Andrlušto kutentais.

t x 

VYTAUTAS BELECKAS IR SUNHSnJONAS^v. Wtator Garrien Tavam. 
1883 Madlson SL, RMgevood, N.Y. 11227. TMH.<21 - 0448. Šato veato- 
vOaus Ir kL pramogoms. Be to, duodami potoMotevtatei pietūs. Pirmos 
tošies lietuviškas maistas prieinama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvor Bei Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona kr pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon BtocL, Carona, Ousons, 
Ų.Y. 11388. Tetof. 778 - 5155.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non SocurRies Ino, One Stato SL Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 

..pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrų. Atidaryti IRA planus ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-8002-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Maso, girdima tačiadianiaia nuo 8 iki 9 vai vak. kiž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis SL, Aubum, MA 0150' Tat 617753-7232.

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

OEBATAI
APIE PABALTIJĮ

1987 sausio 28 Europos Tary
tais parlamentinėje ansamblėjo- 
je įvyko debatai Pabaltijo valsty
bių klausimu. Debatuose daly
vavo trylikos valstybių atstovai 
ir du įteikė savo pareiškimus raš
tu. Visi, išskyrus ispanų delega
tą, tvirtai ir aiškiai pasisakė už 
Pabaltijo tautų teises laisvai 
nuspręsti savo likimus.

Po debatų buvo išnešta 14 
punktų rezoliucija tuo klausimu, 
kurioje akcentuota žmogaus ir 
tautų laisvo apsisprendimo 
teisės.

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Ortega Savedra įspėjo, kad 
joks Centrinės Amerikos taikos 
planas nepasieks savo tikslų tol, 
kol JAV iš pagrindų nepakeis 
savo politikos Nikaragvos atžvd-

Kadangi lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje yra pirmaeilis PLB 
rūpestis, PLB valdyba dėmesį 
kreipia į padėti visuose išeivijos 
gyvenamuose kraštuose. To 
požiūrio ir ilgalaikio planavimo 
pasėkoje PLB valdyba buvo pa
kartotinai nutarusi išsiaiškinti 
galimybes įkurti Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte, įsigijant St. 
Andreas seminarijos pastatą, 
kurį nupirko Lito investavimo 
bendrovė. Pirmininko pavaduo
tojas dr. Tomas Remeikis buvo 
įgaliotas reikalą išstudijuoti ir 
vest derybas. Todėl buvo keletas 
formalių ir neformalių pasitari
mų tarp PLB ir Lito atstovų, 
buvo plačiai paskleista anketa at
siklausti lietuvių visuomenės, ar 
tokį projektą remtų (žiūr. dr. T. 
Remeikio kreipimąsi PLB valdy
tais vardu į Chicagos apylinkių 
lietuvius, išspausdintą “Drauge 
š.m. vasario 25 d.).

Dr. Tomas Remeikis, padeda
mas specialistų, ištyręs ekono
minius centro aspektus, teisines

sąlygas bei atsižvelgdamas į sti
prų visuomenės pritarimą, reko
mendavo PLB valdybai padaryti 
Lito bendrovei pasiūlymą dėl 
centro įsigijimo. Ši rekomenda
cija buvo pateikta PLB valdyba 
padarė nutarimą ir šiuo klausi
mu.

PLB valdybos posėdyje, 
sprendžiant klausimą, ar padary
ti, ar nepadaryti pasiūlymą Lito 
bėndrovei dėl centro įsigijimo, 
balsai pasidalino lygiomis: prieš 
PLB pastangas centrą įsigyti bal
savo pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, PLJS primminkas Gin
taras Grušas ir vicepirmininkė 
Birutė Jasaitienė, už balsavo pir
mininko pavaduotojas dr. Tomas 
Remeikis, vicepirmininkai Ri
mantas Dirvenis ir Raimundas 
Kudukis (posėdyje nedalyvavo 
vicepirmininkai S. Jokubauskas 
ir M. Lenkauskienė).

Tokiu būdu rekomendacija 
negavo reikiamos daugumos bal
sų ir tolimesnis PLB vaidmuo 
šiame reikale yra sustabdomas.

PLB Inf.

Kas visa tai vykdė, neskelbiama, giu-
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos

LietuvRka kalėdinė eglutė Pennsylvanijos muziejuje, 
Eglutę papuolė Lietuvos vyčių 144 kuopa iš Minersville, 
Pa. Iš k. Annie Morgalis — lietuvių atstovė prie GHAAC, 
Charles Bojanic — GHAAC pirmininkas. Kairėje — John 
T. Martino — GHAAC eksekutyvinis direktorius ir luCį 
lietuvių bendruomenės atstovai.

(atkelta iš 1 psl.)
Dabar aišku, kad Kavaliauskas 

ir įgaliotinis pareiškimo esmę vi
sai suklastojo.

Naujos kapinės
2. Kai gargždiečiams valdžia 

atidarė naujas kapines Lauga- 
liuose, nebeleido statyti kryžių. 
Todėl Gargždų parapijos bažny
tinis komitetas įgaliotiniui P. 
Anilioniui 1984,VIII.2. paraše 
tokį pareiškimą:

“Mūsų parapijiečiai nekartą 
kreipiasi į Klaipėdos raj. vyriau
siąją architektę Kelbauskienę, 
kad būtų kapinėse įnirusiems 
ant kapo pastatyti kryžiai. Nelei
do tik pastatyti paminklą iš pat
virtinto pavyzdžių albumo. O 
jame nėra jokio kryžiaus, tik ak

menys dėžutės pavidalo be jokio 
religinio ženklo.

Argi gali tikintieji tokį ateistinį 
paminklą statyti ant tikinčiojo 
kapo? Tai reikštų: kad po mirties 
tikintieji paverčiami ateistais.

O mūsų parapija, kaip ir visos 
kitos Telšių vyskupijos parapi
jos, iš kurijos yra gavusi raštą Nr. 
577 (1954.X. 1-3.) kur parašyta: 
‘Kryžius galima statyti ne tik 
šventoriuje, kapinėse, bet ir tiki
nčiųjų kiemuose, kur kitur 
kryžiai nestatomi ir nešventina
mi.’

Tas raštas, žinoma, buvo su
derintas su valdžia ir ligi šiol nea
tšauktas. Tai kodėl dabar 
draudžia tikintiesiems statyti 
kryžius, net pastatytus naikina, 
sukeldami pasaulinio masto pasi
piktinimų?" (Bus daugiau)

y7’1T37S
326 - 3150

MEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vaL ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 - 25 54th Avė., Bayąkto, 
N.Y. 11364. Tat 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | V ĮSAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

A MEMORIALS
. 66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, QUEENS, N 

PHONES (718) 326 - 1282
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE *

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

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, modemus įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Septintoji premijų šventė
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Kultūros Tarybos pastangomis 
rengiama jau Septintoji premijų 
šventė — lietuvių kūrėjų pager
bimas.

Kultūros Tarybos sumanymu 
buvo šios premijos suorganizuo
tos, nustatyti būdai, kaip tas pre
mijas paskirti, surasti mecena
tai. Vienokiu ar kitokiu būdu tuo 
yra pagerbiami lietuvių kūrėjai, 
Lietuviška kūryba.

Turime pastebėti, kad lietu
viškoje visuomenėje lietuvis 
kūrėjas buvo maždaug nežymus 
žmogus, gal net nematomas, ne
vertinamas. Visada vyravo vi
suomenininkai, politikai. Jiem 
buvo skiriamas dėmesys. Tai yra 
sena paveldėta tradicija. Kai 
pažiūrėsime į praeitį, tai ir pa
matysime, kad tas dėmesys lie
tuviui kūrėjui atėjo labai vėlai.

Tik 1935 metais pradėtos skir
ti premijos už geriausius lite
ratūros veikalus. Tas premijas iš
judino Švietimo Ministerija. 
Prie jos prisijungė ir didesnės 
knygų leidyklos, bendrovės ir 
net atskiri miestai. Tos premijos 
tuoj išjudino visą kultūrinį gyve
nimą.

Pradžioje premijos buvo ski
riamos tik už literatūrinius vei
kalus. Lietuvos valstybė buvo 
jauna ir darė, ką sugebėjo. Tos 
literatūros premijos buvo įtei
kiamos Vasario 16 šventės išva
karėse arba jos artumoje. Tuo 
pačiu įteikimas virto lietuviškos 
kūrybos manifestacija. Valstybės 
teatras buvo išpuošiamas kuo 
gražiausiai, ir taip pat publika 
jautė pakilumą, kad štai vyksta 
lietuviškosios kūrybos šventė ir 
ta šventė yra surišta su Lietuvos 
nepriklausomybės švente.

Gyvenant emigracijoje ir ke
liaujant iš vieno krašto į kitą, 
buvo maždaug atgaivintos pre
mijos, bet jau nebuvo to iškil
mingumo jas įteikiant. Tik da

bartinė Kultūros Taryba suprato 
reikalą, ėmė ir suorganizavopre— 
mijas už visas pagrindines meno 
šakas: literatūrą, dailę, muziką, 
teatrą, žurnalistiką. Tas premijas 
suorganizavusi, Kultūros Taiyba 
taip pat pasirūpino, kad premijų 
įteikimas būtų iškilmingas, kad 
žmonės turėtų progos susipažiiu - 
ti su mūsų kūrėjais ir, kad 
kūrėjai tuo pačiu būtų pagerbti.

Kodėl dabar reikia tos 
šventės, to lietuvio kūrėjo pa
gerbimo? Lietuviai yra įpratę 
pagerbti valstybininkus, visuo
menininkus, bet kūrėjui jie yra 
santūrus. Taip nutiko, kad tas 
lietuviškos kūrybos laikotarpis 
dar nebuvo gerai išnagrinėtas ir 
atneštas iki lietuvio sąmonės. 
Dar lietuvis gerai nesupranta, 
kokį vaidmenį savo tautojeatli«- 
ka lietuvis kūrėjas.

Lenkija praeitame amžiuj e, 
kai buvo padalinta ir okupuota, 
labai ryškiai suprato savo paskirtį 
ir vaidmenį. Lenldjo§_jatelcJt 
tualai ir vadovai aiškiai pasisalcė, 
kad Lenkija gali iškilti irislilcti 
tik savo kultūrinių vertybių 
dėka.

Tas pats tinka ir mums, lietu
viams emigrantams. Esame 
pasklidę visur. Mūsų kultūrine 
veikla nesirūpino jokia valstybė. 
Iš niekur negauname jokios pa
ramos. Turime patys visa tai pa
daryti, patys turime nepražtiti, 
nenuskęsti. O tai galime padary
ti, daugiau kreipdami dėmesio į 
lietuviškąją kūrybą.

Kultūros Taryba, rengdama 
tas šventes, kaip tik ir stiprina 
lietuviškąjį pradą, stiprinamus 
visus. Ryškindama lietusius 
kūrėjus, ji ugdo ir lietuviškąją 
kūrybą.

Sveikiname Septintąjapremi- 
jų šventę! Linkime jai kuo ge
riausio pasisekimo. Tegutaiišju- 
dina visą lietuvišką visuomenę 
labiau gerbti savo kūrėjus ir pa
milti jų kūrybą!

Los Angeles, Calif. — "Noriu NORIU RAŠYTI TAI, KAS MAN PATINKA 
lx* varžtų daryti tai, kits patin-
ka,” — kalbėjo neseniai iš pa
vergtos Lietuvos pasitraukęs 
jaunas (34 metų!) lietuvių rašyto
jas S. T. Kondrotas politinių stu 
dijų savaitgalyje, įvykusiame 
1987 metų sausio 31 ir ■Vasario 1 
dienomis Los Angeles mieste, 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Jo kallx>s tema: “Kodėl 
pasitraukiau iš Lietuvos?” Jis 
taip pat buvo simpoziumo — 
“Gorbačiovo glasnost’: tikrovė 
ar fikcija" — dalyvis. Kitos to po
litinių studijų savaitgalio atrakci
jos buvo: Ingrida Bublienė (Cle- 
veland, Ohio) ir Gintė Da
mušytė (Brtx>klyn, N.Y.).

Prieš 19 metų pirmąjį politi
nių studijų savaitgalį suorganiza
vo Rezoliucijoms remti Komite
tas ir Lietuvių Fronto Bičiulių 
Ia»s Angeles sambūris. Pradžioje 
tie politinių studijų savaitgaliai 
turėdavo porą tikslų: 1. Pritrauk
ti ir kartu laimėti lietuvių ir Lie
tuvos reikalui įtakingesnį ameri
kiečių pareigūną ar darbuotoją, 
pagerbiant jį iškilmingos vaka
rienės metu; ir 2. Labai atvirai 
ir kritiškai panagrinėti mūsų 
veiksnių darbus Lietuvos laisvi
nimo žygyje ir kartu duodant po
zityvių siūlymų visai tai veiklai 
ateityje. Ir posėdžiai ir vaka
rienės būdavo puošniose vieš
bučių salėse.

Paskutiniųjų kelerių metų lai
kotarpyje tie politinių studijų sa
vaitgaliai gerokai suprastinti: at
sisakyta jų pirmojo tikslo ir vi
skas perkelta į parapijos salę. 
Kaip ten bebūtų ir suprastinti 
politinių studijų savaitgaliai yra 
labai naudingi Pietų Kalifornijos 
lietuviams. Jie išjudina lietuvių 
mases našesniam Lietuvos ki
svinimo darbui. Laisvojo pasau
lio didesni lietuvių junginiai 
galėtų (ir turėtų) pasekti kalifor- Grušas,.?. Ą; Raulinaitis, dr- 4

Politinių studijų savaitgalyje susitikę svečiai ir Los Angeles 
darbuotojai. Iš k. G. Damušytė, Bem. Brazdžionis, I. Bu
blienė, A. Nelsienė, Br. Budrumas ir G. Grušas.

Tai pareiškimas, padarytas neseniai iš pa
vergtos Lietuvos pasitraukusio rašytojo ŠAU
LĮ AUS TOMO KONDROTO politiniu studijų sa
vaitgalyje Los Angolos mieste. Kitos to Įvykio 
atrakcijos: GINTĖ DAMUŠYTĖ Ir INGRIDA BU
BLIENE. Per porf dienų tos atrakcijos pritraukė 
klausytojų pilną šv. Kazimiero parapijos sala.

Simpoziumo “Gorbačiovo ‘Glasnost’, tikrovė ar fikcija” daly
viai. Iš k. Gintė Damušytė — kalba, L. Valiukas — modera-. 
torius, Juozas Kojelis ir rašytojas Saulius Tomas Kondrotas.

niečius ir atlikti tas metines "po
litines rekolekcijas .

Politinių studijų organizato
riai

Paskutiniųjų keletu metų lai
kotarpyje tuos politinių studijų 
savaitgalius Los Angeles mieste 
organizuoja: JAV LB Vakarų 
apygarda. Lietuvių Jaunimo Su
jungos Los Angeles vienetas, 
Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
lietuvių sekcija ir LFB Los An
geles sambūris. Šiais metais pir
muoju smuikų grojo Lietuvių 
Fronto bičiulių Los Angeles 
sambūrio pirm. V. Vidugiris, 
jam talkino JAV LB Vakarų apy
gardos pirm. A. Nelsienė, JAV 
Baltų Laisvės Lygos vicepirm. J. 
Kojelis, jaunimo “žvaigždė" G.

Brinkis, J. Matulaitis ir kiti.

Politinių studijų savaitgalyje 
buvo pagerbtas poetas Bem. 
Brazdžionis, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Trumpus žodžius tarė 
V. Vidugiris iri. Bublienė. Buvo 
gautos ir perskaitytos telegra
mos iš JAV prez. R. Reagan ir 
jo padėjėjo L. Kojelio (Bem. 
Brazdžionio krikštasūnio) Į svei
kinimo žodžius ir telegramas at
siliepė keliais sakiniais'ir Bern. 
Brazdžionis.

Įdomesni paskaitininkų pa
reiškimai

Savo paskaitoje rašytojas Sau
lius Tomas Kondrotas, užtruku
sioje apie 1 vai., davė visą eilę 
priežasčių, kurios privertusios jį 
pasitraukti iš pavergtos Lietu
vos. Po paskutinio jo romano, “Ir 
apsiniauks žvelgiantys pro lan
gą" (1985), komunistų rašytojų 
vadovybė pareiškusi jam: “Jei to
liau eisi tuo pačiu keliu, ta pačia 
kryptimi, tavo parašytų knygų 
nebespausdinsim”. anot rašytojo 
Kondroto, perspėjimas buvęs 
aiškus, be užuolankų, tiesiogi
nis. Jis komunistų partijai ne
priklausė. Savo kalboje jis užsi
minė apie anglų rašytojo R. Ki- 
pling vieną pasaką, kaip žmogus 
prijaukino visus gy vulius, tik ka
tino nepavyko prijaukinti. Kati
nas visą laiką kalbėjo: “Aš esu 
katinas bastūnas ir vaikštau ten, 
kur man patinka.” “Aš irgi noriu

vaikščioti ten, kur man patinka,“ 
kalbėjo rašytojas Kondrotas. Po 
jo kalbos poetas Bem. Brazdžio
nis pasveikino rašytoją S. T. 
Kondrotą ir pasidžiaugė, kad ko
munistai nepajėgę jo pavergti.

Iškalbinga ir konkreti buvo In
grida Bublienė. Jos paskaitos 
tema buvo: “Kultūros ir politikos 
sąveika išeivijoje”. Ji labai atvirai 
ir aiškiai pasisakė apie mūsų ne
galavimus kultūriniame ir politi
niame darbe ir padarė 
pasiūlymų kaip iš jų išbristi. Ji 
siūlė lietuviams išeiti iš savo et
ninio geto, užmegsti artimus 
ryšius šu amerikiečių spaudos, 
televizijos ir radijo darbuotojais, 
nesitenkinti tik nusifotografavi- 
mu su JAV prezidentu ar kitais 
žymiais krašto pareigūnais, turi
me, anot jos, viską iš pagrindų 
perkratyti, norėdami sulaukti 
apčiuopiamesnių rezultatų. Tai 
iškalbinga ir plačių horizontų 
asmenybė. Jai turėtų būti pa
tikėtas JAV LB vadovavimas ne
tolimoje ateityje.

Gintė Damušytė, kun. Kazi
miero Pugevičiaus “dešinioji 
ranka”, kalbėjo tema: “Kas daro
ma ir kas dar reiktų daryti? 
Konkretūs buvo jos siūlymai 
ateičiai: 1. Ji pilnai pritarė Lino 
Kojelio ir kitų šviesesnių protų 
siūlymui įsteigti krašto sostinėje 
plataus masto lietuvių informaci
jos centrą. Anot jos, jame turėtų 
dirbti samdomi tos srities ek
spertai. 2. Ji akcentavo tautinio 
auklėjimo klausimą bei paruoši
mą ateities darbuotojų politi
niams ir kultūriniams darbams. 
3. Praplėsti Lituanistikos kate
dros programą, įvedant stiprų 
Lietuvos istorijos kursą (liečiantį 
1940 - 1987 metų laikotarapį). 4. 
Ji siūlė mūsų geriausiems pro
tams paruošti trumpalaikį ir ilga
laikį Lietuvos laisvinimo darbo 
planą. 5. Anot jos, skirtinas pil
nas dėmesys lietuvių kaliniams 
ir jų išlaisvinimui iš sovietų gula
gų ir vergų stovyklų.

Gintė Damušytė, dr. Adolfo 
ir Jadvygos Damušių duktė, gi
musi Cleveland (Ohio), šio kraš
to mokyklų auklėtinė, baigusi 
politinius mokslus ir kun. K. Pu
gevičiaus " universitetą”. Ji su
mani, šviesaus proto, gabi ir 
plačių horizontų lietuvaitė.

Simpoziumas apie Gorbačio
vo “sudemokratėjimą”

Ta tema (“Gorbačiovo ‘glasno
st’: tikrovė ar fikcija?”) pasisakė: 

(nukelta į 4 psl.)

YLA JVEDIMAS 20 
LIETUVOJE

VI. KRIKSClONYBES ĮVEDIMAS IR 
KULTŪRINE LENKU ĮTAKA

Jei kartais teigiama, kad lietuviu tauta vra 
praradusi savo tautinę individualvhę svkiu su 
krikičionybės priėmimu, tai šis teigimas nėra tei
singas ta prasme, kad tartum krikščioniškoji pašau 
lėžiiira denacionalizuoja tautas. Iš tikrųių lietuvių 
tauta ryšium su krikščionybės priėmimu vra nu
stojusi iš dalies savo tautinės individtulvbcs. bet 
tai atėjo ne iš krikščioniškosios pasaulėžiūros esmes 
bet todėl, kad krikščionybė įėjo j Lietuvą drauce 
su slavų tautomis, anksčiau priėmusiomtš krikščio
nybę ir šitos krikščionybės įtakoje jau lasiau tau 
tiškai sustiprėjustomis ir lietuvių tauta toli pralen
kusiomis savo tautiniu susipratimu

Prof. St .Sa/Lti.das

Kultūrinės lenkų įtakos pasireiškimas Lietuvoje 
yra maždaug tiek pat senas, kaip ir pati mūsų 
krikščionybė. Jis ir pastebimas maždaug apie tą pati 
laiką, kada pas mus buvo įvesta Vakarų krikščio
nybė. Su krikščionybės įsigalėjimu mūsų krašte 

paraleliai vyko taip pat ir lenku kultūros įsiga 
Įėjimas.

Šitos aplinkybės, atrodo, kaip tiktai ir bus da
vusios pagrindą nuomonei, kad krikščionybe, o ne 
kas kitasir yra kalta dėl lenkų kultūros įsigalėjimo 
mūsų tautoje, o ypač aukštesniuosiuose mūsų tau 
tos sluoksniuose. Su krikščionybės įvedimu, ne 
vieno manymu, buvusios atidarytos durys lenkiš
kajai kultūrai sklisti Lietuvoje. Dar daugiau: pati 
krikščionybė buvusi neatskiriamai susijusi su len
kybe ir dėl to su pirmosios įsigalėjimu savaime 
turėjusi įsigalėti ir pastaroji.

Klausimas, ar šita nuomone dėl mūsų krikš
čionybės santykių su lenkiškumu yra pakankamai 
logiškai pa grįsta ir istoriškai patvirtinta. Ar kar 

. tais ji nėra susidariusi ar sudaryta iš tariamo są
ryšio tarp krikščionybės įvedimo ir lenkų kultūros 
įsigalėjimo Lietuvoje, tariant, iš atsitiktinio krikš- 
čionvKjvedimo sutapimo su dėl kitų priežasčių 
prasidėjusia lenkiškumo invazija Lietuvoje':’

Staitodėl gali būti aktualus klausimas, kas gi 
iš tiknjjy yra kaltas dėl lenkų kultūros invazijos 
Lietuvoje I šį klausimą pilniau atsakyti tebūtų 
galima tilt specialia studija. Kol tokią studiją kas 
nors pamos. įneš bandysime čia bent labai trumpai, 
gal būt, ir nr visai tiesiogiai paieškoti tikslesnio į 
šj klausimą atsakymo.

Spmd^iant klausimą ne iš paskirų faktų, bet 
iš viso lak. tų komplekso ir istorines perspektyvos, 
nesunkiai įgalima pastebėti, kad lenkų kultūros in 
vazijai Lietuvoje kelią yra paruošusios ne viena, 
bet vist eilė priežasčių. Vienos jų, ir tai gana 
svarbus siekia žymiai ankstvbesnuis, negu krikš
čionybė {'vedimo, laikus. Kitos -- sutampa su 
krikščiony "bes įvedimo laiku, bet yra visiškai ne 
priklausairsos nuo pačios krikščionybės jvedimo 
Dar kitos priklauso nuo krikščionybės įvedimo, 
tiksliau tariant, nuo krikščionybės (vedimo būdo, 
tačiau m pačia krikščionybe, kaip tokia, jos neturi 
nieko dro.

Norint arčiau susipažinti su šiomis priežastimis, 
tenka jas tiksliau paskirstyti. Nors ir labai svar
bios yra tos priežastys, kurios žymiai iš anksčiau 
paruošė dirvą politiniam Lietuvos susirišimui su 
lenkais, o tuo pačiu ir sąlygų sudarymui lenkų kul
tūros invazijai, tačiau būtų per platu jas čia liesti. 
(Tai, tiesą sakant, iš dalies buvo padaryta aukš
čiau). Svarbiau, atrodo, šioj vietoj paliesti arti
mesniąsias priežastis, kurios tiesiogiai turėjo įtakos 
dirvos paruošimui lenkų kultūrai įsigalėti Lietu
voje. Imant šias pastarąsias priežastis visumoje ir 
tokia eile, kokį svorį jos galėjo turėti pačios lenkų 
kultūros įsigalėjimui Lietuvoje, tenka paliesti visų 
pirma tas, kurios yra visai nepriklausomos nuo 
krikščionybės įvedimo, ir tas, kurios su krikščio
nybe ir jos įvedimu turi tam tikro ryšio.

A KULTŪRINES LENKU JTAKOŠ PRIEŽASTYS. 
NEPRIKI AUSO.M0S NUO KRIKŠČIONYBĖS ĮVEDIMO

Kaip rusų kultūra XIII—XIV amž. jsigalėjo 
Lietuvoje, ypač lietuvių didikų tarpe, pirmiausia 
ne dėl religinio bendrumo, susidariusio kai ku
riems lietuvių didikams priėmus pravoslaviją, bet 
dėl keletą šimtmečių trukusio artimo politinio bend
radarbiavimo ir kultūrinio (rašliavos, raštų kalbos) 
ir politinio (urėdai ir kit.) gyvenimo formų suvie
nodinimo (geriau sakant, iš rusų pasiskolinimo), 
taip ir lenkų kultūros invazija vyko pirmiausia ne 
dėl lenkų ir lietuvių religijų suvienodinimo, bet dėl 
politinių, socialinių, kultūrinių veiksnių, būtent — 
dėl glaudaus ir ilgamečio (nuo XIV amž. pabaigos 
iki XVIII amž. pabaigos oficialiai ir formaliai, o 
moraliai net iki XIX amž. pabaigos) politinio, so
cialinio ir kultūrinio lietuvių su lenkais bendra
vimo ir bendradarbiavimo. Šitas bendradarbiavi
mas buvo palaikomas įvairių motyvų: iš pradžių 
(Vytauto laikais) reikalo lenkų pagalba sustiprinti 
Lietuvos vidaus padėtj, nugalėti kryžiuočius ir su- 
stabdyti rusų kultūros įtaką, vėliau (po Vytauto 
mirties) — reikalo (bajorijai) iškovoti lygias su 

lenkų bajorais teises ir apginti Lietuvą nuo nuolat 
gresiančio Maskvos pavojaus, dar vėliau — reikalo 
bendromis jėgomis ginti luominius abiejų tautų 
bajorijų interesus nuo absoliutistinių karalių pa
stangų ir partinius interesus nuo priešingų partijų 
pasikėsinimų, pagaliau — reikalo bendrai kovoti 
prieš rusus, po pirmo ir kitų padalinimų pradėjusius 
stipriau spausti tiek lenkus, tiek ir lietuvius.

Taigi politinis Lietuvos susirišimas su Lenkija, 
socialines abiejų tautų santvarkos suvienodinimas 
o su tuo visu ir kultūrinės lenkų įtakos didėjimas 
Lietuvoje vyko pamažu ir laipsniškai. Čia pami
nėsime keturis šito suartėjimo etapus, nesiimdami 
spręsti, kiek tas skirstymas istoriškai gali būti 
tikslus.

1. Valdovų tarpusavinė rivalizadja ir reikalas 
joje remtis lenkais

„Vėlesnio Lietuvos lenkėjimo pamatai, — kaip 
sako A. Šapoka, — buvo padėti Jogailos-Vytauto 
laikais"1. Vadinasi, pirmasis su lenkais suartimmo 
etapas buvo įvykdytas jau pačių mūsų valdovų — 
Jogailos ir Vytauto.

Jogaila, nusprendęs tapti Lenkijos karalium 
kaip žinoma, jau Krėvos aktu (1385 m.) pasi
žadėjo Lietuvą sujungti su Lenkija ir kartu abi 
valdyti. Po šituo aktu su kitais Jogailos bro
liais. kaip žinoma, pasirašė ir Vytautas.

Šitą aktą pasirašydami, Jogaila ir Vytautas, 
atrodo, siekė skirtingų dalykų: pirmasis, tapdamas 
Lenkijos valdovu, norėjo pasilikti ir faktiškuoju 
Lietuvos valdytoju, kitaip tariant, norėjo Lietuva 
pasilikti savo tėvonija, o antrasis — Vytautas, bū 
damas lig šiol atstumtas nuo valdžios. Jogailai iš 
vykus j Lenkiją, tikėjosi įsistiprinti Lietuvoje ir. 
paties Jogailos tr lenkų padedamas, išvesti ją iš 
sunkios politines situacijos.

’ A. .šapo&a. Kultūriniai ln-tuviu lenkų santykiai locai 
los laikais, IcidmvK ..Jogaila" Kaunas
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NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Gruodžio į LAISVĘ

Užuot tradicinius du vedamuo
sius rašęs pats, naujasis Į 
LAISVĘ redaktorius Juozas 
Baužys pasitelkė du įtakingus 
LFB narius: kun. Viktoras Da- 
bušis prabyla dabar pačia aktua
liausia 600 m. Lietuvos krikšto 
tema ir apie krikščionybei be
siaukojančius herojus (“Esame 
įpareigoti”); Algis Raulinaitis pa
neigia visų linksniuojamos vie
nybės būtinumą (“.. .vienybė at
neša vieningą tingėjimą ir vie
ningą nieko neveikimą.”, bet 
skatina prie rezistencinių veik
smų (“Reikia tik bendro sutari
mo”).

Šiurpą kelia (prof. dr.) Adolfo 
Damušio iš daugelio šaltinių su
lasyti ir į studiją “Nepripažinta 
kraujo auka” sudėti bolševikų 
bei nacių siautėjimo Lietuvoje 
duomenys. Nors visi mes apie 
tai, tikrovės liudytojų knygose 
bei enciklopedijose esame 
skaitę, bet kartas nuo karto ge
nocido veiksmų priminimas yra 
būtinas. Į detales neinant, nuro
dytas galutinis mūsų tautos aukų 
skaičius — 1,116,720 (taigi, mi
lijonas su beveik aštuntadaliu!). 
Kitame numery žadama užbaig
ti, pasakojant apie rezistenciją 
prieš nacius, beje, dr. A. D. pa
teiktoje genocido bei holokosto 
aukų lentelėje (8 p.) abejones ke
lia aukų skaičių apvalumas, bai
giant vienu, dviem ir trim nu
liais. Vienas skaičius net gerokai 
skiriasi nuo 20 p. paskelbto kito 
autoriaus skaičiaus: A. D. len
telėje 1940 m. liepos 11-14 
suimta ir sunaikinta 2,000 asme
nų, o dr. V. A. Dambravos raši
ny — tik 1,114 asmenų sunaikin
ta per visus pirmuosius bolševi
kų okupacijos metus (čia nekal
bama apie deportuotuosius; jų 
skaičiai pas abu autorius tie pa
tys).

Antras didelis šio ĮL numerio 
straipsnis — Vytauto A. Dam
bravos ‘Tikroji nepriklauso
mybės šventės prasmė”, tai pa
vyzdinė prakalba, skirta Vasario 
Šešioliktosios progai. Čia yra vi
sko, kas minėjimo dalyviams rei
kalinga: priminimas didvyrių ir 
menkystų, skatinimas aukoti ir 
aukotis, viltingai žvelgti į ateitį 
Lengvas, grakštus autoriaus sti
lius!

Kas visko žurnale neskaito, 
bet renkasi, iš Broniaus Nainio 
rašinio pavadinimo “Tarp tautos 
ir valstybės” turinio jokiu būdu 
neatspėtų. O rašoma-įtaigojama

NORIU RAŠYTI TAI, KAS MAN PATINKA

(atkelta iš 3 psl.)

Gintė Damušytė, Juozas Kojelis 
ir rašytojas Saulius Tomas Kon
drotas. Ta tema labai plačiai pa
sisako amerikiečių spauda. Visų 
trijų nuomonės sutapo, kad kaip 
mums žinoma ir pažįstama de
mokratija Sovietų Sąjungoje ne
galima. Pilna to žodžio prasme 
sudemokratėjus Sovietų Sąjun
gai, subirėtų tuoj visa sovietų 
vergų imperija. -- - -

Tikslu būtų duoti vieną kitą 
rašytojo Sauliaus Tomo Kondro- 
to pareiškimą tuo klausimu: 1. 
Anot jo, nepakanka paleisti poli
tinius kalinius. Paleistieji turi 
būti atsiprašyti, atlygintos 
skriaudos, jiems atvertos laik
raščių ir televizijos durys.' 2. 
Reiktų pastatyti paminklą tiems, 
kurių paleisti iš lagerių jau nebe
galima, nes jie mirę. 3. Leisti 
kritikuoti komunistų sistemą ir 
patį Gorbačiovą, 4. Tautoms rei
kia leisti laisvai rinktis savo egzi
stencijos formas; pravestini lai-

koše” dėl nepriklausomybės; 5. 
Reikia pilnai atidaryti sienas į pa
saulį — leisti bet kam išvažiuoti 
ar atvažiuoti. 6. Suteiktinos reli-

štai kas: švęskime lygiai iškilmin
gai tautos šventę (Rugsėjo Aš
tuntąją), kaip ir Nepriklauso
mybės šventę (Vasario Šešiolik
tąją). Įdomus, ir net labai įdo
mus B.N. straipsnis, bet didžiai 
kontroversinis (ne kontraversi- 
nis, kaip B.N. du kartu klaidin
gai rašo!). Skaitai ir šypsaisi: ne
priklausomybė — altininkams, 
tauta — bendruomeninin- 
kams...

O vis dėlto tarp keturių šio nu
merio nugarkaulį sudarančių 
rašinių pats svarbiausias, įdo
miausias, kad ir ne toks gausus 
puslapiais yra (prof. dr.) Vytauto 
Vardžio “Katalikai ir komisa
rai”. Red. pastebėta, jog tai iš
trauka iš knygos “Krikščionybė 
Lietuvoje, 1387 -1987”. Šešiuo
se puslapiuose stambiais brūkš
niais paryškinama, ką bolševikai 
padarė Katalikų Bažnyčiai Lie
tuvoje per pirmuosius porą oku
pacijos mėnesių 1940 m. vasarą. 
Prakalba mokslininkas, žinąs 
savo darbą. Pats be emocijų, o 
skaitytojui keliąs kraujospūdį. 
Tai ir geriausia reklama jau išėju
siai, ar tuoj išeisiančiai knygai!.

Vėlgi įdomus Asės Zaksienės 
pasipsakojimas “Buvau slapto 
kagėbisto žmona”, tai truputėlis 
šviesos tikrai Irmijos Zakso bio
grafijai. Tik truputėlis. Lauksim 
daugiau ir išsamesnių žinių.

Su meile, bet ir su orumu, ne
nusaldindamas Vacys Rociūnas 
prisimena prieš penkerius me
tus (1981. IX. 13) mirusį didįją 
bendruomenininką, pedagogą 
— lituanistą Stasį Barzduką. Pa
skutiniai 16 (iš 72) puslapiai skirti 
reportažam bei trumpom 
z* ’utėm apie LFB ir kitokių 
sa; ibūrių veiklą, daugiausia pa
ties redaktoriaus surašytom. 
Žurnale randam apie 20 gerų 
nuotraukų. Skaitytojų laiškai šia
me numery tik šeši. Tai rodo, 
kad su naujuoju redaktorium pu
blika dar neužmezgė ryšio, beje, 
po Juliaus Vaisiūno laišku aš 
mielai pasirašyčiau.

Trumpa išvada: į LAISVĘ 
žurnalas įdomus! Įdomus ne 
vien frontininkams. Jo trijų nu
merių metinė prenumerata — 
10 dol. administr. adresas: J. 
Prakapas, 14 Thelma Dr., Ba- 
kersfield, CA 93305.

1986 5-tas ŠALTINIS
Didž,. Britanijoj leidžiamo, 

kun. dr. Stepono Matulio, MIC, 
redaguojamo, 80-mečio sukaktį 
tik ką atšventusio ŠALTINIO 
prieš pat N. Metus skaitytoją pa
siekė 5(1378)-tas numeris. Į jo 
32 puslapius ir abu vidinius vi-

gijos ir visos kitos laisvės, kurios 
egzistuoja laisvajame pasaulyje.

Po visų tų siūlymų rašytojas 
Saulius Tomas Kondrotas tarė: 
“Protas sako, kad tai ten atsitikti 
negali”.

Pačių kalifomiečių simpoziu
mai

Poroje simpoziumų dalyvavo 
tik kalifomiečiai. Vieno tema 
buvo: “Lietuvių Bendruomenės 
keliai ir kryžkelės”; jo dalyviai 
— T. Dabšys, E. Kulikauskas, 
D. Mažeikienė ir V. Velža. Jie 
svarstė kaip įgyvendinti JAV LB 
Tarybos nutarimus apylinkėse. 
Tik D. Mažeikienė (Tony Mažei
kos žmona) kritiškiau pasisakė 
apie tuos nutarimus. JAV LB 
visa veikla nėra tobula. Yra “de
gančių” problemų, ypač poli
tinėje srityje. Pinigus renka Lie
tuvos laisvinimo darbui, to dar
bo kaip ir nesimato. JAV LB turi 
platų ir potencialų darubotojų 
tinklą. Deja, visas tas rinklus ne
panaudojamas konkrečiai veik
lai. Tie ir panašūs klausimai 
buvo galima pajudinti tame sim
poziume. To nebuvo padaryta!

Jaunimo simpoziumo tema:

Miami, Fla., lietuvių klube kovo 1 programą atliko R. Lamp- 
saitytė, solistė V. Mazoraitytė ir smuikininkas M. Collars. 
Koncertas buvo labai sėkmingas, atsilankė apie 250 svečių. 
Nuotr. J. Garlos

KRIKŠTO SUKAKČIAI MONTREALYJE
ATUKS NAUJĄ KANTATĄ
Kantatos libretą parašė poetas Henrikas Nagys, muziką sukūrė

ršelius sudėta daugiau kaip du 
tuzinai rašinių-rašinėlių, dar 
daug daugiau visokių žinių-žine- 
lyčių bei pranešimų ir net gal
vosūkio kryžiažodis.

Man pats įdomiausias rašinys 
— vienuolės, seselių vyresnio
sios Uršulės Noviekaitės “Matu
laitis — įtaigus vadas”. Kadangi 
rašinys atsiųstas iš Lietuvos, sau
gumo sumetimais autorė Jurgio
Matulaičio nevadina arkivysku- — 
pu, o (vienuolyno) įsteigėju, tik 
prieky pridėdama. J.E. arlia D. 
Gerb. Parašyta labai gražia kai
liu, su meile bei pagarba. Po ke
lių dešimčių perskaitytų kunigų, 
istorikų, įžymių visuomenininkų 
straipsnių, pirma kartą tik po šio 
rašinio pajutau, jog Jurgio Matu
laičio būta švento žmogaus.

Pereitą rudenį vysk. Pauliui 
Baltakiui, OFM, Anglijos lietu
vius lankant, jis buvo su pagarba 
liei džiaugsmu sutiktas. ŠALTI
NIS išspūiišdinoTceletą sutikimo 
kalbų. Tiesiai premijos -vėrta 
VVolverhamptono atstovės Ge
novaitės Kaminskienės kalbelė. 
Gražiai kalbėta taipgi Bradforde 
Aleksandro Kadžionio bei Vy
tauto Gurevičiaus. Gyvu, stilin
gu reportažėliu II pas. karo įvy 
kius Londone prisimena buv. 
ŠALTINIO red. A. J. Stanius 
(“Pragaro vargonams grojant 
Londone”). Sunkiausio turinio 
esama Stasio Šalkauskio raštų ga
li a 1 o “Katalikiška pasaulė 
žiūra”, spausdinamo profeso 
liaus 100-o j o gimtadienio pro
ga. Lengviausias, bet vienas iš 
įdomiųjų rašinių — dr. B. Vi- 
leišytės, pasinaudojusios LE ir 
KARIU.

Sekant spaudą ir skaitant apie 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties paminėjimą, kažkaip 
Montrealis iki šiolei yra praeina
mas tylomis, nežiūrint, kad li
bretas ir muzika kantatai jau yra 
įvykęs faktas. Pasirengimas kan
tatai jau eina pilnu tempu, ir jį 
bus atlikta gegužės 23 Montrea- 
lio Šv. Kazimiero parapijos 
šventovėje.

Montrealyje gyvenančių me
nininkų dėka ir su jais susitarus, 

- buvo ryžtasi šį iškilų Lietuvos 
krikšto minėjimą atžymėti kan
tatos formoje savoje kolonijoje ir 
savom jėgom, nes turime užtek
tinai balsingų dainininkų ir soli
stų.

Laimingi esame, turėdami 
savam tarpe iškilųjį poetą dr. 
Henriką Nagį. Paprašius, jis 
mielai sutiko imtis šiai iškiliai 
progai parašyti libretą.

Berašant, jam kilo daugybė vi
sokių abejonių ir net noras nu
traukti tą pradėtą darbą. Paga
liau nugalėjęs visas kliūtis, jis 
sukūrė tokį kūrinį, kuris pasiliks 
ilgiems laikams. Atrodo, kad tik
rai jo ranką ir mintį vedė pats 
Aukščiausias.

Skaitant šio kūrinio žodžius, 
nori ar ne, jie giliai skverbiasi 
vison esybėn ir paliečia giliausias 
žmogiškos sielos gelmes. Ma
nau, kad tą jausmą pajus visi, ku
rie turės progos išgirsti.

Gimsta kariūnai”. 
Kadangi nei 1951 KARIO, nei 
ištisai L. Enciklopedijos nebu
vau skaitęs, kaip naujadaras 
kariūnas atsirado tik dabar iš 
ŠALTINIO sužinojau.

Kad Šveicarijoj mirė Jurgis Ja
kaitis, jau teko skaityti JAV lietu
vių spaudoj. Anksčiau skelbtą 
žinią ŠALTINIS papildo tuo, 
kad jis — prof. J. Ehreto gimi
naitis. Aš dar papildysiu, kad 
Jurgis buvo Onos Eretienės (Eh- 
retienės) bene jauniausias brolis 
ir kad 1945 kurį laiką gyveno Vo
kietijoj, Kressbronne, prie Bo- 
densee ir iš ten išvyko į Šveica
riją. Buvo malonus, rimtas jau
nuolis. Iš tolo sekiau jo veiklą. 
Gaila, susitikti nebeteko.

Amerikiečiams ŠALTINIO 
metinė prenumerata tik 6.50 
dol. Jo adresas: 16 Hound Rd. 
West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, Gr. Britam.

Taipogi montreališkiai džiau
giasi ir savu kompozitoriumi 
Aleksandru Stankevičiumi. Jis 
yra plačiai žinomas ne tik Mon- 
trealyje, bet ir plačiame pasauly
je, jau vien dėl kalėdinės plokš
telės. Jis yra savininkas plokšte
lių leidimo firmos “Vilnius” re- 
cords, per kurią jau yra išleidęs 
eilę visokio žanro gerų plokš
telių ir kasečių. Jis yra Montrea- 
lio Aušros Vartų parapijos vargo- 

ir nininkas ir chorvedys. Chorui 
z sukūręs giesmių bei dainų tiek 

solistams, tiek ir chorams.

“Jaunimo sąjunga ir ideologinės 
organizacijos” (simpoziumo da
lyviai — G. Radvenytė, R. Vi
zgirdaitė, T. Radvenis, P. Vi
skanta ir V. Žalpys). simpoziumo 
dalyviai perskaitė l>eveik nieko 
nepasakančius pareiškimus, ir 
tuo viskas baigėsi. Tema buvo 
tikrai neaktuali. Būtų buvę tik
slu jaunimui pasisakyti apie lie
tuvių politinius ir kultūrinius 
žygius ir pasisiūlyti tiems dar
bams (lx?nt vienam ar porai dar
bų!) savo talką.

Kas tas temas parinko LB dar
buotojams ir jaunimui nežinau. 
Ateities politinių studijų savait
galiuose reiktų būtinai to išveng
ti.

Pirmą politinių studijų savait
galio vakarą visad suruošiamos 
vaišės svečiams ir programos da
lyviams. Jos beveik visad vyksta 
pas dr. Zigmą Brinkį. Jas šį kartą 
suorganizavo ir pravedė A. Nel- 
sienė, JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkė, pilna energijos ir 
sumanumo darbuotoja. Jai talki
no jos valdybos kiti nariai. Daly- 
vavo per 50 asmenų. ČtaTrtivo • 
atžymėtas ir rašytojo Sauliaus 
Tomo Kondroto 34-sis gimtadie
nis.
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Jis yra T. V. ir radijo reklamų 
kūrėjas ir šioje srityje gana efek
tingai darbuojasi.

Paprašius, jis apsiėmė sukurti 
muziką šiai kantatai. Kaip ir visa
da, čia jis nuoširdžiai, išsamiai ir 
rūpestingai parašė muziką ir in- 
strumentaciją.

Nebuvo tikėtasi, kad jis 
suspės paruošti per tą duotąjį 
trumpą laiką. Jis nėra dar pilnai 
apvaldęs lietuvių kalbos, bet jo 
pagelbininkė ir talkininkė 
žmona Gaila buvo jam vertėja, 
ir taip buvo nugalėta kliūtis.

Jau turėjau malonią progą iš
girsti piano aranžamentą. Šioje 
kantatoje jis įveda ir mūsų liau
dies melodijų, ir kai kur išgirsti

Šį anglų kalba numerį galima 
užsisakyti AABS, 231 Miller 
Rd., Mahvvah, N.J. 07430.

KAI VILNIAUS LIEPOS 
ŽYDI. Paulius Jurkus. Viršelis 
ir vinjetės autoriaus. Išleido: 
Varduva, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 1985 metais. 
Kaina nepažymėta.

Gražiu, poetiniu stiliumi rašy
tojas skaitytojams pristato 
Žibunto dvyliką sakmių apie jo 
numylėtą Vilnių. Sakmės suskir
stytos į du skyrius. Fantastiniu 
pasakojimu apipinti tikrieji fak
tai labai maloniai skaitomi i su- 

melodija mūsų giesmės “Pulkim *eiĮaa~dvasinės atvangos, 
ant kelių”.

Montrealio lietuvių visuo
menė nekantriai laukia, kada bus 
atliktas šių dviejų menininkų 
jungtinis kūrinys. Ir neabejoja
me, kad ši iškili kantata pasieks 
visus lietuvius.

į kantatos atlikimą įsijungia 
šie vienetai: Aušros Vartų para
pijos mišrus choras, šv. Kazimie
ro parapijos mišruschoras, Mon
trealio jaunimo ansamblio “Gin
taras” dainininkai, mergaičių 
choras ‘Pavasaris” ir Ottavvos 
mergaičių choras“Ramunėlės”.

Solistai: operos solistė Gina 
Capkauskienė ir kamerinis dai
nininkas Antanas Keblys.

Chorus ir solistus palydės var
gonai ir šiai progai sudarytas 
Aleksandro Stankevičiaus kame
rinis orkestras. A. Keblys

— Kun. Antanas Švedas, 
MIC, ilgai dirbęs Rosario mieste 
Sv. Kazimiero parapijoje, sausio 
10 atsisveikino su parapiečiais ir 
išvykoj Siaurės Ameriką, kur yra 
gimęs. Kunigu įšventintas 1934 
liepos 15 Romoje. Rosario Šv. 
Kazimiero parapijoje atšventė 
auksinį kunigystės ir deimantinį 
amžiaus jubiliejus. Dabar gyve
na S. Amerikoje.

VASAROS STOVYKLOS NERINGOJ - 1987 M.

LIETUVIŲ KALBA — vaikams 7-16 metų, ber
niukams — birželio 28 - liepos 11; mergaitėms — liepos 12
- 26.

ANGLŲ KALBA — vaikams 7-16 metų, rugpjūčio 2
- 15.

ŠEIMOMS (kūdikiai/vaikai iki 12 metų) liepos 26 - 
rugp. 1.

JAUNUOLIAMS/STUDENTAMS (jaunimas _
priimamas nuo 17 metų) rugpjūčio 16 - 29 stovy klauti viena

- ar dvi savaites.

Kreiptis: Neringa,'ICC — Rt 21. Putnam. CT 06260

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES, Vol. XVIII, Nr. 3. 
Fall 1986. Žurnalą leidžia Asso- 
ciation fbr the Advancement of 
Baltic Studies. Atskiro numerio 
kaina 5 dol.

Žurnale yra septyni moksliniai 
straipsniai, gvildenantieji Pabal
tijo tautų disidentus. Sovietų ir 
Nato kariuomenių buvimą Balti
jos regione, jų strateginę reikš
mę, nepriklausomybės Pabaltijo 
tautoms galimybes ir kiti ak
tualūs Pabaltijį liečiantieji 
straipsniai.

Besidomintiems Pabaltijo 
klausimais politikams, istori
kams yra puiki mokslinė

IŠLAISVINIMO TRELOGI- 
JA. Antanas Maceina, visuome
ninio Bažnyčios įsipareigojimo 
pavojai. Tekstą surinko ir spau
dai paruošė “Tėviškės Žiburių” 
spaustuvė. Atspaude ‘Litho-Art” 
spaustuvė Toronte. Tiražas — 
500 egzempliorių. Išleido savai
traštis ‘Tėviškės Žiburiai” 1986 
metais. Kaina nepažymėtda.

Prasidėjęs išlaisvinimo teolo
gijos judėjimas, ypač Pietų Ame
rikos kraštuose, paskatino auto
rių šia aktualia tema parašyti eilę 
straipsnių perijodikoje.

Leidėjai tuos straipsnius išlei
do atskira knyga, kad lietuviškoji 
visuomenė galėtų susipažinti su 
esamomis socialinėmis, ekono
minėmis ir politinės priespaudos 
problemomis. Kaip šioje išlaisvi
nimo teologijoj tos problemos 
turėtų būti sprendžiamos ir ko
kioje padėtyje yra pavergtos Lie
tuvos klausimas? Atsakymų ten
ka ieškoti knygoje.

Sis leidinys bene bus vienas 
iš paskutiniųjų mūsų žymaus fi
losofo pasisakymų aktualiais die
nos klausimais.

LIETUVIŲ SENŲJŲ 
ASMENVARDŽIŲ ETIMO- 
LOGIOS - SENOVINIAI VAR
DAI, paruošė K. A. Girvilas pa
gal K. Kuzavinio ir B. Savukyno 
etimologinį lietuvių vardų žody
ną knygelėje “Vardai ir Žodžiai”. 
Vilniuje, 1977. Redagavo J. A. 
Račkauskas, Ph. D. Išleido Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas, 5620 So. Claremont Ave- 
riue, Chicago, Illinois 60636. 
Technikinis redaktorius . ele
mente Dedela. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, 3001 West 
59th Street, Chicago, Illinois 
60629. Tiražas 1000 egz. Kaina 
nepažymėta.

Knyga vertintina kaip įnašas į 
lietuvių tautinių vardų aprašy
mą. Lingvistams — lituanistams 
studijinė medžiaga, o norin
tiems susipažinti ar pažinti var
dų kilmę — reikalinga knyga.

Ar skaitai lietuviškas 
knygas?

Jei neskaitai.
tai kas jas skaitys?

I

l
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PAGERBTA GERADARĖ-MECENATĖ
MARYTĖ ŠALINSKIENĖ

Romas Kezys, susidaręs komi
tetą iš įvairių organizacijų, kovo 
14 Kultūros Židinyje surengė* 
pagerbimą New Yorke žinomai 
mecenatei-geradarei Marytei 
Salinskienei-Shalins. Pagerbimo 
pietūs buvo Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje, į kurią prisirin
ko per 250 žmonių, nes Marytė 
visiems yra padėjus bei pa- 
gelbėjusi.

Už garbės stalo sėdėjo pati M. 
Šalinskienė, apylinkės kunigai, 
su kuriais jai tenka dažnai ben
drauti. Pagerbimą atidarė Ro
mas Kezys, invokaciją sukalbėjo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
prisimindamas ir Lietuvos krikš
to sukaktį.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, savo žodyje apibudino 
Marytės Šalinskienės-Antanai- 
tytės šeimą, kaip jie čia gyveno, 
kaip išliko lietuviai, kaip jie 
pamėgo dainą, o Marytė išvystė 
plačią labdaros veiklą.

Po šaltų užkandžių, belau
kiant šiltų, buvo sveikinimo kal
bos. Prel. Algimantas Bartkus, 
Šv. Kazimiero kolegijos rekto-

KAS BUS SU

/RA?
Valdžios mokesčių santvarkos 

pakeitimai daugumai piliečių 
neatnešė lauktų pasekmių. Vie
na iš labiausiai dirbantiems 
asmenim naudingų potvarkių - 
papildomos pensijos, arba IRA 
(Individual Retirement Ac
count) indėlių apsaugojimas nuo 
mokesčių 1987 metais ypatingai 
nukentėjo. Iki šiol kiekvienas 
dirbantis asmuo galėjo per me
tus atidėti į šalį 2000 dol., šeimo
je vyrui ir žmonai dirbant — 
4000 dol., ar tik vienam iš jų dir
bant — 2250. Ne tik už tą IRA 
indėlių sumą, bet ir už priauga
nčius nuošimčius nereikėjo 
mokėti jokių valstybės ar valsti
jos mokesčių. Gal ir ne visi, bet 
daug kas šiuo potvarkiu pasinau
dojo ir per 6 metus susitaupė 
nemažą aruodą lėšų ateičiai.

1987 metais IRA nuostatai pa
sikeitė. Kas darbovietėje turi 
darbdavio pensijos planą, tiem
IRA indėliai tapo labai suvaržyti, 
arba visai panaikinti.Tas pats at
sitiko ir aukštesnes algas gaunan- 
tiem asmenim. 2000 dolerių 
išimtis nuo mokesčių prapuolė.

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.

Marytės Salinskienės pagerbime dainuoja Antanaičių šeima. 
Iš k. Edvardas, Onytė, Julytė, Boleslovas, ir Marytė Antanai- 
tytė-Šalinskienė. Jiem akordeonu pritaria Romas Kezys. 
Nuotr. Zenono Jurio

rius iš Romos, pasveikinęs 
žodžiu, perskaitė popiežišką pa
laiminimą, kurį atvežė su savimi 
iš Romos.

Toliau sveikino Liet. gen. 
konsulas Anicetas Simutis, kun. 
klebonas J. Pakalniškis, kun. K.

Tuo būdu, raportuojant 1987 
metų algą, tuos 2000 dol. jau ne
bus galima atimti iš bruto paja
mų sumos ir už juos reikės 
mokėti pilnus pajamų moke
sčius.

Būtina tačiau atsiminti vieną 
svarbų faktą: už 1986 metus dar 
galima atidėti pilną IRA indėlių 
sumą ir ją apsaugoti nuo moke
sčių. Tą galima padaryti ne 
vėliau, kaip iki š.m. balandžio 
15. Po to jau bus per vėlu. Laiko 
mažai, apsispręsti reikia greitai. 
Kurie dar niekad nepasinaudojo 
šia išimtimi, arba šiemet uždelsė 
tai padaryti — dabar yra pasku
tinė proga. IRA indėlį galima 
padėti vieniem ar daugiau metų 
su dabartiniu palūkanų nuoši
mčiu ir išvengti bereikalingų 
mokesčių už tą sumą bei už 
priaugančias palūkanas.

Ne viskas yra žuvę ir tiem, ku
rių 1987 metais IRA išimtis bai

Pasikeitimai KASOS vadovybėje
Po kovo 15 įvykusio metinio 

narių susirinkimo Kasos direkto
rių taryba turėjo trumpą posėdį 
Kultūros Židiny. Kaip ir kiekvie
nais metais, šio posėdžio paskir
tis buvo pasiskirsty mas pareigo
mis ir sudarymas egzekutyvinės 
valdy bos sąstato. Vienbalsiu nu
tarimu naują Kasos vadovybę su
daro šie direktoriai: prezidentas 
— dr. Rimas Vaičaitis, vicepre
zidentas — Vytautas Alksninis, 
iždininkas — Gintas Žemaitaitis, 
sekretorius — Romas Kezys. 
Nariai: V. Kleiza (Chicaga), S. 
Klimas (Detroitas), dr. T. Re- 
maikis (Chicaga). A. Šilbajoris ir 
V. Vebeliūnas (N.Y.). Protokolų 
sekretore pakviesta Vida Jankau
skienė.

Šalia tiesioginių direktoriaus 
pareigų V. Alksninis paskirtas 
narystės sekretorium, A. Šilba
joris informacijos vedėju ir G. 
Žemaitaitis vyriausiu Kasos įstai
gų reikalų vedėju.

Paskolų komitetą šiuo metu

SVARBU ADVOKATAM
Nevv Jersey State Bar Associa- 

tion kiekvienais lyginiais metais 
išleidžia svetimas kalbas gerai 
mokančių advokatų sąrašą su jų 
įstaigų- adresais, o nelyginiais 
metais — šio sąrašo papildymus.

Advokatai, mokantieji gerai 
lietuvių kalbą ir norintieji į šį są
rašą įsirašyti, yra prašomi iki 
rugsėjo 15 painformuoti N J. 
State Bar Association M s Anne 
Rivera, 172 West State St., 
Trenton, N.J. 08608, tel. (609) 
394 - 1101.

Pugevičius, Liet. Religinės Šal
pos vardu, kun. V. Palubinskas, 
Aleksandras Vakselis — LB New 
Yorko apygardos vardu, kun. 
Algimanto Kezio, S. J., vardu 
pasveikino brolis Romas Kezys 
ir įteikė dovaną jo padarytą nuo- 

giasi. Dar bus galima padėti nu
statytą sumą į IRA sąskaitą ir ne
mokėti mokesčių bent už 
palūkanas. Daug kas ieško inve
stavimų. kurių nuošimčiai būtų 
“tax free ir tokių investavimų 
yra nemažas pasirinkimas, bet 
IRA tebėra vienas iš geriausių. 
Ypač geras pasirinkimas yra lie
tuviškoje Kredito Unijoje KA
SOJE. Čia IRA indėliai yra pil
nai apdrausti, saugūs ir duoda 
aukštus procentus. Mažai kur 
galima gauti kiek daugiau ir 
dažniausia tie investavimai būna 
neapdrausti ir todėl rizikingi.

Kam reikia daugiau informaci
jų apie naujas mokesčių refor
mas, apie IRA, arba apie kitus 
finansinius reikalus, kreipkitės į 
KASOS įstaigą, kuri veikia šešias 
dienas savaitėje ir nuo pirmadie
nio iki ketvirtadienio būna at
dara iki 8 vai. vakaro.

KASOS Informacija 

trauką; Jadvyga Matulaitienė, 
tautinių šokių ansamblio Try pti
nio vardu, Audrė Lukoševičiūtė 
— ateitininkų atstovė, Jolita Gu
daitytė — Jaunimo Sąjungos 
New Yorko skyriaus pirmininkė, 
Eugenija Kezienė — Moterų Są
jungos 29 kuopos vardu, Zeno
nas Jurys, Vytautas Alksninis ir 
Romas Kezys padainavo eiliuo
tus sveikinimus, Tautodailės In
stituto vardu Lilė Milukienė, 
skautų vardu Vida Jankauskienė. 
Tautos Fondo vardu — Aldona 
Katinienė, Maironio mokyklos 
vardu — Vida Penikienė, Lietu
vos Atsiminimo radijo vedėjas 
dr. Jokūbas Stukas, Apreiškimo
parapijos choro vadovas Viktoras 
Ralys.

Raštu sveikino Jonas Ado
mėnas — Lietuvos vyčių Vidur. 
Atlanto apskrities pirmininkas, 
LMK Federacijos pirmininkės 
Aldonos Pintsch vardu I. Banai
tienė. Edie Antanaitis iš Califor- 
nijos. Sugiedota ilgiausių metų.

sudaro; Martinas Brakas, Vida 
Jankauskienė, Rima Gudaitienė. 
Violeta Niemi ir Daiva Šilbajo- 
rienė. Be nuolatinio paskolų ko
miteto. kiekvienam Kasos sky
riui bus paskirti paskolų skyriaus 
vedėjai, kurie koordinuos veiklą 
su komitetu Nevv Yorke.

Revizijos, arba kontrolės ko
mitetą sudaro: Zenonas Jurys, 
Indrė Biskytė. Juozas Bružas ir 
Birutė Ralytė.

Reikalui esant, bus skiriami ir 
kiti komitetai iš direktorių ir kitų 
Ksasos vadovybei priklausančių 
asmenų.

Šia proga buvo patvirtinti ir 
kitų Kasos skyrių vedėjai: Chica- 
goj — Vytenis Basutis, Cicero 
įstaigoj — Birutė Skorubskienė, 
Detroite — Gailė Dėdinienė, 
St. Petersburg Beach — Aras 
Vlieželis ir VVaterburio įstaigoj 
— Antanas Paliulis.

Alg. Š.

Lietuvių Atletų Klubas ry
šium su sporto švente, kuri 
bus gegužės 16-17 New Yorke, 
išsiuntinėjo laiškus, prašydamas 
finansinės pramos, nes šventės 
išlaidos yra didelės. Reikia iš
nuomoti geras sales, samdyti 
teisėjus, pasirūpinti apdrauda ir 
trofėjais. Kiekviena auka priima
ma su lietuvišku nuoširdumu. 
Čekius rašyti Litbuanian Athle- 
tic Club ir siųsti šiuo adresu: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207-1999. Arba galima 
įteikti kuriam L. A. K. nariui.

— Vasario 16-osios gimnazi
joj Vokietijoj vasaros atostogos 
šiemet vyks liepos 5 — rugpjūčio 
30.

Marytės Salinskienės pagerbime kovo 14 Kultūros Židinyje. 
Prie garbės stalo sėdi vysk. P. Baltakis, OFM, Marytė Šalin- 
skienė, kun. klebonas Jonas Pakalniškis. Nuotr. Z. Jurio

Visi iškėlė jos dosnumą, lietu
viškumą ir nuoširdumą ir už tai 
padėkojo. Savo trumpoje kalbo
je visiems padėkojo ir Marytė 
Šalinskienė. Paskui visi šeimos 
nariai susirinko ant scenos ir pa
dainavo.

Mary tė gavo daug visokiausių 
dovanų, o labiausiai visi jai dova
nojo savo nuoširdumą ir dėkin
gumą už tai, kad uoliai rėmė lie
tuviškas parapijas, vienuolynus, 
lietuviškas organizacijas, spau
dą.

Besibaigiant puikiem pietum, 
kuriuos pagamino Eugenija Ke
zienė, sugrojo brolių Kezių or
kestras. Tikrai orkestras įsitvirti-
no ir pasidarė pajėgus groti įvai
rių šokių muziką. Keturiems 
sūnums su akordeonu talkina jų 
tėvelis Romas Kezys. Ir groja jie 
puikiai bei nuotaikingai.

Renginys buvo gerai organi
zuotas ir sutraukęs daug publi
kos. (p. j.)

EKSKURSIJA Į LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ 

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

J ŠIĄ KELIONĘ IŠKAITOMA:

— 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 jdomias vietas.
— Ekskursiją lydės Baltic Tours savininkai Birutė 

ir Algis Mitkai

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

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

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

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

PAVARDĖ .......................................................................

ADDRESAS ....................................................................

MIESTAS ........................................................................

TELEFONAS: Namų............ Darbo...............

Vykstu Boston.............. New York.............

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

L^ISUR
— Lietuvių klubas Havajuose 

džiaugiasi, kad išaugo iki 80 na
rių. įsijungė ne vien pirmos ir 
antros generacijos lietuviai, bet 
ir tie, kurie atranda lietuviškas 
šaknis. Klubas Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo minėjimą 
numato rengti vasario 15, sek
madienį, Makani Kai jachtklu
be, Kaneohe, Oahu. Kalbėtoja 
pakviesta Elena Bradūnaitė- 
Alinskienė. Numatoma klubo 
skyrių įsteigti ir Didžiojoj Hava
jų saloj. Klubo vadovybę sudaro 
Povilas Baltis — pirmininkas, 
Pat Sullivan, Sarah Mitchell ir 
Auksė Miklienė.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O.P., rekolekcijas veda Kanado
je: nuo kovo 30 iki balandžio 5 
Hamiltone, nuo balandžio 6 iki 
12 Toronte, Nuo balandžio 13 iki 
20 Bayonnėje. J Washingtoną 
grįžta balandžio 20 vakare.

— Hartforde, Conn., minint 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktį, bus pašventintas lietuviš
kas kryžius ir jis bus pastatytas 
prie katedros. Iškilmės bus 
gegužės 17.

— “Ateities” literatūros fon
do valdyba poeto Jono Aisčio 
raštų leidimo planus aptarė su jo 
žmona Aldona Aistiene. Planuo
jami keturi tomai ir bus 
leidžiami prenumeratos būdu. 
Numatyta skelbti prenumerato
rių vajų. Pirmasis tomas turės 
500 psl., kuris bus skirtas J. Ai
sčio poezijai Šį tomą redaguos 
Alfonsas Nyka -Niliūnas ir Anta
nas Vaičiulaitis, antrame tome 
tilps apybraižos — “Dievui ir 
smūtkeliai”, “Apie laiką ir žmo
nes”, “Milfordo gatvės elegijos”, 
trečia tomą sudarys paties velio
nio paruošta knyga “Šiapus ir 
anapus” — straipsniai apie Juozą 
Tumą - Vaižgantą, Jurgį Bal
trušaitį, V. Mykolaiti-Putiną. 
Ketvirtame — perijodikoje 
skelbti rašiniai ir rankraščiuose 
likę.

— Antanas Augustaitis, 
žymus filatelistas, Sao Paulo 
miesto valdybos bibliotekoje su
rengė savo pašto ženklų rinkinių 
ir jo pieštų Lietuvos miestų her
bų parodą. Paroda domėjosi vie
tos lietuviai ir brazilai.

— “Draugo” dienraščio kon
certas įvyks Chicagos Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje 
kovo 28.

— Vydūno Jaunimo fondo 35 
metų veiklos paminėjimas — po
kylis bus kovo 28 Lietuvių Tau
tiniuose namuose, Chicagoje.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Centro Valdyba prašo pa
skelbti žurnalistų žiniai, kad šiais 
metais baigiasi centro valdybos 
kadencija. Jei kurioje vietovėje 
susidarytų bent 5 asmenų grupė, 
sutinkanti kandidatuoti naujuo
se rinkimuose, prašome susi
siekti su pirm. R. K. Vidžiūnie- 
ne, 23500 Via Galera, Valencia, 
CA 91355. Kviečiame kolegas 
žurnalistus imtis iniciatyvos.

— Lietuvių Operos 31-mojo 
sezono Smetanos operos “Par
duotoji nuotaka” spektakliai nu
matyti balandžio 25 ir 26 dieno
mis Morton High School teatre. 
Cicero, IL.

— Aušros Vartų parapijoje 
Montrealyje pereitais metais 

, buvo 22 krikštai. 8 jungtuvės ir 
i 28 laidotuvės.

— Poezijos dienos Chicagos 
Jaunimo Centre įvyks gegužės 
22 - 23.

— Joninės “Dainavos stovyk
lavietei paremti įvyks birželio 13 
Ateitininkų namuose Lemonte. 
Iii. Ruošia “Dainavos" rėmėjai.

— Kun. dr. Juozas Prunskis
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui — Pasaulio lietuvių ar
chyvai! padovanojo kelis šimtus 
vertingų lietuviškų knygų. Tarp 
jų buvo ir senų retenybių.
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J Palangą Ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

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

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

1987 M KELIONES! LIETUVĄ
13 - 20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

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. 25 dol.; 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

KNYGOS
atsiminimų, 14 dol.; B. Kviklio, 
Telšių vyskupija, Panevėžio vy
skupija, Kauno Vyskupija, Vilka
viškio vyskupija, Vilniaus vysku
pija I ir II tomai — visi po 23 
dol..

Persiuntimui pridedama 2 
dol.

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų, ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 -1,351.

Savo vaikams, kurie išsikelia 
gyventi į kitus miestus, užsaky
kite Darbininką!

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

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

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
V ilniuje 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, Įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ

NR. 8701

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

V ilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

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

Vilniuje 7 dienos, V aršuvoje 3, Krokuvoje 2, 
Cestochovoje 1

Gegužės 8—gegužės 23 d.
Iš New York’o
IšChicago’s
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholme

$1,895.00
$1,995.00

NR. 8702

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, Stockholme 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

Liepos 3 d.
Iš New York’o / Bostono
IšChicago’s
IšCleveland’o 
Iš Detroit o 
IšTampa’os 
Iš Los Angeles / Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE,1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $170.00

$1,795.00
$1,895.00
$1,869.00
$1,889.00
$1,949.00
$1,995.00

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 915VV — rugsėjo 15-25 — $1,479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

NR. 8705

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

Rugpiūčlo14d.
Iš New York’o / Bostono
IšChicago’s 
IšCleveland’o 
Iš Detroit'o 
IšTampa’os 
Iš Los Angeles /Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Stockholm’e 
Pilnos kelionės priedas $170.00

$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1,915.00
$1,969.00
$2,025.00

NR. 8706

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549 

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

$1,695.00
$1,795.00
$1,769.00
$1,789.00
$1,839.00
$1,895.00

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

PATERSON, N.J.

Rugsėjo 18 d.
Iš New York’o / Boston’o
IšChicago’s
Iš Cleveland’o
Iš Detroit o
IšTampa’os
Iš Los Angeles / Seattle
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

KITOS KELIONĖS

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

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 Krututytel (312) 
436-5566 arba „toll-froe” 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

Romas Kezys 
c/o Vytis International 
2129 Knapp St. 
Brooklyn, NY 11229 
(718) 769-3300

Alox Lauraitis 
c/o Amsrican Travol Service 
9727 S. Westom Avo. 
Chicago, IL 60543
(312) 238-9767

Danguoto Majauskas 
c/o Comtraago, Ine. 
9265 Ovordalo Lane 
Brlghton, Ml 48116
(313) 229-6024

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją.

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas [ Vokietiją ir 
Šveicariją, į Austriją, Budapeštą ir Yugoslaviją, ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje

Kaziuko mugė
Lietuvos vyčių 61 kuopa Pa- 

tersone, N. J., balandžio 5 rengia 
Kaziuko mugę parapijos salėje.

Bus išstatyta graži ir vaizdi lie
tuviška sodyba. įvairūs lietuviški 
audiniai, medžio drožiniai, gin
taro dirbiniai, knygų kioskas, lie
tuviškos lėlės ir 1.1.

Bus taip pat rodomos skaidrės 
lietuviškom religinėm temom, 
.tuo prisimenant Lietuvos krikšto 
sukaktį. Tautinių šokių grupė
Liepsna atliks programų.

Lietuviški valgiai ir atgaiva.
Po kiekvienų mišių bus galima 

gauti lietuviškus pietus su atgai
va. Skaidrės ir šokiai bus po an
trųjų mišių.

Visuomenė kviečiama kuo 
gausiausiai atsilankyti ir sma
giai bei prasmingai mugėje pra
leisti laiką.

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

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

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

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

Gaunama Darbininko admini
stracijoj (persiuntimui 1 dol.).

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

NR.

NR.

NR.

8703

8704

8707

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

Rugpjūčio 1 -16 d. — MENO IŠVYKA
Iš New York’o
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 baleto spektaklių.

$1,695.00

$2,165.00

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

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius.
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: (312)430-7272

f

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

c/o Audra Travol Corp.

CANADA 
(416) 532-8772

Mrs. Zelatorta 
c/o Travol Advtsors, Ine. 
1515 N. Mariom Avo. 
Sufto 110 
Oak Perk, IL 50302 
(312) 524-2244

WATERBURY, CONN.

LB susirinkimas
LB Waterburio apylinkės me

tinis susirinkimas įvyks ba
landžio 12, sekmadienį, 3 v. po
piet Lietuvių Klubo patalpose, 
48 Greene Street.

Bus padaryti valdybos ir kon
trolės komisijos pranešimai, bus 
papildyta valdyba 1987 metams, 
aptarta ateities veikla. Valdyba 
kviečia visus atsilankyti.

LB apygardos 
suvažiavimas

LB Conn. apygardos atstovų 
suvažiavimas įvyks balandžio 26. 
sekmadienį, 3 v. popiet Lietuvių 
klubo salėje, 48 Greene Str.. 
Waterbury.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 57 milijonai * dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupęs ir certifikatus, 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 Įstaiga Richmond Hlll veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais Iki • v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonu arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informactyos.

!
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PETRUI MINKŪNUI

Bostono lietuvių skautų Balti
jos ir Žalgiri) tuntų Kaziuko 
mugė praėjo kovo 8 su dideliu 
pasisekimu So. Bostono lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose. Ją

Eglė, Valdas ir Audra Duobos Irių lietuvių, ypač viduriniosios 
ir jaunosios kartos. Mugėje buvo

PETRUI MINKŪNUI

tiškų rankdarbių, lėlių, suveny
rų ir kitų dirbiny. Veikė valgyk
la. Mugei baigiantis, su vaidintas 
vyr. skautininkės Stefanijos Su- 
batienės trijų veiksmų scenos 
vaizdelis “ Gedimino sapnas

Jonė ir Antanas Pumpučiai

Amžinos atminties
PETRUI MINKŪNUI

mirus, jo žmonai Eugenijai Minkūnienei, dukroms Ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilių užuojautų.

Stepas ir Aldona Mockevičiai

PETRUI MINKŪNUI 
mirus, jo žmonai Eugenijai, šeimai Ir artimiesiems 
reiškiame gilių užuojautų Ir kartu liūdime

Irena, Leonas ir Kęstutis 
Staškevičiai

Myttmam Vyrui, Tėveliui Ir Seneliui

ADOLFUI KREGŽDŽIUI
mirus, mūsų mielai sesei Jadvygai, dukroms Giedrei, 
Rasai ir Aušrai su šeimomis reiškiame nuoširdžių 
užuojautų

Kat. Moterų Kultūros Draugija

ADOLFUI KREGŽDŽIŲ!
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmonų Jadvygų, duk
ras Giedrę, Rasų Ir Aušrų ir jų šeimas

Penktadienio bingo grupė

ADOLFUI KREGŽDŽIŲ!

mirus, žmonų Jadvygą, dukras Aušrų, Rasų Ir Giedrų 
su šeimomis ir seserį Uršulę nuoširdžiausiai 
užjaučiame.

Rūta ir Mečys Jauniškiai
Eglė, Valdas ir Audra Duobos

Amžinos atminuos

ADOLFUI KREGŽDŽIŲ!
minis, mielo žmonf dsdvyge, dukras Aušrę, Rss% 
Giedrę, Jų Mnas, velionio sssstj Uršule Bublienę Ir 
seserį Lietuvoje Leokedlję Remeneueldenę, netekus 
brangaus šeimos nario, nuoškdžlal užjaučiame.

Astra ir Kęstutis Bileriai
Rūta ir Arūnas Udriai su šeima 
Elena Ruzgienė ir Gintaras Ruzgas

iškėlė eilę aktualių vietos lietu
vių klausimų.

, Balandžio 12, verbų sekma
dienį, 3 v. popiet Lietuvių pi-

i Sol. Daiva Mongirdaitė ir sol. 
Benediktas Povilavičius dažnai 
kviečiami atlikti menines pro
gramas ne tik vietoje ar arti
mesnėse apylinkėse, bet ir toliau

I esančiose lietuvių gyvenvietėse. 
Vasario 16-tosios minėjimuose 
jie dalyvavo keliose kolonijose. 
Sol. D. Mongirdaitė pakviesta 
dainuoti pagrindinę Maženkos 
partijų S metano s operoje “Par
duotoji nuotaka” Chicagos lietu
vių operos spektakliuose ba
landžio 25 ir 26 dienomis Mor- - 
ton teatre. Kovo mėn. viduryje^ 
buvo išskridusį repeticijom.

Į > Komp, J. Kačinsko 
kūrinių koncertas

Retai amerikiečiai ruošia
tuvių kompozitorių kūrinių kon
certus, bet Berldee muzikos ko
legija Bostone yra išimtis. Ba
landžio 15 dienų 8 v. v Berklee 
Peiformance Center salėje, 136 
Massachusetts Avė., Bostone 
bus atliekami komp. Jeronimo 

Į Kačinsko kūriniai — koncertas. 
I Tame koncerte bus girdimi 
I vėliausi kompozitoriaus kameri

niai, solistams ir chorui kūriniai.
I Programos atlikime dalyvauja 

kolegijos profesoriai instrumen
talistai, choras ir solistai.

lie-

Verbų sekmadienį, balandžio 
12 dieną, 3 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių Dr-jos Il-ro aukšto pe- 
talpose tautodailės instituto Bo- J 
stono skyrius rengia kultūrinę 
popietę. Programos pirmoje da- I 
lyje bus dr. V. Mantauto paskai- : 
ta "Lietuvių gavėnios pa
pročiai”. Antroje dalyje Rimas 
Vėžys iš Chicagos skaitys savo 
kūrybą. Po programos — vaišės, 
bus galima įsigyti velykinių mar
gučių ir tortų, (s.s.)

Antano Kulbio filmai
Antanas Kulbis pažįstamas 

Bostono ir apylinkės lietuviams 
savo filmu “Partizanai”, kuris pa
rodytas vasara 16-tosios ir Tra
giškųjų birželio įvykių minėjimo 
programomis. Dabar jis suka fil
mą “Legenda apie Geležinį vil
ką”. Ištraukos iš to filmo bus ro
domos kovo 28 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje ir su
pažindinimą su kitais jo darbais. 
Ištraukos rodomos profesiniu 
būdu trijuose ekranuose naudo
jant šešis skaidrių rodymo apara
tus.

A. Kulbis savo filmoms temas 
renkasi iš lietuvių istorijos ir le
gendų, o aktorius — iš lietuvių 
jaunimo. Savo profesijai jisai 
rengėsi Bostono universitete, 
baigdamas filmavimo pokolegi- 
nes studijas. Jo darbai rodomi 
“Vilnius Productions” vardu.

Po filmų rodymo bus linksma- 
vakaris ir veiks bufetas. Šokiams 
gros brolių Kezių orkestras. 
Reklaminiuose lapeliuose sako
ma: Susipažinkit su nauja lietu
viškos kultūros apraiška.... Pa- 
sidžiaukit jaunų lietuvių profe
sionalų pastangomis išvesti lie
tuvišką turinį į amerikietišką fil
mų pasaulį”.

kultūrinė popietė. Rengia Tau
todailės Instituto skyrius.

Balandžio 15 <L, 8 v. v. Jeroni
mo Kačinsko kūrinių koncertas 
Berldee muzikos kolegijoje, 136 
Mass. Avė., Bostone.

Sandaros 24-sios kuopos pietūs
Kasmet Vasario 16-osios proga 

Sandaros 24-oji kuopa Brockt ci
ne surengia iškilmingus pietus. 
Šiemet tokie pietūs surengti va
sario 15. Juose dalyvavo miesto 
burmistras Gari D. Pitaro, mie
sto tarybos nariai ir kiti svečiai, 
o taip pat kuopos nariai, kurių 
daugumą sudarė čia gimę. 
Įnešus vėliavas ir sugiedojus 
himnus, adv. William Pribušau-

Kryžiuotis iš Antano Kulbio 
pagaminto istorinio filmo 
apie Lietuvą.

A. A. 
MYKOLUI PAKŠČIUI

mirus, jo žmonai Alisai, dukrai Renatai, sūnui Mykolui 
ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu 
liūdim.

Elena ir Ildefonsas Krasauskai

A. A.
PETRUI MINKŪNUI

mirus, Jo žmonų Eugenijų Ir dukras — Dalių Dzikienė, 
Lakių LHeNdenę Ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Jane ir Pranas B ugdai

A. A. 
ADOLFU KREGŽDŽIŲ!

mlnn, jo žmonai Jadvygai, dukterims Aušrai, Rasai 
k Giedriai Ir Jų šeimoms reiškiamo gilių užuojautų.

Virgifya ir Evaldas Remezai 
Aleksandra ir Petras Matėkūnai

LB Bostono apylinkė rengia 
poezijos spektaklį, paremtą Sta
sio Santvara ir Antano Gustaičio 
kūryba. Spektaklis įvyks ba
landžio 11, šeštadienį, 7 v. v. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje.

Spektakliui poeziją atrinko ir 
programą sudarė Mirga Gimiu- 
vienė ir Zita Krukonienė. Pro
gramos atlikime dalyvauja etno
grafinis ansamblis Sodauto, o 
poeziją skaito Mirga Gimiu- 
vienė, Zita Krukonienė, Gitą ir 
Aidas Kupčinskai, Aleksandras 
Pakalniškis, Jr. Skaidrių mon
tažą apie Stasį Santvarą paruošė 
Antanas Kulbis, o apie Antaną 
Gustaitį — Gražina ir Vytautas 
Sakalai.

RENGINIAI

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

Balandžio 11 d. 7 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje poezijos 
spektaklis. Rengia LB Bostono 
apylinkė.

Balandžio 18 <L, Verbų sek
madienį, 3 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių d-jos antro aukšto salėje 
kultūrinė popietė. Rengia Tau
todailės Instituto skyrius.

Balandžio 26 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių D- 
jos trečio aukšto salėje So. Bo
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.

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

Spalio 11 d. 3 vai. popiet First 
& Second Church auditorijoje 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSC 
— MINKŲ RADIJO PROGRAMA 
girdima per radijo stotį 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”.

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

BnnK-Bv-mmi
Postagepaid btrtii mavs

------- ,------------------ . -s
nūn uta
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- J

k* ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laitai. JOsų skintų gavės, bankas tuoj p

traukia sumų Į suskeltu. Prisideda Ir užtikrini-

į ARS procentas, — z 
' gHHF letažlsmu* Įstatymų. \

lengvo taupymo bO-.

-MVl B
, South Boston / 
'Savings Bank}

THE LEtDEH ■

KMCtn

1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

— $1429.00
— 1915.00
— 1558.00
— 1956.00

Liepos 20 
Rugsėjo 16

Gruodžio 26

1399.00 
1429.00 
1725.00 
1514.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 18 dienų — nauji maršrutai.

722 - 1300 (T<* Frw)

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

SOUTH BOSTON, MA 02127



8 • DARBININKAS • 1987 kovo 27, N r. 12 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIES METAI — 1987

DARBININKAS
s

Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 28 ir 29 kun. Algiman
to Kezio. S. J., suorganizuotos 
"Galerijos" kolektyvinė dailės 
paroda didžiojoje salėje. Kovo 
28. šeštadienį, mažojoje salėje, 
privatus pobūvis.

Petro Žilionio mirties dviejų 
metų sukakties proga bus auko
jamos mišios kovo 29. sekma
dienį. 11 vai. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje. Manhattane. 
Mišios bus lietuviškos.

A. a. Toskos Daubaraitės- 
Skobeikienes dviejų metų mir
ties proga mišios bus aukojamos 
balandžio 3 d., penktadienį. 11 
vai. pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje. Draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti mišiose ir už 
velionę pasimelsti.

Galerijos paroda, rengiama 
kun. A Kezio. S. J., bus kovo 
28 ie 29 dienomis Kultūros Židi
nyje. Paroda yra kolektyvinė. 
Joje daly vauja 28 lietuviai daili
ninkai. atstovaudami įvairias 
kryptis bei technikas. Parodos 
atidarymas šeštadienį 7 v. v. 
Rengėjas tars žodį ir taip pat ro
dys skaidres iš savo naujos foto
grafijų knygos. Paroda lankoma 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 vai., 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 3 vai. 
\ isuomenė kviečiama gausiai at
silankyti.

Pranešant adreso pasikeiti
me neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

Darbininko koncertas, reng
tas kovo 21 Kultūros Židinyje, 
oraėjo su dideliu pasisekimu. 
Programą labai pakiliai atliko 
oasižymėjęs Los Angeles vyrų 
kvartetas. Publikos atsilankė 
{pie 300. Platesnis aprašymas ki
tame Drabininko numeryje.

Kaziuko mugei pasibaigus, 
rastos dvi dovanos, pirktos Bre- 
men House krautuvėje. Palikę 
dovanas, prašom skambinti Živi
lei Jurienei 441 - 7831.

Kun. Algimanto Kezio, SJ, 
naujų nuotraukų knygų "Faces of 
T\vo \Vorlds bus pristatyta jo 
rengiamoje dailės parodoje kovo 
28. šeštadienio vakare. Jis pats 
parodys tos knygos skaidres.

NVorcesterio LB apylinkės 
valdyba atsiuntė redakcijai laiš
kų. kuriame rašo: "LB apylinkės 
valdyba, įvertindama Darbinin
ko spausdintu žodžiu skleidžia
mas tėvynės meilės mintis ir tei
kiamas žinias iš kolonijų gyveni
mo, skyria 25 dol. aukų ir linki 
nepavargti šiame gražiame spau
dos darbe. Darbininko admini
stracija už aukų nuoširdžiai 
dėkoja. Aukų valdybos įgaliotas 
atsiuntė Jonas Bakšys.

Dr. Vytautas Dambrava, tar
navęs Amerikos diplomatinėje 
tarnyboje, dabar gyvenus Ve- 
nečueloje. kaip ir kitais metais, 
taip ir šiemet Darbininko prenu
meratų atnaujino su 40 dol. auka. 
Dėkojame iškiliam tautiečiui už 
mūsų spaudos parėmimų.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
40 metų sukakties 
MINĖJIMAS
bus balandžio 5, sekmadienį 4 v. popiet
Estų namuose 
243 East 34th St., New York, N.Y.

Kalbės LINAS KOJELIS, 
prezidento patarėjas specialiems reikalams

Lietuviškų tautinių drabužių 
yra gavusi Darbininko admini
stracija. Drabužiai vidutinio 
dydžio, tai aukštaitiški, žemaitiš
ki, dzūkiški kostiumai. Kreiptis 
į Darbininko administraciją: 827 
- 1351.

LB Cape Codo apylinkės val
dyba per išdininkę Ireną Janso- 
nienę Darbininkui paremti at
siuntė 25 dol. auką su linkėji
mais. Laišką baigia šiais žodžiais: 
“Valdyba linki ir toliau sėkmės 
kilniame darbe.” Laikraščio 
leidėjai už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Antanas ir Jadvyga Vytuviai, 
iš VVoodhaveno, visą laiką aukoję 
lietuviškai spaudai, paskutinius 
trejus metus su prenumerata at
siunčia 50 dol. auką Darbinin
kui. Nuoširdžiai dėkojame lietu
viškos spaudos bičiuliams.

Nancy Umbrasas, iš Brookly- 
no. N.Y., ir šiemet spaudos pa
ramai atsiuntė 40 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

PERKŪNO CHORAS 
VĖL DIRBA

Perkūno choro pirmininko 
Stasio Karmazino iniciatyva 
kovo 20 buvo sušauktas choro 
narių susirinkimas išspręsti cho
ro tolimesnės egzistencijos klau
simus. J susirinkimą buvo pak
viestas ir LB atstovas.

Choro vadovas sutinka du kar
tus per mėnesį daryti choro re
peticijas, nes jo darbo krūvis yra 
gana didelis; jis studijuoja ir var- 
goninkauja. Pirmoji choro repe
ticija bus balandžio 14.

Perkūno choro vadovybė ieš
ko choro asistento kitoms mėne
sio savaitėms.

Buvo sutarta ir kitos techniš
kos detalės, įskaitant ir draugiš
kus pabendravimus, pasibaigus 
repeticijoms ar koncertams.

Man, atstovavusiam LB N.Y. 
apygardos valdybą, padarė di
delį įspūdį dirigento muziko 
Viktoro Ralio pareiškimas, kad 
jis grįžta į choro darbą, nežiūrint 
to. kad laikas jam neleidžia to 
daryti. Tačiau jis supranta 
didžiulę svarbų turėti chorą New 
Yorke. Taip pat yra ir atsako
mybė prieš New Yorko lietuvius 
ir visuomenę.

Džiugu New Yorko lietuviams 
ir toliau turėtė savo chorų, gi 
muzikui Viktorui Raliui priklau
so visų mūsų gili padėka.

.Aleksandras Vakselis
LB N.Y. apygardos 

valdybos vardu

Los Angeles vyrų kvartetas su dideliu pasisekimu kovo 21 koncertavo Darbininko 
surengtame koncerte Kultūros Židinyje. Iš k. R. Depšys, A. Polikaitis, akompaniatorė 
R. Apeikytė, B. Seliukas, E. Jarašūnas. Nuotr. L. Tamošaičio

Liet. Jaunimo Sąjungos vasa
ros stovykla rengiama nuo 
birželio 9 iki 14 Dainavoje, Mi- 
chigane. Stovyklai rengti komi-' 
tetas veikia New Yorke. Jo adre
sas: P. O. Box 1071, New York, 
N Y. 10276.

Viktoras Zabita, gyvenąs 
Brooklyne. nuoširdus Darbinin
ko rėmėjas, ir šiemet mūsų laik
raščiui atsiuntė 50 dol. Labai 
dėkojame mūsų geradariui.

A. Pocius iš Elizabeth, N.J., 
taip pat pastovus mūsų spaudos 
rėmėjas, su prenumeratų at
siuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai 
jam dėkojame už aukų.

J. Korkutis, iš Dorchester,. 
Mass., mokėdamas Darbininko 
prenumeratų, spaudos paramai 
atsiuntė 40 dol. Ačiū spaudos 
rėmėjui.

Lietuvaitė, kuri per vasaros 
atostogas norėtų dirbti lietuvių 
senelių ir ligonių namuose, gali 
kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
CT. 06260.

Pranas Bagdas iš Douglaston, 
N.Y., ir šiais metais atsiuntė 40 
dol. aukų spaudai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Antanui Ta mailiui ui yra gau
tas laiškas iš Anglijos. Ant voko 
užrašytas Darbininko adresas, 
Prašome atsiliepti

NEW YORKO LIETUVIŲ
JAUNIMO SĄJUNGA
RENGIA POKALBJ

AFGANISTANU BALSAI 
IŠ OKUPUOTO KRAŠTO
INFORMACIJOS IR DISKUSIJOS

Kalbės: ANDRIUS EIVA amerikiečių-afganŲfederacijos 
atstovas

HABIB MAY AR — afganų bendruomenės
Amerikoje atstovas

Tai jvyks balandžio 4, šeštadienį, 7:30 v.v. Aušaros Vartų 
parapijos salėje, 507 Broome Str., New York,M.Y.

įėjimo auka — 4 dol.

LAISVES ŽIBURYS

Muzikinę programą atliks:
solistė RASA BOBELYTĖ-BRITTAIN 
pianistė ALDONA KEPALAITĖ

Po programos — vaišės.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI
ATSILANKYTI'

Kovo 29, sekmadienį, 3:30 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
PAMINĖTI KRIKŠČIONYBĖS 
600 METŲ JUBILIEJŲ
Adoracija, palaiminimas ir giesmės.

Pamokslus pasakys kun. ROMANOS V. RUSSO (Šv. 
Mykolo rusų katalikų kapelionas Manhattane) Ir kun. 
DANIELIUS STANIŠKIS

Pamaldose dalyvauja Ir vysk. PAULIUS BALTAKIS

Maloniai kviečiami visų lietuviškų parapijų parapi
jiečiai New Yorke Ir apylinkėse dalyvauti.

Prieš pamaldas (po 11 vai. sumos) Ir po pamaldų pa
rapijos mokykloje bus pabendravimas, vaišės, ka
vutė.

PARAPIJOS KUNIGAI IR TARYBA

KAUKIŲ BALIUS
Kaukių balius, suruoštas vasa

rio 28 Kultūros Židinyje, praėjo 
labai sėkmingai ir įspūdingai. 
Šiais metais balių ruošė studen
tai ateitininkai, globojami sen
draugių. Tai pirmi metai, kai vi
sus parengimo darbus atliko jau
nimas. Rengimo komiteto pirmi
ninkė buvo Gina Simonaitytė. 
Jai talkino visas rengimo komite
tas.

Kaukių premijavimo komisiją 
sudarė: dr. Aldona Janačienė. 
Nijolė LTėnienė, Vytautas 
Maželis ir Romas Kezys. Buvo 
paskirtos trys premijos už ge
riausias kaukes.

Kaukių premijom paaukojo: 
dr. Pranas ir Janina Bagdai, dr. 
Juozas ir Irena Dičpinigaičiai, 
Vytautas Vebeliūnas, Anelė Po
vilai tienė.

Baliuje dalyvavo arti trijų šim
tų žmonių. Susirinkusius pasvei
kino sendraugių valdybos pirmi
ninkas J. Rygelus ir pakvietė 
pranešinėti Rasą Bobelytę-Brit- 
tain. Šokiams grojo Brolių Kezių 
orkestras. Buvo daug jaunimo iš 
įvairių miestų.

New Yorko studentai ateiti
ninkai džiaugėsi, kad tokio dide
lio masto parengimas jiems taip 
gerai pavyko suruošti. Balius vi
siems patiko. Daug kas išeidami 
rengėjams specialiai padėkojo už 
puikų balių.

GEGUŽĖS 2 D., ŠEŠTADIENJ,
SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO SAVO 41 RENGINĮ

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRJ 
su VINCO MIKOLAIČIO-PUTINO 
5 veiksmų, 6 paveikslų drama

VALDOVAS
Režisierius ir dekoracijos —PETRAS MAŽELIS 
Kostiumai — EMA DOVYDAITIS

L. A. Dramos Sambūris su VALDOVU Vll-tame teatro festivalyje Chicagoje 1986 
m. buvo pripažintas geriausia grupė, gavusi daugiausia “oskarų”.

Geriausia festivalio aktorė — SIGUTĖ MIKUTAITYTĖ 
Geriausias festivalio aktorius — VINCAS DOVYTAITIS 
Iškiliausias režisierius ir dekoratorius — PETRAS MAŽELIS

Pradžia 6:30 v.v. punktualiai
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Po programos šokiai ir balius. Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS
Maistą gamina EUGENIJA KEZIENĖ

Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 
galima iš anskto užsisakyti stalus pas STASį KARMAZINĄ 441 - 1252

Visos vietos numeruotos, Bilieto kaina — 10 dol. Jaunimui iki 15 mėty- 5 dol. 
Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo. Patariama bilietus įsigyti iš anksto paštus. Čekį 
atitinkamai sumai su sau adresuota su pašto ženklu voką siųsti Llthuanian RmHo Club 
vardu, 217 - 25 54th Avė. Bayside, N.Y., 11364

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY (area code 201) 
P. Macijauskas 998 - 6797 
V. Gružas 423 - 3317

R. Bitinas 351 - 7963
(Iš New Jersey vyks autobusas)

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 - 10 V. RYTO

A. L.

NEW YORK (area code 711)
N. P. Battrulionis 297 - 0991
A. Diržys 296 - 7385
Ž. Jurienė 441 - 7831
B. V. Labutis 847 - 5550
E. Kezienė 296 - 0798
R. Kazys 789 - 3300, 229 -9134
M. Šalinskienė 296 - 2244
V. Vaslkauskas 847-1286

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS




