
DARBINWKAS
Vol. LXXII, Nr. 13 SECOND-CLASS 341 Highhnd Blvd.
Balandžio - April 3, 1987 Penktadienis-Friday Postige paid «t Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 30 centų

POKALBIS PER VATIKANO RADUĄ 
APIE K. BAŽNYČIĄ OK. LIETUVOJE

J. T. buv. kai•o nusikaltimam 
tirti komisijos nariai, kuriuos su
darė 17 valstybių atstovai, at
metė Izraelio prašymų padaryti 
komisijos bylas prieinamas vi
suomenei. Tik viena Australija 
balsavo už prašymo patenkini
mų. J. T. sekretoriato žinioje yra 
36,810 bylų, kurios pagal komi
sijos sutartas taisykles gali būti 
padarytos prieinamos tik indivi
dualiais atvejais, bet kuriai val
stybei pareikalavus nurodyto 
asmens bylos. Izraelis iki šiol yra 
gavęs 300 ir numato gauti apie 
2000 bylų. Bylų sųrašas buvo 
prieš kurį laikų atrastas JAV ar
chyvuose.

Centrinės Amerikos valstybių 
ūkis dėl nukritusių kavos kainų 
ir dėl jos augintojų nesugebėji
mo susitarti dėl gamybos kvotų 
atsidūrė didelėj krizėj.

Jugoslavijos vyriausybei pa
skelbus darbininkų atlyginimo 
pakėlimo suvaržymus, dešimtys 
tūkstančių darbininkų, reikalau
dami atlyginimų pakėlimo, nu
traukė keliom valandom darbų.

Lenkijos vyriausybės sudary
tų Atgimusių darbo unijų kon
gresas pasisakė prieš vyriau
sybės planus pakelti maisto ga
minių kainas.

Sov. S-gos neseniai iš 
kalėjimų paleisti 6 disidentai 
viešai pareiškė savo nusivylimų.
kad iki šiol buvo paleista tik apie 
100 politinių kalinių. Jie taip pat 
skundėsi, kad kalėjimo celės yra 
permažos, kad jie sargybinių ir 
kitų kalinių buvo dažnai apmuša- 
mi ir kad bausmės celėse reikia 
kęsti badų ir šaltį

JAV gegužės mėn. vykdys, 
didžiausius karo pratimus Cen-" 
trinėj Amerikoj, kur dalyvaus 
apie 50.000 JAV karių.

Prezidento Reagan siūly mas 
parduoti Saudi Arabijai ir kitom 
arabų valsty bėm ginklų kongre
se susilaukia mažesnio pasi
priešinimo dėl tarp JAV ir Izrae
lio kilusio nepasitenkinimo 
ryšium su Pollard šnipinėjimo 
byla.

Minint Berlyno 750 m. įsteigi
mo sukaktuves. Rytų Vokietijos 
vadas Erick Honecker pirmų 
kartų per- Berlyno sienų atvyks į 
Vakarų Berlynu ir kartu su Vaka
rų Vokietijos kancleriu Helmut 
Kohl dalyvaus bendrose iš
kilmėse Vakarų Berly ne.

Izraely prasidėjo 4 žydų tei
smo byla už tai. kad jie. nepaisy
dami vyriausybės draudimo, iš
vyko į Rumunijų ir ten bandė tar
tis su PLO atstovais dėl Artimų
jų Rytų taikos.

Burma, minėdama 25 m. su
kaktį nuo jos pasirinkimo mark
sistinio kelio ir atsiribojimo nuo 
užsieniečių ir Vakarų įtakos, pa
sidarė išsekusiu ir nuskurdusiu 
kraštu, kur žmogaus metinės pa
jamos siekia tik 190 dol. Nesigar- 
sindama ji paprašė J. T. pri
pažinti jų mažiausiai išsivysčiusia 
valstybe ir teikti jai atitinkamų 
paramų. Turėdama derlingos 
žemės plotus, mineralų ir bran
gakmenių ir didelius kietojo 
medžio miškus, Burma anksčiau 
buvo laikoma auksiniu kraštu

Filipinų prezidentė Corazon 
Aųuino atsisakė savo anksty
vesnės politikos įtikinėjimu pa
veikti komunistų partizanus nu
traukti ginkluotų veiklų ir nu
tarė imtis karinių veiksmų ko
munistų partizanų veiklai su
tramdyti.

TIKINČIŲJŲ PADĖTIS BLOGESNE UZ AFRIKOS NEGRŲ 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 69

(Tąsa iš praeito numerio)
Prašo leisti statyti 

kryžius
T<xlėl mes esame priversti 

kreiptis į Jus, kad tas reikalas 
būtų aiškiai išspręstas pagal tan 
kinę Konstitucijų.

1. Religinio paminklo staty
mas ant tikinčiojo kapo yra kulto 
dalis, pabrėžta Apeigyne II d. 
psl. 286 - 8.

2. N eršti tikintįjį pasirinkti ne
religinį paminklų, reiškia atme
sti sąžinės ir religijos laisvę.

3. Tikintieji nori ne tik ant ak
mens prikalti kryželį, bet pasta
tyti tikrų kryžių.

4. Vietoj kryžių versti staty ti 
ateistinius paminklus, reiškia 
nuskurdinti Lietuvos menų, ku
ris per šimtmečius didžiuojasi 
meniškais kry žiais, kurių yra iš
tisi albumai, sudary ti pasaulinio 
garso menininkų.

5. Pagal dabar sudarytus pro
jektus paminklai susidarytų ša
bloniški. savarankiškam liaudies 
menui nebūtų vietos.

Mes prašome gerbiamų Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinį su
teikti tikintiesiems galimybę ant 
mirusiųjų kapų staty ti religinius 
paminklus — kry žius. Laukiame 
teigiamo atsakymo.

Atsakymas neigiamas
Įgaliotinis P. Anilionis davė 

neigiamų atsakymų, liepė pasi
rinkti paminklų iš patvirtinto al
bumo.

3. įgaliotinis mus kaltina: 
..rinkti gyventojų parašus, ku

rių dauguma padirbti..."
Atsakome: griežčiausiai tai 

neigiame. Jokia objektyvi ek
spertizė to neįriklys, tik patvir
tins, kad parašai tikri. Mums ir 
nereikia parašų dauginti, nes tu
rime. tūkstančiai parapijiečių 
pasirašy tų, bet kam tiek daug 
reikia? Jei nekreips dėmesio į 
šimtų, nekreips nė į tūkstantį 
Štai aiškus pavyzdys: įgaliotinis 
mielai priėmė vieno ateisto J. 
Kavaliausko neteisingų praneši
mų už grynų pinigų, o į daugiau 
1(X) tikinčiųjų nekreipė jokio 
dėmesio, dar apkaltino. Kokia 
logika, kokia diplomatija tokio 
aukšto pareigūno, kuris skirtas 
liaudžiai padėti?! Juk jis tikintie
siems Gargžduose aiškiai pa
sakė. kad Buitinis turi dirbti 
kryžius, o rašo priešingai. Ir 
Maskvoj E. S. Galustjanas iš 
mūsų atstovo teiravosi, ar 
Gargžduose buitinis dirba 
kryžius. Pasakyta — ne. 
Pabrėžė: "Turėtų dirbti.
Žodžiai lieka žodžiais, kai jiems 
niekas neduoda eigos.

Net per " Akiratį” įgaliotinis 
mus kaltino, kad padirbame pa
rašus. nes pašaukti parapiečiai 
atsisakę parašų. ‘ Lazda turi du 
galus" —yra kita priežastis atsir. 
sakyti — tai baimė, kuri tęsiasi 
iš Stalino laikų.

Tada bažnytinis komitetas ir 
tikintieji pareiškimu kreipėsi į 
Religijų reikalų komitetų Mask
voje ir gavo atsakymų per 
Klaipėdos raj. vy kdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoju 
Leitų. kuris vyr. architektei Kel- 
bauskienei ir man (kun. Šeške
vičiui) jį perskaitė: “Kas neleido 
kryžių statyti. darė didelę netei
sybę.

Džiaugiamės, kad Maskva lei
do. Bet. deja, kryžiai ant tiki
nčiųjų kapų nesirodė, nes Buiti
nis jų nedirbo, tik ant akmens 
per 5 metus iškalė vieną didesnį 
kryžių.

Kų viena ranka duoda, kita ati
ma. — ir lieka tas pat.

Kadangi paminklo be religinio 
ženklo negalima šventinti, tai ti
kintieji prie akmens prikala kokį 
kryželį arba paprašo iškalti. Apie 
tokius "Kryžius naujose ka
pinėse J. Kavaliauskas ir praneša 
įgaliotiniui, o senose yra didelių 
kryžių tik iš senesnių laikų.

Klaipėdiečiams į naująsias ka
pines neįleisdavo paminklo su iš
kaltu ant jo kryželiu. Tikintieji 
jį aptepdavo juodai ir kontrolie
riai nepastebėdavo. Todėl yra 
paminklų su kryželiais, o 
kry žiaus nė vieno.

Tamsta redaktoriau, pasikvie- 
skit neteisingojo straipsnio auto
rių įgaliotinį P. Anilionį ir nuei- 
kit į naujųsias Laugalių kapines, 
ieškokit kryžiaus visur ir nesura- 
sit nė vieno atskirai pastatyto net 
1,20 m. aukščio. Bet tai turėjot 
padaryti prieš straipsnio atspau
sdinimų. O J. Kavaliauskas tvir
tina, kad rado daugybę kryžių. 
Įdedu bendrų naujųjų kapinių 
nuotraukų, kad rastumėte “dau- 
gyl>ę kryžių . Nė su žiūronais 
nerasit.

T<xlėl aišku, ko verti ir kam 
tinka tokie išsireiškimai: “Iš kur 
atsiranda šmeižtai, kurie ruošia 
tokius pareiškimus? Kodėl jie už 
melų netraukiami atsakomy bėn 
(J. Kavaliauskas)? ''Pareiškimo 
autoriai meluoja, juodina tik
rovę’ (P. Anilionis).

Pirmininko pavaduotojas A. 
Leita naudoja tų priemonę, raštu 
pasikviečia tikintįjį, kuris aiškiau 
pasirašė, ir klausia, ar pasirašęs. 
Jau pats pakvietimas išgąsdina, 
o dar klausinėjimas baimę padi
dina. todėl būna tokių kurie atsi
sako. Viena iš atsisakiusių savo 
parašo išreiškė jų visų minti; "Aš 
pasirašiau, l>et kam aš jiems sa
kysiu?“

4. Įgaliotinis rašo: “Buržua
zinėje Lietuvoje kapinėse šeimi
ninkavo bažnyčios tarnautojai. 
Jie nurodydavo kur kų laidoti... 
Jie kapinėse buvo įrengę taip va
dinamus “pakaruoklių kapus”, 
kur liepdavo laidoti savižudžius, 
nekrikštytus kūdikius ir, aišku, 
netikinčius-ateistus”.

Paaiškiname: Lietuvoje kiek
viena religinė bendruomenė 
turėjo savo kapines ir statė savo 
religinius paminklus: stačiati
kiai. liuteronai, žydai... Kur rei
kalavo. buvo ir laisvamanių-atei- 
stų kapinės, pav., prie Šiaulių, 
kur buvo palaidoti keli laisvama
niai. °

Taigi, visi galėjo pasistatyti 
paminklų, kokį norėjo, ir pasi
rinkti vietų. Kadangi religinė 
bendruomenė su ypatinga pa
garba žiūri į kapines, tai Katalikų 
Bažnyčios buvo įsakyta jas paš
ventinti (Bažnytinių Teisių Ko
deksas. T2Ū3 “kanonas) ir palikti

(nukelta į 2 psl.)

Pristatomi Hartfordo “Berželio” šokėjai jų koncerto metu. Su gėlėmis vadovė Dalia 
Dzikienė. N'uotr. M. Banevičiaus Aprašymas septintame puslapy

MIRĖ V. LOZORAITIENĖ ■ MATULAITYTĖ

Romoje kovo 25 mirė Vincen
ta Lozoraitienė-Matulaitytė, bu
vusio Lietuvos ministerio Stasio 
Lozoraičio našlė.

Velionė buvo gimusi 1896 lie
pos 19 Domeikuose, Vilkaviškio 
apskr. 1914 baigė Sv. Kotrynos 
gimnazijų Petrapilyje ir 1917 
prancūzų kalbos kursus. 1918 
grįžo į Lietuvą, Vilniuje dirlx> 
Lietuvos tarylx)je, centriniame 
lietuvių komitete, mokytojavo, 
1919 metų gale persikėlė į Kau
nu. tarnavo finansų, nuo 1921 
metų užsienio reikalų ministeri
joje. 1923 ištekėjo už Stasio Ix>- 
zoraičio ir su juo išsikėlė į Berly
nu. Ten lankė Froeberio moky k
lų, 1929 persikėlė Romon, ten 
išklausė M. Montessori veda
mus pedagoginius kursus. 1933- 
39 buvo Lietuvoje, nuo 1939 gy 
veno Romoje.

Reiškėsi ir visuomeninėje 
veikloje, buvo Vilkolakio valdy
boje. veikė Kareivių prietelių 
draugijoje. dirlx> Moterų glolios 
komitete, 1934-39 pirmininkavo

Lietuvos Moterų tarybai, atsto
vavo lietuvėms moterims įvai
riuose tarptautiniuose kongre
suose.

Italijoje II pasaulinio karo 
metu rūpinosi lietuviais kariais 
ir pabėgėliais.

Reiškėsi ir spaudos darbe. 
1929 įsteigė ir metus redagavo 
‘Motinų ir vaikų”. 1937 — “Mo
terį ir pasaulį”, 1945 Romoje su
redagavo “Lietuvių Balso du 
numerius. Pedagoginiais mote-

rų klausimais rase įvairioje spau
doje. Taip pat rašė Latvijos, 
Estijos, Jugoslavijos, Italijos 
spaudoje. Dalyvavo Romoje 
tarptautiniuose 1949 šeimos ir 
1950 vaikų globos kongresuose, 
įteikdama raštus apie šeimos ir 
vaikų padėtį okupuotoje Lietu
voje.

Liko du sūnūs — Stasys jr., 
kuris eina Lietuvos pasiuntinio 
pareigas prie Vatikano, ir Kazys, 
kuris dirba Vatikano radijo lietu
viškame skyriuje. Amerikoje 
liko sesuo Gražina Ranitienė. 
dabar gyvenanti Matulaičio glo
bos namuose Putname.

SOVIETIŠKO “PERSITVARKYMO”
PADARINIAI

Kaip specialiai iš Vakarų Vo
kietijos gautoje žinioje praneša
ma: Kauno namų statybos kom
binate įkurtas statybininkų pa
dalinys ir pavadintas Slavu 
tičiaus statybos baru.

Tai kauniečių statybininkų 
grupė, kuri siunčiama į būsimų 
darlx> vietų — į miškus netoli

nuo N'idaučičių kaimo — Ukrai
noje, Kijevo srityje. Čia bus 
statomas naujas miestas — Sia- 
vutičius.

Jame bus apgyvendinti Čer
nobylio atominės elektrinės dar
buotojai. Lietuviškam kvartalui 
įrengti skirta7 hektarai. Užplan
uota dar šiais metais pastatyti tris

1 klausimus vokiečių kalini at
sakė žinomas religinių problemų 
rytų Europoje ekspertas čekas 
jėzuitas kun. Peter Kolar, šiuo 
metu gyvenus Paryžiuje.

Pradžioje Vatikano radijo ko-
respondentas priminė klausyto
jam, kad Lietuvos katalikų ben
druomenė ir viso pasaulio katali
kai šiemet mini Lietuvos krikšto 
šešių šimtų metų jubiliejų. Lie
tuva kaip valstyl)ė—priminė Va
tikano radijas — Europos 
žemėlapyje atsirado jau trylikto
jo šimtmečio viduryje dėka kara
liaus Mindaugo, kuris priėmė 
krikščionybę ir iš popiežiaus 
Inocento IV gavo karaliaus vaini
kų.

Vėlesniais šimtmečiais katali- 
kybė Lietuvoje nuolat augo ir 
stiprėjo, tapdama lietuvių tau
tinės vienybės ir kultūrinės 
pažangos pagrindu. Devyniolik
tame amžiuje — tęsė įžangoje 
Vatikano radijas — katalikybė 
padėjo lietuvių tautai atsispirti 
prieš rusifikacijos ir provoslavi- 
zacijos spaudimų. Kai Lietuva 
drauge su Lenkija pateko į ca
rinės Rusijos priespaudų, katali
kiškasis tikėjimas ir tėvynės 
meilė pažadino tautoje tautinį 
atgimimų, kuris nuvedė į poli
tinės nepriklausomybės atstaty
mų Pirmojo pasaulinio karo pa
baigoje 1918 metais.

Priminęs, kad Lietuva antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje buvo 
prievartų įjungta į Sovietų Są
jungų. Vatikano radijo korespon
dentas kreipėsi į kun. Kolar su 
keletu klausimų apie dabartinę 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje.

L Gerbiamas kunige, kokia 
šiandien yra Lietuvos katalikų 
padėtis?

Ats.: Ir šiandieninėje Europo
je yra kankinių bažnyčia. Ir, kaip 

dažnai atsitinka, paskutinieji 
(paskiausia pakrikštytieji) yra 
tapę pirmaisiais. Paskiausia pak
rikštytoji Europos tauta — tai 
yra lietuvių tauta — šiemet mini 
dar tik šešių šimtų metų sukaktį 
nuo savo atsivertimo į krikščio- 
nybę. Bet kaip tik ne kas kitas, 
o lietuvių tauta šiandien drąsiau
siai gina savo tikėjimų ir jį 
išpažįsta sunkiausiomis sąlygo
mis.

Dabartinę Lietuvos katalikų 
padėtį galima palyginti su pir
mųjų krikščionių padėtimi, kuri 
buvo Romos imperijoje. Kokia 
sunki yra Bažnyčios padėtis Lie
tuvoje, ypač išryškėja, kai ją pa
lygini su Bažnyčios padėtimi kai
myninėje Lenkijoje. Net Čeko
slovakijoje, kur režimas katalikų 
tikrai neglosto, padėtis dar atro
do geresnė negu Lietuvoje.

Kai Vilehrand šventovėje Če
koslovakijoje, 85-tais metais 
buvo iškilmingai minima slavų 
krikščionintojo šv. Metodijaus 
mirties vienuolikos šimtmečių 
sukaktis, iškilmėse galėjo daly
vauti popiežiaus legatas kardino
las Casaroli. Tuo tarpu jau yra 
paskelbta, kad šių metų birželio 
28 dienų, kada Vilniuje bus iškil
mingai minimas krikščionybės 
jubiliejus, niekas iš Romos ne
galės iškilmėse dalyvauti, kaip 
niekas negalės iš Lietuvos atvyk
ti į Romoje rengiamas jubiliejaus 
iškilmes.

Popiežius negalės nuvykti į 
Lietuvų, kaip galėjo nuvykti į 
Lenkijų; į Lietuvų negalės pasių
sti net savo legato, kaip galėjo 
pasiųsti į Čekoslovakiją.

2. Kunige Kolar, gal 
galėtumėte trumpai suminėti 
tuos suvaržymus, kuriuos turi iš
kentėti Bažnyčia Lietuvoje?

Ats.: Valstybė griežtai kontro
liuoja visų Lietuvos krikščionių, 
ypač katalikų, gyvenimų — kata
likų. kurie sudaro 85-kis procen
tus visų gyventojų... Užtenka 
prisiminti, kad sostinėje Vilniuje 
iš 40-ties buvusių bažnyčių 29- 
nios yra uždarytos.

Neseniai 75-eri ų metų 
amžiaus sulaukęs Vilniaus arki
vyskupijos apaštalinis admini
stratorius vyskupas Julijonas 
Steponavičius nuo 61-mų metų 
sausio 24 dienos — taigi jau 26- 
eri metai — yra ištremtas iš so
stinės ir dėl to negali eiti savo 
vyskupiškų pareigų.

5-kerių aukštų namus, darželį- 
lopšelį ir kitokius buitinius pa
status. Vienbučiai, šiame atomi
ninkų Slavutičiuje, bus paga
mintų Alytaus namų statybos 
kombinato namų kvartalas.

Į Slavutičius statybos darbams 
atvyks kitų Pabaltijo, Užkau
kazės, Maskvos, Leningrado sta
tybininkai.

Į Slavutičių lietuvišką darbo 
brigadą pakviesti statybininkai 
jau anksčiau dirbę toli nuo namų 
—Kogalyme, Tiumenės srityje 
ir Medvežjegorske prie Onegos 
ežero.

Kauniečiai tuos penkiaau
kščius namus statys tokius pat, 
kaip yra pastatyti Šilainiuose 
prie Kauno, tik numatyta juos 
įrengti su liftais, o greta namų 
— poilsio zonas.

“Pasitvarkymas" vyksta. Vie
toj. kad statytų namus Kaune. 
Vilniuje ar kituose miestuose — 
kur tikrai yra didelis gyvenamų
jų namų ir butų trūkumas — tai 
statybininkai pabaltiečiai siun
čiantį į "didžiąją ir brolišką" so
vietišką tėvynę radioaktyvių 
griuvėsių kasti ar radioaktyvumo 
paliestose vietovėse naujus na
mus statyti.

Portugalija susitarė su Kinija 
perleisti jai Portugalijos (X'r dau
giau kaip 400 m. valdytą Macao 
teritoriją prie Hong Kongo 1999 
gru<xlžio 20

I
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

1966 m. mirusios rusų poetės 
Anna Achmatova 1935-40 m. su
kurta poema “Reųuiem”, apdai
nuojanti Stalino laikais vykdytą 
terorą, buvo pirmą kartą ištisai 
išspausdinta literatūros žurnale 
“Oktiabr”. Jos vyras poetas Ni- 
kolai Gomilov buvo 1921 m. 
sušaudytas, o sūnus istorikas 
Lev Gomilov buvo tris kartus 
įkalintas.

JAV ambasadoj Maskvoj 
dirbęs jūrų pėstininkas korpora- 
las Arnold Bracy buvo įtartas šni
pinėjimu Sov. S-gai ir areštuo
tas.

Čado vyriausybės kariuo
menė, susilaukusi Prancūzijos 
paramos. užėmė šiauriniam 
('adė strateginę Libijos Wadi 
Domu karinę bazę. Greta daug 
žuvusių ir į nelaisvę patekusių 
v\ rų buvo taip pat paimta dideli 
kiekiai įvairių ginklų ir net lėktu
vų.

Libijos diktatorius Qaddafi 
pagrasino įsijungti į Varšuvos 
paktą ir leisti Sov. S-gai išdėstyti 
branduolines raketas Libijoj.

— Vilniuje rusų dramos tea
tras, švenčiantis 40 metų jubilie
jų, surengė kūrybinį vakarą. Pir
moje dalyje papasakota apie ko
lektyvo kūrimąsi, aktorius, vai
dinta ištraukos iš spektaklių. An
troje dalyje sveikinimai — 
kultūros ministras J. Bielinis ir 
kiti.

— Vilniuje "Lėlės" teatre ga
stroliavo Tbilisio v alsty binis ma
rionečių teatras. Gruzijos ga
strolieriai atvežė tris pastaty
mus: "Mūsų pavasario ruduo ”, 
"Maršalo de Fontie briliantas ir 
"Alfredas ir Violeta .

— Lietuvos valstybiniame 
operos ir baleto teatre buvo su
rengtos operos solistui Lietuvos 
nusipelniusiam artistui Vladui 
Cesui jubiliejinės iškilmės 70 
metų sukaktuvių proga. Buvo 
pastatyta jo mėgiama G. Puccini 
opera "Bohema . kurioje jis dai
navo Rudolfo vaidmenį, kurį 
pirmu kart atliko 1951 m. V. 
('esąs operos scenoje išdainavo 
daugiau kaip 30 metų sukurda
mas per 50 vaidmenų. Prieš 
dešimtmetį pasitraukęs iš operos 
dėsto Lietuvos valstybinėje kon-

riams: J. Untilovai, P. Budriui, 
1. Dapkūnaitei, V. Kelmelytei. 
A. Žebrauskui, R. Jakučionytei, 
A. Preidytei, G. Adomaičiui, R. 
Jovui, A. Šaltenytei, A. Grybau
skaitei. Kauno dramos teatro 
dailininkui J. Arčikauskui už sce
nografiją spektakliams “Pa
mišėlio užrašai” ir “Senelių na
mai”.

— Vilniaus valstybinis stygi
nių kvartetas Lietuvos valsty
binės filharmonijos salėje atliko 
lietuvių kompozitorių M. K. 
Čiurlionio, J. Gruodžio ir J. Kar- 
nav ičiaus styginiams kvartetams 
kūrinius.

— Kaune siekdami įamžinti 
Lietuvos liaudies rašytojo Juozo 
Grušo atminimą, ministrų tary
ba pavedė miesto vykdomajam 
komitetui pastatyti antkapį ant 
jo kapo ir vieną naujųjų Kauno 
miesto gatvių pavadinti Juozo 
Grušo vardu. Lietuvos rašytojų 
sąjunga nutarė suteikti Juozo 
Grušo vardo premiją už geriau
siąjį metų dramaturgijos kūrinį.

o name, kuriame rašytojas gyve
no, Kalniečių Nr. 93, įsteigti 
memorialinį muziejų.

— Vilniuje Lietuvos Dailės 
muziejuje vyko ilgesnį laiką tru
kusi dailininko Justino Vienožin
skio darbų paroda. Paroda su
rengta šimto metų gimimo suka
kčiai atžymėti. Taip pat buvo su
rengta J. Vienožinskio kūrybai 
aptarti teorinė konferencija, kuri 
nesusilaukė didesnio visuo
menės dėmesio.

— Rygoje įvyko Pabaltijo ir 
Baltarusijos Lėlių teatrų septin
tasis festivalis. Parodyta 19 spek
taklių. Kauniečiai parodė ‘Trys 
raganos paslaptys” ir “Stebuklin
goji motina Elnė”. Vilniečiai — 
“Žvėrių karnavalas”, “Sprigtas”, 
“Dailidė, Perkūnas it velnias” 
l>ei “Žemės dukra”. Rygos lėlių 
teatras W. Shakespeare “Mak- 
l>eta.s” ir “Lakštingala”. Talino 
lėlininkai — “Savo namuose , 
"Miegančioji gražuolė” ir W. 
Shakespeare “Vasarvidžio nak
ties sapnas”. Minsko lėlių teatras 
buvo atvežęs “Šauniojo kareivio 
Sveiko nuotykiai”, “Genys ir 
gervė” ir “Betliejus”.

S. L. K.

SEMINARAS JAUNIMUI

VALDAS C. DU38A, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road, Caet 
NorthportM, N.Y; 11731. T«L 515 3U-374O. Namą telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 515 757-2571. Naw Yorko oflsss Lito patalpose: 
M - 01 114th SL, Richmond HM, N.Y. 11415. Tol. 715 441 - 2511.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kortelių, 
gintaro, baitinukų, juostų, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., M - 02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUVUS FUNERAL HOME. MarioTobtoira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WHson Avė.), teief. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beecff, Fta., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St Petersburg, Fla. 33707.813 345-9303. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių spdrių:. 
dimal, Income Tsx pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLĖRT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avo., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS-dONAS, sav. Wlnter Gardon Javam. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Tėfof.621 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11366. Teief. 779 - 5156.

Kuvaito vyriausybė paprašė 
JAV ir Sov. S-gą apsaugoti jos 
aliejų gabenančius laivus Persi
jos įlankoj nuo galinių Irano pul
dinėjimų. JAV jau anksčiau y ra 
pasiuntusius į Persijos įlanką 
lėktuvnešį Kitty Havvk ir įspėjo 
Iraną neišplėsti karo į Persijos 
įlanką.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė nutraukti ginklų parda
vinėjimą Pietų Afrikai pagal nau
jus sumetimus.

Sov. S-ga patikino JAV. kad ji 
vykdo anksty vesnį JAV reikala
vimą sumažinti savo misijos prie 
J.T. pareigūnų skaičių nuo 275 
iki 170 iki 1988 m. balandžio.

JAV pareikalavus, kad jom 
būtų leista Vakarų Europoj lai
kyti trumpų nuotolių branduoli
nes raketas, kurių didelius 
skaičius Rytų Europoje yra 
išdėsčiusi Sov. S-ga. Sov. S-ga 
nusiginklavimo dery bose apkal
tino JA\ . kad jos sabotuoja ank
styvesnius pažadus — pašalinti 
iš Vakarų Europos vidutinės to
linamos branduolines raketas.

Vakarų Vokietijos Socialde
mokratų partijos pirmininkas 
Mills Brandt dėl susidariusios 
prieš jį opozicijos atsistatydino 
iš pirmininko pareigų. Jo vieton 
laikiniu pirmininku buvo paskir
tas partijos parlamento atstovų 
vadas Hans-Jochen Vogei.

serv atorijoje.
— Vilniuje v ertinimo komisija 

baigė 1985 - 1986 metų apžiūros 
teatrų darbo rezultatus ir pa
skelbė nutarimus suteikdama 
laureatų vardus: Lietuvos Jauni
mo teatro režisieriui E. Nek
rošiui už spektaklio "Dėdė Na
uja pastatymą, rež. G. Padegi
mui už spektaklius "Pamišėlio 
užrašai ir "Žemaitė pastatytus 
Kauno ir Šiaulių teatruose. Aka
deminio dramos teatro rež. R. 
Tuminui už. spektaklį "Tarytum 
mes nepažįstami", Panevėžio 
dramos teatro rež. J. Dautartui 
už spektaklius “Trv s seserys ir 
"Mykolas Glinskis , "Lėlės tea
tro rež. R. Driežiui už spektak
lius "Ką senelis padarys viskas 
bus gerai". "Pasveikimas", “Dai
lidė, Perkūnas ir velnias". Akto-

Izraelio karo lėktuvai vėl 
įvykdė du puolimus prieš pale
stiniečių taikinius pietiniam Li
bane prie Sidono.

Sov. S-goj alkoholio pardavi
mas nukrito 37 proc. ir dėlto val
stybė neteko 25 mil. dol. paja
mų.

Afganistano karo lėktuvai ke
liais atvejais puolė Pakistano pa
sienio kaimus ir užmušė 85 ir 
sužeidė per 1(M) žmonių. Paki
stanas dėlto griežtai protestavo.

Lietuvių Fondo atstovė New Yorke Lilė Milukienė per Lietu
vos nepriklausomybės šventės minėjimą Kultūros Židinyje 
Darbininko redaktoriui Tėv. Kornelijui Bučiniui. OFM, įtei-

Americans for Due Process 
ruošia jaunimui seminarą apie 
OSI balandžio 4 Washingtone. 
Seminaras supažindins kolegijos 
studentus ir jaunus profesiona
lus su tariamų nacių ieškojimo 
praeitim, dabartim ir ateitim. 
Pirmoji sesija duos apžvalgą 
Nuerembergo ir sovietinių paro
dinių teismų 1962 metais. To
liau, kaip JAV-ėse 1970 metais 
reikalus pradėjo tirti imigracijos 
įstaigos. Tada bus žvelgiama į 
OSI įstaigos sukūrimą 1979 me
tais ir jos modus operandi iki 
šiol. Šią dalį pristatys Americans 
for Due Process koordinatorė 
Rasa Razgaitienė ir Ivars Berzi- 
nš, apgynęs per tuziną OSI ap
kaltintųjų.

Antroji sesija svarstys ateities 
galimybes kas link OSI metodų 
“apšvarinimo”. Jauni advokatai 
Martin Suuberg (estas) ir An- 
drew Fylypovych (ukrainietis, 
gynęs Fedorenko) kalbės apie 
kriminalinių teismų galimybes ir 
procedūrinius pakeitimus.

Po pietų trečioji sesija žvelgs 
į kitus kraštus ir kaip jie tvarkosi 
šiuo reikalu. Kalbės ukrainietis 
advokatas John Gregorovich, 
pagrindinės Kanados ukrai
niečių organizacijos Civilinių 
Teisių Komisijos pirmininkas. 
Ketvirtojoj sesijoj gerai žinomas 
adv. Povilas Žumbakis ir prof. 
Romas Vaštokas iš Toronto 
kalbės tema: “Debatas". Pasku
tinioji dienos sesija svarstys kaip 
debatą perduoti valdininkam ir

spaudai. Kalbės estė veikėja 
Mari-Ann Rikken, L’krainian 
American Justice committee ko
munikacijos vedėjas VValter 
Toon iš Chicagos, ukrainietis 
Eugene Iwanciw. OSI apkaltin
tųjų A. Artukovič ir Kari Linno 
vaikai, Rad Artukovič iš Califor- 
nijos ir Anų Linnas taip pat da
lyvaus pristatyme.

Prelegentai suvažiuoja iš Chi
cagos, New Yorko, Philadelphi- 
jos, Califomijos ir Kanados. 
American for Due Process taip 
pat pasiuntė pakvietimą į semi
narą atsilankyti OSI direktoriui 
Neal Sher.

Dalyvių skaičius ribotas. Se
minaro kaina, įskaitant visą 
spausdintą medžiagą ir pu
sryčius, yra S25. Visa programa 
vyks American University. Tą 
vakarą jaunimas kviečiamas da
lyvauti Pabaltiečių Jaunimo 
Kongreso žymenų įteikimo va
karienėje Rockville, Maryland. 
Bus pagerbtas Los Angeles Ti
mes žurnalistas Robert Gillette.

Jaunimas skatinamas atvykti į 
Washingtoną dalyvauti šiame 
svarbiame įvykyje. Organizaci
jos kviečiamos paremti šį dalyva
vimą, padėdamos padengti fi
nansines kelionės išlaidas. Orga
nizacijos, norinčios bendrai pa
remti šį projektą ir Americans 
for Due Process veiklą, kviečia
mos aukas siųsti: Americans for 
Due Process, P. O. Box 85, 
VVoodbaven, New York 11421.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos

kia 1000 dol. čekį. Nuotr. L. Tamošaičio

(atkelta iš 1 psl.) 
nešventintą vietą tiems, kurių 
negalima laidoti su Bažnyčia: 
“Jei yra galimybė, tebūna apt
verta ir apsaugota vieta tiems, 
kuriems atsakomos bažnytinės 
laidotuvės (1212 kanonas). Čia 
laidodavo kūdikius l>e krikšto, 
jie dar nebuvo Bažnyčios nariai, 
ir tuos, kurie nuo jos atpuolė: 
ateistus, savižudžius ir viešus 
nusikaltėlius. Kadangi gyvenda
mi nenorėjo būti kartu, tai ir mi
nusiems paliko laisvę.

Turi laidoti bendrose 
kapinėse

Kadangi ateistinė valstybė vi
sas kapines paėmė į savo valdžią, 
tai konfesinių kapinių neliėra, 
nors J. Kavaliauskas naiviai dar 
kalba apie katalikų kapines 
Gargžduose.

Nors dabar skelbiama sąžinės 
ir religijos laisvė (Konstitucijos 
50 str.), vis dėlto kiekviena reli
ginė liendruomenė (katalikai, 
stačiatikiai, liuteronai, žvdai...)

sius laidoti tik bendrose valsty
binėse kapinėse ir statyti pa
minklus, kokius nustato val
stybė.

Pagal įgaliotinį, dabar yra ge
resnė sąžinės laisvė. Bet kiekvie
na religinė bendruomenė 
valdžiai būtų labai dėkinga, jei 
ji tikintiesiems paskirtų bent 
tokį kampelį, kokį Bažnyčia 
buvo paskyrusi ateistams savo 
kapinėse. Ji neversdavo kelių 
ateistų laidoti su tikinčiaisiais, 
l>et juos pagal religinį principą 
atskirdavo, o dabar visi tikintieji, 
turi laidotis ateistinėse ka
pinėse, kur nenumatytas joks re
liginis paminklas kryžius, lyg 
vien ateistai jose būtų palaidoti. 
Tai labai skaudu tikintiesiems. 
Todėl jie prašo, kad lx*nt ant ti
kinčiojo kapo galėtų pastatyti 
kryžių.

5. įgaliotinis vėl kaltina mus: 
“Pareiškimas buvo adresuo
tas... užsienio antitarybiniams 
propagandos centrams”.

prieš savo nuostatus turi savuo-

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadleniais nuo 8 Iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St., Auburn, M A 0150 Tei. 617 753 - 7232.

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

N.Y. 11364. Tel. 718 229 - 9134.

K.VECAS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEWY0RK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sėkmadienlais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayplde,

PHONES (718) 326 - 1282
TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE '

A MEMORIALS j 9
66 - 86 80 ST. M1DDLE \ IIJ.AGE? "ęCĖENS. VY' 1TT79

+• i 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYT I S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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I0ON UVll-OOu/
Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Kultūros šventės proga
Šį savaitgalį, balandžio 4.Jau

nimo Centre Chicagoje vyksta 
Septintoji premijų šventė. Apie 
jos reikšmę rašėme praeitame 
Darbininko numeryje.

Premijos išjudina kultūrinį 
gyvenimų, išryškina asmenis, 
kurie savo kūryba praturtino lie
tuviškų gyvenimą. Bet tas sąjūdis 
paliečia tik nedidelius kultūri
ninkų sluogsnius. Visa kita lieka 
šalia tos šventės, šalia kultūrinių 
poreikių Ir toliau bus tas pats 
— menkas dėmesys lietuviui 
kultūrininkui, kūrėjui. Priešin
gai, gal yra net pajuokos, pa
giežos. tokiam žmogui. Juk esa
me ne vienas girdėję tokius išsi
reiškimus: jis su paukščiu galvo
je, jis malūne gavęs su maišu 
Atseit, kas yra bet koks kūrėjas, 
tuoj kitų yra pažeminamas.

Ir kodėl?
Gali čia būti daug pavydo. 

Kodėl ne aš. C) jeigu ne aš. tai 
viskas yra šlamštas, nereikalin
ga. nevertinga! O gal tai \ ra \ isai 
kas kita. Prie kultūrinių \ erty bių 
mes nebuvome pripratę Mes 
neturime įvaizdžio, kų duoda 
menininkas, kultūrininkas, koks 
jo įnašas savai tautai.

Pažiūrėkime į mūsų praeitį, 
koks buvo santykis tarp kultūri
ninko — kūrėjo ir tarp paprasto 
kaimo žmonių Tie kaimiečiai 
nesuprato, kų tai reiškia kurti. 
Didžio čia daikto, kad parašo ko
kių dainų, ir jie kiekvienas moka 
šimtus dainų.

Kai atbudo mūsų tautinė są- 
monė, pirmasis prabilo rašy to- 
įas. bet ir jo vaidmuo dar nebuvo 
įtvirtintas. Jis daugiau buvo pa
mokslininkas. šankius prie dar
bo. šaukiąs vertinti visa, kas lie
tuviška. toks žvilgsnis susiforma
vo tautoje — pagarba tiems, ku
rie žadino ir kėlė tautų. Pagarba 
Basanavičiui. Kudirkai. Pagarba 
ir Maironiui, nes jo dainos plėšte 
piešė iš stagnacijos į akty v ų gy - 

veninių savo tautai. O kas toliau. 
Toliau tik tuštuma.

Kaip tik ir toliau šuoliais auko 
lietuvių literatūra, dailė, muzi
ka Jų indeliai į lietuvių tautų ne
paprasti. Tauta sustiprėjo, pa
gilėjo jos žvilgsnis į gyvenimų. 
Per lietus iškąjų kūrybą augo pa
skatai šviestis, ugdyti lietuviškąjį 
mokslų. Ir tos sritys labai išaugo, 
bet nepadidėjo pagarba lietuviš- 
kajama kūrėjui. kultūros 
skleidėjui Nepadidėjo pagarba 
kultūriniam renginiam. Kartais 
atrodo. kad ta pagarba ar dėme
sys net sumažėjo. — kam viso to 
reikia.

Su kokiu grauduliu tenka pri
minti ir tokius faktus, kad štai 
numiršta muzikas, rašytojas, 
dailininkas, apskritai kultūrinin
kas. Su juo atsisveikinti neateina 
vadovaujančių organizacijų 
asmenys. Jis jiems nesvarbus, 
nors jis savo gyvenimą skyrė lie
tuvių tautai. Ar neparodoksu 
skamba, kad tuo pačiu metu mi
ršta koks nors kuklus žmogelis, 
bet sugebėjęs palaikvti ryšius su 
tais vadovaujančiais asmenimis, 
parėmęs auka kokių partijų. Jo 
laidotuvėse vadai jau sako kal- 
l ias.

Sugriuvo kultūrinių vertybių 
sąranga. Kas turi būti pagerbtas, 

y ra užmirštamas. Kai tikrieji vi
suomenės vadai turi patys visur 
rody ti iniciaty vų, visur lankytis, 
jie pasidaro uždarų pilių valdo
vai ir atsako — manęs nekvietė 
ir neisiu. Tauta visur yra seniai 
pakvietusi dalyvauti jos pilname 
gyvenime. remti v isa. kas lietu
viška. lankytis į jos būtiniausius 
renginius. Čia atskiro pakvieti
mo nereikia. Ar toks buvo 
\ aižgantas. judrusis ir visur su
skubęs. Jis visada skubėjo ten. 
kur du trys susirinko lietuvių 
tautos vardu, ir jiems nunešė 
savo lietuviškų išmintį, lietuviš
kų nuoširdumų Tik tokiu būdu

Teodoras Blinstrubas atsistaty
dino iš Amer. Liet. Tarybos 

pirm, pareigų
Amerikos Lietuvių Tarv bos 

valdyba kovo 6 d. savo būstinėje 
turėjo jiosėdį, kurį pravedu 
pirm. Temimas Blinstrubas 
Pradžioje* susikaupimu buvo pa
gerbtas a.a. kun. Adolfo Stasiu 
atminimas. \’aldylx>s narių pra
nešimus pradėjo pirm. T. Bliu 
strubas. papasakodamas, kad 
jam teko daly x auti ir Alto vardu 
tarti atitinkamus žodžius 
Klaipėdos atvadavimo
minėjime, kun. a a. Adolfo 
Stašio laidotuvėse ir kt Buv o ve
dami įvairūs susirašinėjimai 
pažymėtini su kongr. Frauk \u- 
nunzio. su šen. Paul Simonu dėl 
vasario 16 minėjimų Atstovu 
rūmuose ir Senate*. Šen. Simui! 
daro žygius, kad kitais metai' 
būtų pravesta Lietuvos Neprik
lausomybės dienos rezoliucija 

stiprėja pati tauta ar didėja jos 
kūryba.

Šios kūrybos šventės proga ir 
atkreipiame dėmesį, kad skirtu
me daugiau meilės, susipratimo 
savai lietuviškai kūrvbai ir 
pačiam kūrėjui, kad jo nelaikv 
tume kokiu trečios ar ketvirtos 
eilės piliečiu O vis dėl to jis yr i 
tas. kuris labiausiai įprasmina 
mūsų laikų ir nušv iečia mūsų ke
lius tamsoje.

Stanley Balzekas, Balzeko Liedtuv ių kultūros muziejaus pre
zidentas. šio muziejaus naujų patalpų atidary mo dieną prie 
viduramžių riterio šarvų. Nuotr. Rd Sukučio

AMERIKOS LIETUVIŲ 
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Buvo atsiklausta Afganistano 
laisvės kovotojų informacijos 
mitru. ar jų lielaisv jų tarpe nėra 
lietus ių, kati būtų galima juos 
paremti.

ALT pirm, pav. dr. Jonas Va
laitis painformavo apie Jungt. 
amerikiečių Pabaltiečių Komite
to darbus: svarstytas jo biudžeto 
projektas. Komiteto darbus Al
tas kasmet paremia keliolika 
tūkstančių dolerių. Dr. Vladas 
Simaitis papasakojo apie gerai 
pavy kusį Lietuvos Vyčių suruoš
tu Lietuvos atsiminimų banketų, 
kuriame jis pasakė sveikinimo 
kailių Alto vardu. Dr. \ ytautas 
Dargis nušvietė įvykius \Va- 
diingtone. kur jis, atstovauda
mas Alto delegacijai, dalyvavo 
Vasario 16 minėjime Atstovų 
rūmuose š.m. vasario 25 d. ir 
buvo JAV L Bendruomenės su
rengtame priėmime.

Daina Danilevičiūtė-Dmn- 
lirienė pranešė, kad jai teko pa
sakyti kalbas \ asario 16 minėji
muose Balzeko muziejuje ir 
Liet. Prekybos Rūmų susirinki
me. Inž. Stasy s Dubauskas pain- 
lormavo apie \ asario 16 
minėjimų Ciceroje.

Seki inž. (L Lazauskas pra
nešė. kad priimta nauja Alto rei

kalų vedėja Nijolė Gierštikienė. 
Papasakojo, kad suvesti duome
nys rodo, jog JAA-,se kasmet 
būna apie šimtas Vasario 16 įvai
raus pobūdžio minėijimų. Šiais 
metais Rhode Island valstijoje 
priimtas nuostatas, įpareigojęs 
kad toje valstijoje Vasario 16 
kiekvienais metais būtų skelbia
ma kaip Lietuvos Nepriklauso- 
mylrės diena. Tokį nuostatų jau 
yra priėmę trys JAV valstijos

Posėdžio metu telefonu buvo 
gautas pranešimas, kad Vytautui 
Skuodžiui ir jo šeimai leidžiama 
emigruoti į JAA'. Posėdy valdyba 
nutarė apmokėti jų kelionės ir 
pradinio įsikūrimo iššlaidas bei 
juos globoti. Tų patį vakarą Alto 
pirm. Teodoras Blinstrubas šį 
valdytas nutarimą telegrama 
pranešt* valstybės departamen
tui, kartu prašant pranešti, ko
kius žygius toliau reikėtų atlikti.

Mykolas Pranevičius, pasi
taręs su dr. Jonu A alaičiu, pra
nešė. kad Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjunga Skuodžio 
reikalams pei Altą skiria 
$1.000. <M) auka.

Gr. Lazauskas ir dr. J. V alaitis 
painformavo apie siekimus, kad 
Vilniaus arkivyskupija būtų ofi
cialiai įjungta į Lietuvos Bažny
tinę prov inciją. Tuo Amer. Liet 
Taryba susirūpinusi tam prita
ria, reikale paremdama šias pa
stangas.

Mykolui Pranevičiui. Ameri
kos Lietuvių socialdemokratų 
Atstovui, pasitraukus iš v akly bos 
iždininko pareigų, valdvba šiom 
pareigoms išrinko Daina Danile
vičiūtę-Dumbrienę. Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikių Mote
rų S-gos atstovę

Posėdyje be anksčiau minėtų 
dalyvavo V Naudžius. V Ga- 
sparienė, K Oksas, A Doman- 
skis. kun. J. Pninskis.

Posėdžiui baigiantis, pirm. 
Teodoras Blinstrubas pei skaitė 
šio turinio raštą valdvbai:

Su apgailestavimu pranešti, 
kad dėl susidariusiu aplinkvbių 
nuo š.m balandžio mėli 16 d 
pasitraukiu iš Amerikos Lietuvių 
Tary bos pirmininko pareigų ir iš 
valdybos.

Veikdamas Amerikos Lietu
vių Taryboje nuo 1950 metų 
(1950 - 1960 metais ( Imagus 
Lietuvių Taryboje ir nuo 1958 
metų Amerikos Lietuvių lai v 

l>os valdylx>je), esu, manau, šiai 
organizacijai savo duoklę pilnai 
atidavęs.

Džiaugiuosi, kad turėjau pro
gos per tą ilgą laiką Valdyboje su 
daug kuo bendrauti ir kartu dirb
ti mūsų tėvynės Lietuvos labui.

Visiems dėkoju už bendradar
biavimą ir linkiu geriausių 
sėkmių Amerikos Lietuv ių Tary
bos ir kituose darbuose.

Kartu noriu užtikrinti, kad jei 
kada nors mano talka būtų reika
linga mielai ją suteiksiu.

Vasario 16 minėjimas 
Kongrese

Lietuvos nepriklausomybės 
dienos. Vasario 16 minėjimas At
stovų Rūmuose įvyko vasario 25 
d. Alto prašomas tuo pasirūpino 
kongresmanas Frank Annunzio 
(deni., IL), nors dėl ligos pats 
minėjime negalėjo dalyvauti. 
Jam atstovavo kongr. Richard 
Durbin įdėm., IL ). Invokaciją 
tą dieną sukalbėjo Amer. Liet. 
Tarybos pakviestas kun. Jonas 
Pakalniškis. Apreiškimo parapi
jos klebonas Brooklyne. Invoka- 
cijoje meldė Dangų laisvės Lie
tuvai, kuri šiemet švenčia600 m. 
krikšto sukaktį. Meldėsi užpere- 
sekiojam uosius okupacijoje,
meldė palaimos Kongresui ir išt
vermės lietuviams siekiant 
laisvės Invokacijos tekstas buvo 
išspausdintas pirmame puslapy
je Congressional Record N r 
28.

Tuoj po to išspausdinta su
glausta kun. Pakalniškio biogra
fija. kurią Atstovų Rūmams per
davė lietuviams palankus kon
gresmanas Ricbard J. Durbin 
pažymėjęs, kad kun. Pakalniškis 
via lietuvių skautų kapelionas.

Tą pačią dieną kongresmanas 
Ricbard Durbin pasakė Atsto
vų Rūmuose ilgesnę kalbą, 
pa/v mėdamas. kad jo motina vra 
gimusi Lietuvoje ir jis pats via 
lankęsis dabartinėje Lietuvoje. 
Pasidžiaugė Atstovų Rūmų 
priimta rezoliucija Nr. 129. ku
ria A asario 16. 19881)1. y ra skel
biama Lietuvos .Nepriklauso- 
mvbės diena tuo pažymint 
Amerikos solidarumą lietuvių 
kovoje dėl nepriklausomybės.

Pažymėjo, kad JAA-se yra 
(laimiau kaip milijonas lietuvių 
kilmės žmonių, kad lietuviuose

nukelta į t p.d
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Dar skirtingesmus 
tikslus turėto lenkai, reikalaudami iš jogaik>' n 
kitų Lietuvos kunigaikščių minėto pasižadėjimo: jie 
tikėjosi Lietuvą visai inkorporuoti j pačią Lenkijos 
valstybę, kitaip tariant, padaryti ją Lenkijos dalimi 

Šitie skirhngi interesai, kuriuos turėjo Jogaila 
ir Vytautas, sunšdami Lietuvą politiškai su lenkais, 
o paskui iš tų skirtingų interesų siekimo kilę tar
pusaviniai nesutarimai bei skirtingos pastangos kaip 
ūktai ir nulėmė tai, kad lenkų dar skirtingesni in 
teresai Lietuvos atžvilgiu buvo sumaniai realizuo
jami lenkai, pastebėję ir supratę mūsų valdovų 
politinių interesų skirtumus, ėmė sumaniai juos 
naudoti savo tiek politiniams, tiek ir kultūriniams 
interesams laimėti Lietuvoje.

Kai Vytautas, negavęs iš Jogailos I raku, eme 
ruoštis karui prieš Jogailą, šis. nenorėdamas Vy 
tautui užleisti Lietuvos ir nepasitikėdamas pačiais 
lietuviais, be to. tur būt. ir pačių lenkų raginamas, 
pradėjo j Lietuvą siųsti lenkų kariuomenę ir len 
karns pavedineti Lietuvos pilis Taip, pavyzdžiui. 

Skirgailai esant Jogailos vietininku Lietuvoje. A d 
maus seniūnu buvo paskirtas (1589 m ) lenkas Kle 
mensas Moskorzevsskis. Nors kilus lietuviu nepa 
sitenkinimni. |is buvo pakeistas lietuviu Goštautu 
tačiau netrukus i šio vietą vėl buvo juodintas lenkas 
J Olesnickis Bundamas tada pabėgusio p.r* 
kryžiuočiu' A vt.iuto, Jogaila, matvt. lenkų spiria 
>nas, paveda lenkams ir jų įguloms ir eilę kitu 
Lietuvos pilių lito būdu ;au pat pr.ic/žicūr lenkai 
sugebėjo' sauo tikslams išnaudoti / ietuvos valdovu 
nesutarimus ir. matyt, tikėjosi galėsi.i per p.’tie 
Jogailos paskirtus lenkų agentus valdvti Lietuva

Norėdamas į savo pusę palenkti j Vytintą be 
linkstančius Lietuvos didikus ir bajorus ir. be t<> 
paskatinti juos greičiau priimti katilikvhę Jogui 
1587 m. suteikia jiems lenku ba/pn; prtvi'a'ip'. tu- 
būdu duodamas pagrindą socialines I etiluos s.i:> 
tvarkos subendrinimut su I enkijos *<cialm-- sa" 
tvarka

Nejstengęs Lietuvos valdyti pat p«i savo v-e 
tininką brolį Skirgailą ir lenku agentus u tos ip 
drausti nuo Vytauto. Jogaila buvo priverstas j.i 
pavesti pačiam Vytautui su sąlyga kad sis bu 
nuo jo priklausomas Tačiau ir \ vtautas. tapęs Lie 
tuvos valdovu u siekdamas Lietuvą faktiškai atp.i 
laiduoti nuo Jogailos ir Lenkuos nriklausomv b<- 
vis dėlto juridiniu rvšių net su Jogaila, nei su 
Lenkija nesistenge greitai nutraukti Situos rvšim 
lis, atrodo, laike politiniu atžvilgiu naudingus tr nr| 
reikalingus. Jis juos stengėsi išnaudoti I ictuvo. 
pozicijoms stiprinti viduje (centralizuoti savo vai 
džiai) ir apsidiausti nuo išores pnešų v pas nu' 
kry žiuočių ordino Vadinas, bendradarbiavimas su 
Lenkija, naudojimasis jos kultūrinėmis bei uuliti 
rinemis jėgomis ir katalikiško krašto prestižu A ' 
tautui buvo tik priemone kovoti su vokiečių orJui" 
propaganda \ .ikaruose tr jsistiprmti viduje

lasiau tuo metu, kai juridinius rvšuis su Ietį 
kais Vytautas stengėsi išnaudoti politinei I ietuv<'< 
galybei ugdyti, lenkai tuos pačius ryšius sum ini.ii 

i-naiulojo kultūrinei savo įtakai Lietuvoje plėsti 
lie aprūpino Lietuvą kvalifikuotais valdininkais 
nes pati Lietuva iš saviškių tarpo jų neturėjo pa 
ruošusi, o nusigręžusi nuo rusų kultūros, savaime 
turėjo atsisakyti nuo rusų valdininkų, iki tol bu 
Mišių vieninteliais kvalifikuotais kanceliarijų virsi 
lunkais ir kitais įtakingais pareigūnais. Salia val- 
hninkų i Lietuvą pradėjo atvykti įvairių amatu 
mukų, ypač statvbinmkų, riterių, diplomatų ir šiaip 
kolonistų 1 Jaugiančia priplūsta i Lietuvą lenku 
riterių, kuriais A vtautas mielai naudojosi įvai- 
miose karimuose savo žygiuose. Lenkus panaudojo 
k vtautas ir jvairiosę Lietuvos delegacijose į Va
lams bei A akaruose vedamai propagandai prieš 
srvzuiočius. Net paties A’ytauto kanceliarijos vai 
h ninku daugumą sudarė lenkai*

Nors tais laikais Lietuvoje panaudojamos len 
kiškos pajėgos neturėjo nacionalinio atspalvio, o tik 
grynai vakarietišką, ne' apskritai to meto tautų 
kultūra tautinio atspalvio neturėjo, tačiau „šitų iš 
lenkiškos medžiagos pagamintų vakarietiško tipo 
ratelių pntaikvmas Lietuvos valstybės mechaniz
mui virio lenkinimo veiksniu (m pbr. — Sf. Y ) 

I ai vpac pasireiškė tada, kai atplūdusi re 
nesauso banga eme kelti patį lenkiškumą Savo 
kultūrintų centrų Lietuva tada neturėjo. Ji tenki 
nosį skolintomis arba Lenkijoj paruoštomis pajė 
gomis, o tai ir buvo svarbiausias lenkėjimo veiks 
nys (m pbr — Sf. Y./'.

Tuo būdu, stiprindamas politinę Lietuvos 
ly bę ir tam reikalui išnaudodamas juridinius rvšuis 
su lenkais, Vytautas per dane užleido lenkams įvai
rių savo valstybinių vietų, kurias šie vėliau išnau 
(fojo kultūrinei savo Įtakai plėsti.

Tačiau ir politinis Lietuvos stiprinimas lenku 
pagalba dėl A’ytauto neakylumo nevedė Lietui 

Mc 1 2'7 ps,

.i š.tpnka Ingatla. 2'S psl

prie greito nuo juridinių ryšių su Lenkija atsipalai
davimo, kurio A vtautas Lietuvos stiprinimu faktiš 
kai steke. Sustiprinęs Lietuvos padėtį tiek, kad jau 
būtų galėjęs siekti jos atpalaidavimo nuo I en 
kijos. A’vtaiitas be reikalo įsivėlė į karą su toto, 
nats (1599 m.L jį pralaimėjo ties A’orksla ir tuo 
būdu dave progą lenkams vėl iš naujo surišti f u 
tuvą naujais pasižadėjimais su Lenkija.

Lenkija tokios progos seniai jau lauke Ji ir 
pats Jogaila matė, kad Lietuva. Vytauto valdoma 
darosi vis savarankiškesne ir pamažu slysta jiems 
iš rankų. Dėl to. A’ytautin tragiškai pralaimėjus ka 
ra su totoriai', lenkai A’ilniaus Radome susitarimu 
(1401 m.) privertė A’ytautą garantuoti jiems, kad 
po jo mirties visa Lietuva turėsianti grįžti Jogailai 
ir jo įpėdiniams lenkų karaliams. 1 u<» būsiu po 
litinis Lietuvos savarankiškumas buvo paskelbtas 
tik laikinis: toliau Lietuva turėjo tapti bendra su 
Lenkija valstybe.

Nors A’vtautas. turėdamas daug {vairių rūpesčių 
ir nenorėdamas nei pats su lenkais pyktis, nei pa 
daryti keblumų logailai. kuris, be to. jau nesugy 
veno su lenkais ir po Jadvygos mirties buvo net 
žadėjęs grjžti j Lietuvą, su šitokiais lenkų rcik.i 
lavim.ii' sutiko, tačiau tikėjosi vėliau jų nusikra 
tvti ir Lietuvos likimą galutinai atsieti nuo Len 
kijos |š tikro po 12 metų vadinas, po Žalgirio 
mūšio. A’vtautas. pasijutęs stipresnis, kaip tiktai 
nusikratė anksčiau padarytų pasižadėjimų. Uorod 
les susitarime 1415 m jam pavyko išgauti iš lenku 
p įsižadėsimą, kad ir po jo (A’ytauto) mirties Lie 
fttva turės atskirą savo valdovą Tačiau tame pa 
ciame susitarime buvo padarytas kitas Lietuvai itin 
nenaudingas pasižadėjimas, būtent —- perorgam 
tuoft Lietuvos valstybę Lenkijos pavyzdžiu ir Lie 
tuvos bajorus surišti su Lenkijos bajorais šutei 
ktant pirmiesiems pastarųjų herbus ir teises. 1 uo 
būdu šitais ../ioriviics aktais buvo padėti pa 
matai suartėti abiejų valstybių ir visuomenių san 
tvarkoms kurtos per kelis stmfus metų visiškai . 
susivtcn^itno Utis dauginu

I
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ROMOJE MIRĖ KUN. DR.
JUOZAS VAIŠNORA, MIC

Kovo 18 Romoje mirė kun. dr. 
Juozas Vaišnora, vienuolis mari
jonas, vienuolyne ėjęs įvairias 
pareigius, plačiai pasireiškęs 
spaudoje, daug laiko ir darlx> 
skyręs arkivyskupo J. Matulaičio 
beatifikacijos bylai pravesti. Pa
laidotas Romoje,

Velionis buvo gimęs 1905 sau
sio 15 Puskelnių kaime, Mari
jampolės valsčiuje ir apskrityje. 
Tėvai trumpam buvo išvykę į 
Angliją, kur Silvertowne, Lon
dono priemiestyje, pradėjo lan- 
kysti pradžios mokyklą, toliau 
pradžios mokslą tęsė Nendriniš- 
kių ir Baraginės mokyklose, 
1920 - 26 lankė Marijampolės 
gimnaziją, teologiją studijavo 
Lietuvos universitete ir Angeli- 
cume Romoje, kur gavo filosofi
jos ir teologijos daktaro laip
snius. Į marijonų vienuolyną 
įstojo 1926 liepos 1, kunigu 
įšventintas 1932 liepos 24.

Baigęs mokslus, liko marijonų 
centriniuose namuose, kur ėjo 
į\airias pareigas, namo vyresnio
jo. studentų prefekto, ekonomo, 
1938 Lietuvos marijonų provin
cijolas, 1939 marijonų vicepro- 
vincijolas.

Pirmos rusų okupacijos metu 
dėstė Marijampolės mokslei
viams tikybą bažnyčioje, vo
kiečių okupacijos metais Mari
jampolės mokytojų seminarijos 
ir berniukų gimnazijos kapelio
nas.

Karo metu pasitraukė į Vaka
rus, gyveno Vokietijoje, Austra
lijoje, kur dirbo lietuvių 
pabėgėlių stovyklose, mokyklo
se. UNRRA ir IRO įstaigose, 
nuo 1948 m. Lietuvių Tautinės 
Delegatūros kancleris, 1950 sau
sio 1 nuvyko į Romą ir ten pasto
viai gyveno. Marijonų vienuoli
jos centre irgi ėjo įvairias parei
gas, buvo gen. ekonomas, vy-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA
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ey-vas nepriklausomybės sieki
mas. Pasisakė kad jis pats Lie
tuvoje stebėjo gyventojų sun
kius religinės laisvės siekimus. 
Amerika privalo padėti lietu
viams.

Tuoj po kong. Darbino 
kalbėjo kongresmenai: Dennis 
E. Eckart (Ohio), \Vm. S. 
Broomfield (Mich.), Frank Mor
ton (NY), AVillis D. Gradison 
Ohio), Louise M. Slaughter 

(NY). Mario Biaggi (NY), Don 
Ritter (PA), Steny H. Hoyer 
(M D), Constance Moralia (M D\ 
buvo ir daug kitų kongresmenų 
kalbų, keliant Lietuvos teises į 
laisvę.

Iš Chicagos į minėjimą Kon
grese buvo atvykęs Amer. Liet. 
Tarybos valdybos atstovas dr. 
Vytautas Dargis, minėjime daly
vavęs drauge su Alto sukviesta 
delegacija, jų tarpe ir Liet, di
plomatijos šefas dr. St. Bačkis. 
Dr. V. Dargis Lietuvos reikalais 
turėjo progos lankytis kongre
smeno Frank Annunzio ir sena
toriaus Paul Simon įstaigose.

Pažymėtina, kad ir JAV Sena
te buvo paminėta Vasario 16 kai 
kurių senatorių kalbose. Pvz. 
šen. Frank R. Lautenberg (NJ) 
Vasario 16 priminė Nepriklauso
mybės paskelbimą, sovietų oku
paciją, žiaurias deportacijas, da
bartinę priespaudą ir svarbą lie
tuvius paremti laisvės siekimuo
se. Panašų pareiškimą padarė 
šen. Claibome Pell (RI) ir kiti 
senatoriai.

Holocaus muziejuje turi 
būti ir komunistų aukos

Amerikos Lietuvių Taryba pa
kartotinai kėlė reikalą, kad Wa- 
shingtone ruošiamame vadina

Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC

riausios tarybos narys, gen. pro
kuratorius, vienuolių kongrega
cijos naujų vienuolijų ir jų įstatų 
aprobavimo komisijos narys, 
1967 kovo 29 marijonų vado
vybės išrinktas gen. postuliato- 
riumi arkivysk. J. Matulaičio 
beatifikacijos byloje. Ir šioje sri
tyje jis labai daug nuveikė, bet 
pačios beatifikacijos nebesu
laukė.

Plačiai veikė katalikiškose or
ganizacijose. ateitininkuose, pa
vasarininkuose, nuo gimnazijos 
laikų pradėjo bendradarbiauti 
katalikiškoje spaudoje. Bendra
darbiavo visą amažių. Taip pat 
daug rašė ir Darbininko laikraš
tyje. Jo įvairių mokslinių darbų 
\ ra kolekty viniuose leidiniuose, 
buvo Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis.

Atskirai išleista: Pagalba įniru
siems (maldakny gė) 1928. Kata
likiškos organizacijos ir laik
raščiai 1930, Pijus XII 1939, 
Karo problemos 1940 (komuni
stai sunaikino dar neišplatintą 
spaustuvėje), Marijos garbini
mas Lietuvoje 1958. Iš kitų kal

Architektas Rimas Mulokas, suprojektavęs juodo granito pa
minklinę lentą ant prel. Petro Celiešiaus kapo Šv. Kryžiaus 
kapinėse, Kalifornijoje. Toliau matyti dalis pašventinimo iš
kilmių dalyvių. Nuotr. A. Polikaičio

mame Holocaust muziejuje būtų 
atžymėtos ne tik nacių genocido 
vien žydų tauty bės aukos, bet ir 
komunistų genocido aukos, ir tai 
įvairių tautybių, jų tarpe ir lietu
vių.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. T. Blinstrubas gavo to mu
ziejaus 1987.II.3 raštą, pasirašy
tą programų direktoriaus Ri- 
chard Feen. kuriame pažymima, 
kad muziejaus taryba yra nusi
stačiusi tame muziejuje pagerbti 
įvairių tautybių nacių aukų atmi
nimą. Įsakmiai suminimi lietu
viai, lenkai, ukrainiečiai ir mili
jonai kitų. Dabar reikia dėti pa
stangas. kad muziejuje būtų pa
gerbtos ir nuo komunistų rankų 
žuvusios aukos.

Tarpyba VVashingtone
Jungtiniame Amerikiečių Pa- 

baltiečių Komitete vasaros dar
bui dešimčiai savaičių priimami 
intemai. Lietuvio intemo išlai
kymą finansuoja Amerikos Lie
tuvių Taryba. Norintieji tą tar- 
nylią gauti, turi raštu kreiptis į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 2606 
W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629.

Lietuvos nepriklausomybės 
rezoliucija Kongrese

Senatorius Paul Simon pasiūlė 
JAV senate įstatymą, pagal kurį 
ateinančiais metais, minint 70- 
tas metines nuo Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo, būtų 
J. A. Valstyl>ėse paskelbta Lietu
vos Nepriklausomybės diena, 
tuo paskatinant amerikiečius su
sidomėti Lietuvos laisvės reika
lais.

Šia rezoliuciją remia senato
riai: Alan J. Dixon (dein., IL), 
Donald Riegle (dem., MI). Jie 
yra šios rezoliucijos ko-sponso-

bų išvertė įvairių religinių raštų. 
Ryšium su arkivyskupo j. Matu
laičio l)eatifikacijos byla išleido 
Kelias į altoriaus garlię 1969, 
Mačiau Dievo tarną 1962 (išver
sta ir į lenkų kalbą). Lietuvių 
spaudos draudimo laikotarpis 
1974 (išversta į anglų kalbą). Jo
nas Paulius I 1982.

Rašė jis ir Indetristikos, pasi
rašydamas J. Savasis. Tuo slapy
vardžiu išspausdino Laisvos ato
stogos 1980 m.

Jis iš Romos labai dažnai at
vykdavo į Ameriką, dažnai lan
kydavosi Darbininko redakcijoje 
ir artimai bičiuliavosi su prol. J. 
Brazaičiu, Darbininko redakato- 
riumi. Ilgai buvo skaučių vyr. 
kapelionu, daly vavo jų stovyklo
se ir šiaip visą laiką buvo uolus 
visuomenininkas, lietuviškų 
kultūrinių reikalų rėmėjas.

Prel. Petro Celiešiaus antkapis

PRISIMINTAS PREL. P. CELIEŠIUS
LOS ANGELES, CA

\ asario 21 Sv. Kazimiero 
bažnyčioje, D»s Angeles, prel. 
\ Bartuška aukojo mišias už a.a. 
prel. Petrą Celiešių jo mirties

riai. Rezoliuciją siekiama prave
sti drauge su atstovų Rūmais, 
kur šiuo reikalu ypač rūpinosi 
M arty Russo (dem., IL), ir Don 
Ritter (resp.. PA).

Dar apie Skuodį ir 
Holocaust muziejų

Teodoras Blinstrubas. Alto 
pirm., š.m. kovo 8 d. LŠST Chi
cagos rinktinės susirinkime ir 
a.a. Vlado Putvio paminėjime 
daly viams pranešė apie Vytauto 
Skuodžio ir jo šeimos į JAV atvy 
kimo galimybę ir Alto valdybos 
sutikimą apmokėti kelionės ir 
pradinio įsikūrimo išlaidas ir 
kad viena organizacija tam reika
lui jau pažadėjo $1.(XX).(X).

Be to. pranešė, kad po ilgų 
pastangų Holocaust muziejaus 
taryba, painformavo, kad jame 
galės būti prisiminti ir lietuviai 
bei kiti, kurie nukentėjo nuo na
cių. Toliau tenka veikti, kad mu
ziejuje būtų vietos ir nukentėju- 
siems ir nuo komunistų.

Ambasadoriaus raštas Altui 
apie Vienos konferenciją

JAV delegacijos Vienos konfe
rencijoje pirm. VVarren Ziin- 
inerman. atsiliepdamas į pirm. 
Teodoro Blinstrulx> laišką, at
siuntė raštą, kuriame užtikrina, 
kad JAV delegacija Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje Vienoje ryžtingai rei
kalaus, kad būtų vykdomi Hel
sinkio įsipareigojimai, ypač kas 
liečia žmogaus teises, pagrindi
nes laisves ir tautų teisę tvarkytis 
pagal savo laisvą apsisprendimą.

Apie Sovietų propagandą 
VVisconsine

Amerikos Lietuvių Tarylx>s 
pirm. Teodoras Blinstrul>as ir 
inf. direkt. kun. J. Prunskis laiš
ku kreipėsi į VVisconsino sostines 
M ad i šono merą Joseph Sensen- 
brenner, atkreipdami dėmesį, 
kad Maskvos pastangos Madiso- 

ną jungti į “broliškus ryšius” su 
“sovietiniu Vilniumi yra tik 
okupantų propagandinis žygis, 
kuris kelia rūpestį lietuvių 
kilmės amerikiečiuose. JAV ne
pripažįsta Lietuvos inkorporaci
jos į sovietinę valsty bę. V ilnius 
yra ne sovietų miestas, o jėga 
uižgrobta laisvos Lietuvos sos
tinė. Lietuviai tikisi, kad gerb. 
meras neįsijungs į Maskvos pro
pagandos siekinius, o parems 
lietuvių pastangas atgauti Lietu
vai laisvę išsivaduojant iš kolo- 
nialinės Maskvos priespaudos.

Padėka televizijai už 
perspėjimą Maskvos grėsmės

ABC televizijos tinklas per
teikė serijinę programą “Ameri
ka Čia buvo perspėjimas apie 
Maskvos komunizmo grėsmę 
Amerikai. Šia proga Alto pirm. 
Teodoras Blinstrubas pasiuntė 
ABC egzekutyvo pirmininkui 
Brandon Stoddard padėką, kad 
tas filmas buvo panaudotas, ne
paisant Maskvos pastangų jį su
laikyti. Tegu Maskvos diktatoriai 
žinos, jog Amerikos institucijos 
nepasiduos Maskvos cenzūrai ir 
JAV gyventojai bus informuoja
mi apie imperialistinius Sov ietų 
kėslus.

JBANC metinis posėdis
ALT pirm. pav. ir JBANC 

prezidento einąs pareigas dr. Jo
nas Valaitis š.m. kovo mėn. 7 d. 
dalyvavo metiniame Jungt. 
Amerikos Pabaltiečių Komiteto 
posėdyje. VVashington. D.C. 
Taip pilt daly vavo ALT atstovas 
VVashingtone ir JBANC pirmi
ninkas (Chainnan) dr. Jonas Ge
nys.

Pagal rotacinę tvarką nuo šio 
posėdžio iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkavimą per
ėmė estai.

ALT Informacija

metinių ir paminklinės lentos 
pašventinimo proga.

Mišiose dalyvavo didelis 
skaičius Los Angeles lietuvių, 
pagerindami atminimą kunigo, 
kuris buvo visų labai mylimas ir
gerbiamas. Vargonais pritariant 
Rimui Polikaičiui, giesmes gie
dojo visi maldininkai. Sv. Rašto 
skaitymus skaitė moksleivės 
ateitininkės Dalytė Navickaitė ir 
Nida Gedgaudaitė, specialiai tai 
progai parašytas Tikinčiųjų Mal
das skaitė sendraugių ateitinin
kų ilgus metus buvęs pirminin
kas Jonas Motiejūnas.

J Sv. Kryžiaus kapines susirin
ko gausus būrys a. a. prelato Pe
tro artinųjų paminklinės lentos 
pašventinimui. Šventinimo 
apeigas atliko prel. Bartuška, ve
lionio prisiminimui po trumpą 
žodelį tarė Dalilė Polikaitienė ir 
Dalytė Trotmanaitė, o D. Navic
kaitė jautriai perskaitė Danutės 
Mitkienės eilėraštį, parašytą at
sisveikinant su velioniu. Pa
minklo suprojektuotojas, archi
tektas Rimas Mulokas, su jautru
mu papasakojo savo ir savo šei
mos ryšį su velioniu ir paaiškino 
simbolinę prasmę tautiniais - re
liginiais ženklais išpuoštą juodo 
granito lentą.

Granite iškaltame debesyje ir 
didelės vyties šešėlyje žvelgia į 
mus Aušros Vartų Marija. Jai po 
kojų — Vilniaus kalneliai su Ge-
dimino pilimi ir trispalve. 
Dešinėje iškaltas ateitininkų 
ženklelis. Po a.a. Prelato vardu 
įrašas iš Šv. Rašto: Man gyveni
mas — tai Kristus. Mirtis — tik 
laimėjimas.

Ilsėkitės ramy bėje, gerbiamas 
Prelate, o mums liekate atminty
je kaip amžinai šviesus pavy
zdys.

Dalilė Polikaitienė

BALTŲ JAUNIMO 
SENDRA UGOS BANKETAS 

VVASHINGTONE

Prieš kelerius metus VVa
shingtone susiorganizavusi Bal
tų Jaunimo Sandrauga (BYC — 
Baltic Youth Congress) kas metai 
ruošia banketą, kurio metu visos 
trys tautos pristato ir pagerbia 
po porą asmenų, pasižymėjusių 
savo bendruomenine veikla ir 
parama jaunimui. Tuo būdu su
sipažįstama su kitų baltų tautų 
žinomais ir veikliais žmonėmis.

Iki šiol buvo pagerbti kun. K. 
Pugevičius, R. Razgaitienė, J 
Matulaitienė ir G. Damušytė. 
Šiais metais estams ir latviams 
žadame pristaty ti Juozą Laučką 
ir kun. Antaną Saulaitį, SJ.

Kviečiame lietuvių visuo
menę bankete gausiai dalyvauti.

Šiais metais lankėtas įvyks l>a- 
landžio 4 dieną, 7 v. v. Latvian 
Church Hali, 400 Hurley Avė.. 
Rockville, Md. Bus vakarienė ir 
šokiai. Gros latvių grupė Andele 
iš Philadelphijos. Kalbės Los 
Angeles korespondentas Rol>ert 
Gillette, kuris yra nemažai rašęs 
apie Pal>altį ir OSI reikalus.

Bilietų kaina 25 doleriai asme
niui. Dėl informacijos prašome 
skambinti Rimai (202) 364 - 6424 
arini Jaak (301) 338 - 1542

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS METRAŠTIS 
1985/6. Metraštį paruošė: Kostas 
Grodbergas, Bronė Lipšienė, 
Ona Šiugzdienė, Marija Šmi
tienė ir Andrius Šmitas. Viršelis 
Alfonso Krivicko. Spausdino: El- 
terio spaustuvė Schvvetzingene 
1986 metais.

Metraštyje atsispindi Vasario 
16 gimnazijos gyvenimo eiga ir 
rūpesčiai. Leidinys gausiai iliu
struotas.

VIDURNAKTIS PRIE ŠEI
MENOS. Antanas Vaičiulaitis. 
Viršelis Jono Kuprio. Išleido 
Ateities Literatūros Fondas, 
10000 South Bell Avė., Chicago, 
IL 60643. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL60629. Kaina7dol.

Gražiu stiliumi realistinių pa
sakiškų ir legendinių 15 novelių 
ir apsakymų apie Lietuvą.

Už šią knygą autorius yra 
laimėjęs 1986 metų Lietuvių 
Rašy tojų Draugijos premiją.

1987 METŲ KALENDO
RIUS. Paruošė Stasys Prakapas. 
Prisikėlimo Parapijos Ekono
minės Sekcijos leidinys. Tiražas 
3000egz. Toronto, Ont. 1987 m.

Tryliktajame kalendoriaus lei
dinyje telpa įvairių ir įvairiomis 
temomis skaitinių, eilėraščių," 
iliustracijų, humoreskų, kari
katūrų, surinktų iš įvairių leidi
nių. Yra ir komercinių skelbimų, 
aukotojų-rėmėjų sąrašas. Tinka
ma medžiaga lengvam pasiskai
tymui.

FRATERNITAS LITUANI- 
CA (ir Patria) 1908 -1983. Juozas 
Kriaučiūnas. Nei leidykla, nei 
kaina nepažymėta. 68 psl. leidi
nys.

Medikų korporacijų trumpa 
apžvalga.

NAUJOJI VILTIS Nr. 19 1986 
m. Politikos ir Kultūros žurna
las. Redakcinė kolegija Bronius 
Nemickas ir Mečys Valiukėnas. 
Leidžia Lietuvių Studentų Tau
tininkų Korpl “Neo-Lithuania 
ir Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Administracija: 7150 
So. Spaulding Avė.. Chicago, IL 
60629. Tekstą rinko ir spaudai 
paruošė VILTIS, Cleveland. 
Ohio. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago. II. Nume
rio kaina 5 dol.

Numeryje 12 aktualių įvai
riom temom straipsnių, pa
minėti mirusieji, lietuviškos 
veiklos apžvalga.

VARPAS Nr. 21, 1986 m. Re
daguoja Antanas Kučys, admini
struoja Elena Rūkienė, 3346 
VVest 65th Place, Chicago, IL 
60629. Leidžia Varpininkų Fili
sterių Draugija.

Nemažai vertingų, ilgesnių ir 
trumpesnių aktualiomis mūsuo
se temomis straipsnių ir dailinin
ko Jono Tričio darbais papuoštas 
žurnalas.

SĄMONINGUMO TRAJEK
TORIJOS, Lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. Vytautas 
Kavolis. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas. 
AM & M Publications. 7338 S. 
Sacramento Avė., Chicago. IL 
60629. Aplankas Vytauto O. Vit
kau. Tiražas 800. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė 1986 Kaina 
10 dol.

Ar skaitai lietuviškas 
knygas7

Jei neskaitai,
tai kas jas skaitys?
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KAIP IŠKILO REIKALAS STEIGTI 
PABALTIJO MOTERŲ TARYBĄ

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, įvairių tautų 
pabėgėliai nuo sovietinio teroro, 
apgyvendinti DP stovyklose, 
pradėjo burtis, organizuotis, 
kurti savo tautinius komitetus.

Rytojus buvo neaiškus, iškilo 
kalnai visokiausių problemų, 
rūpesčių, kaip išskirtų šeimų, 
našlaičių, ligonių, mitybos ir 
emigraciniai reikalai. Bendras li
kimas, bendri pavojai pažadino 
estų, latvių, lietuvių veikėjus or
ganizuotis, apsijungti j bendrų 
pabaltiečių moterų organizacijų 
naujiems uždaviniams.

Todėl 1947 m. kovo 8 d., Es- 
slingen mieste, V. Vokietijoje, 
amerikiečių karinėje zonoje, 
esčių, latvių, lietuvių moterų at
stovės suvažiavusios iš įvairių 
DP stovyklų, įsteigė Pabaltijo 
Moterų Tarybą. Atvyko 38 lie
tuvių atstovės. 23 latvių ir 21 
esčių atstovių.

Suvažiavimų atidarė latvių at
stovė Tekia Erdmanis. Buvo visa 
eilė sveikintojų. Sveikino ameri
kietis kunigas Scbiffnitz, Lietu
vių Tautinės Delegatūros vardu 
prof. kun. P Dambrauskas, L. 
Raaudonojo Kryžiaus vardu Sofi
ja Jasaitienė, lietuvių organizaci
jų vardu Gediminas Galvanau
skas. krikščionių jaunimo vardu 
Kacens. Latvių arkivyskupas 
Grinbers palaimino suvažiavimo 
dalyves.

Sugiedoti Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Amerikos himnai. 
Prezidiumų sudarė po tris kiek
vienos tautybės atstovių. Iš lie
tuvių į prezidiumų pakviestos 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. dr. 
Aleksandra Raslavičienė ir Mari
ja Milvidaitė.

Po oficialios dalies meninę 
programų atliko operos solistė 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. ir 
estų dainininkė O. Tallmeister. 
Po pietų pertraukos buvo išrink
tos į Pabaltijo Moterų Tarybų 24 
atstoves, iš kiekvienos tautybės 
po 8.

Iš Lietuviųį Pabaltijo Moterų 
Tarvbų išrinktos: dr M. Zilin-

KAUNO “ŽALGIRIO” 
LAIMĖJIMAS 

Lietuvos garsioji Kauno "Žal
girio krepšinio komanda fina
linėse Tarybų Sąjungos vyrų 
krepšinio čempionato rung
tynėse Maskvoje nugalėjo stiprų 
varžovų CASK .maskviečių pir
maujančių komandų laimėdami 
TSRS čempionatų ir aukso me
dalius.

J rungtynes Maskvon buvo 
nuvykę per 8(XX) lietuvių.

Kovo 25 Lietuvoje buvo šve
nčiama kaip kokia pergalės 
šventė.

Komandoje žaidė ir A. Sabo
nis, nors gy dy tojų buvo patartas 
nuo rungtynių susilaikyti.

Laimėjimu didžiuojasi ir 
džiaugiasi viso pasaulio lietuviai 
iškiliaisiais Kauno žalgiriečiais.

Kauno “Žalgirio” krepšinio 
komandos ženkliukas, kurį 
nešioja, prisiuvę prie savo 
uniformų ir švarkų.

skienė, O. Saulaitienė, A. Rasla
vičienė, A. Augustinavičienė, E. 
Garbuzaitė, S. Jasaitienė, M. 
Milvidaitė, O. Tugaudienė.

Kitų dieną vyko įvairios pa
skaitos apie pabaltiečių moterų 
uždavinius tremtyje, apie mote
rų aktyvumų. Išrinktos 5 darbų 
sekcijos: jaunimo sekcija, darlx> 
sek., administracijos ir teisės so
cialinės globos sekcija, kultūros 
sekcija. J šias sekcijas išrinktos 
šios lietuvės: A. Augustina
vičienė. O. Saulaitienė, S. Bal
sienė, S. Jasaitienė, K. Koda- 
tienė, H. Reklaitienė. St. Jaku- 
bonienė. T. Katelienė, E. Vasi- 
liūnienė.

Šis moterų atstovių suvažiavi
mas priėmė tokias rezoliucijas:

L Pabaltijo Moterų Tarybai 
pavesti įkurti Darlx) Centralę. 
kuri tuojau suregistruotų amati
ninkams ruošimo personalų. 
Kaip atsimename, tai buvo labai 
svarbu norint emigruoti į kitus 
kraštus, nes tie kiti kraštai la
biausiai pageidavo įvairių amati
ninkų.

2. Siųsti memorandumus kari
nei valdžiai, prašant pagerinti 
DP stovyklose išduodamų 
pabėgėliams maistų.

3. Rūpintis, kad moterys 
turėtų savo atstoves bendruo
menių komitetuose.

4. Padėti šeimom išsklaidy
tom įvairiose zonose apsigyventi 
kartu vienoje vietoje.

5. PMT turi išrūpinti leidi
mus šeimos nariam persikelti iš 
kitų zonų pas savo šeimos narius.

6. PMT turi reikalauti, kad 
būtų panaikinti suvaržymai DP 
stovyklų gyventojams keliauti iš 
vienos zonos į kitų.

7. Rūpintis, kad pabėgėlių 
jaunimas stengtųsi įsigyti prak
tiškas specialybes.

8. Gyvinti kultūrinę veiklų, 
jaunuomenės lavinimų ir 1.1.

9. Kreiptis į UNESCO, kad 
pabaltiečių jaunimui būtų siu
nčiama tinkama literatūra sveti
mom kalbom.

Tai tokie buvo Pabaltijo Mote
rų Tary bos pirmieji veiklos žing
sniai. Po suvažiavimo, įsteigus 
Pabaltijo Moterų Tarybų, pra
sidėjo konkreti veikla. Taryba 
nedelsiant vvkdė minėtas rezoli- 
cijas. o darbo atsirasdavo vis 
daugiau. 1947 m. birželio 15 d. 
Lietuvės suorganizavo maldos 
dienų už pavergtų Pabaltijį. Vi
sose bažnyčiose vyko iškilmin
gos pamaldos, kad mūsų didysis 
sielvartas, išsiliejęs į maldų, sti
priai jungtų mus lietuvius.

Lietuvių moterų komitetai 
reiškėsi labai efektingai. 1947 m. 
siuntė peticijų katalikų moterų 
lygai Brusselyje apie varganų 
būklę DP stovy klose. Šių peticijų 
pasirašė lietuvių, baltgudžių. 
kaukaziečių,, estų, lenkų, lat
vių, ukrainiečių, jugoslavų mo
terų atstovės. PMT vardu buvo 
kreiptasi į įvairias pasaulines 
moterų organizacijas, prašant, 
kad birželio 15 d. melstųsi už 
Pabaltijo kraštus, kad Visagalis 
išgelbėtų mūsų artimuosius iš 
Sibiro gulagų, kad Pabaltijo 
kraštai atgautų savo nepriklauso
mybę.

PMT vardu buvo pasiųsta ilga, 
išsami peticija vyr. amerikiečių 
karinių pajėgų vadui Vokietijoje 
generolui Clay, prašant, kad iše
migravę iš DP stovyklų į kitus 
kraštus, galėtų kuo greičiau at
siimti likusius savo šeimos na
rius; kad būtų pagreitinta pabal
tiečių emigracija. Emigruojant 
sveikiems, prašė neatskirti nuo 
jų paliegusių ir invalidų šeimos 
narių.

Emigracijos reikalais PMT 
nuolat siuntė raštus, prašymus 
įvairiom įtakingom institucijom, 
kaip VVelfare Divizijai Genevo- 
je, sveikatos dep-to pirm. M. 
Lane ir daugeliui kitų; Tebėra 
šių raštų šimtai nuorašų Tais lai
kais šie visi reikalai buvo labai 
svarbūs, aktualūs, ir Pabaltijo^

Pabaltijo Moterų Tarybos įsteigimo prezidiumas. Iš dešinės 
trys lietuvės: M. Milvidaitė, dr. A. Raslavičienė ir Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė, toliau estės ir latvės.

Moterų Taryba labai sumaniai 
reiškėsi pabaltiečių socialinės 
gerovės darbuose, kultūrinėje, 
visuomeninėje ir informacinėje 
\ eikloje.

1949 m. prasidėjus emigraci
jai, dauguma PMT narių išvyko 
į Ameriką ir kitus kraštus. 1950 
m. PMT centras perkeltas į New 
Yorką. Likusios V. Vokietijoje 
PMT narės lietuvės, latvės ir 
estės, laikinai tęsė darbą Vokie
tijoje. Iš* lietuvių grupės veiklos 
našta atiteko B. Mašalaitienei, 
A. Grinienei, B. Kažukauskie- 
nei, L Banaitienei. Jų pastango
mis. 1949 m. birželio mėn. 14 
d. buvo suorganizuotas Sch. 
Gmiundo DP stovykloje
įspūdingas baisiojo birželio 
minėjimas.

Amerikoje Pabaltijo Moterų 
Tarybą pasitiko naujos darbo są- 
1\ gos, nauji uždaviniai. Dar 1949 
m. PMT buvo priimta nare į Ge
neral Federation of Women s 
Clubs — pasaulinę moterų orga
nizaciją. kurios metinėse kon
vencijose visada dalyvauja PMT 
pirmininkės. Šios konvencijos 
tebėra pabaltietėm atvira 
tribūna okupuotos Lietuvos.

IŠKILMINGAS LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS NEW JERSEY

New Jersey esančios lietuvis-
kos parapijos atskirai paminės 
Lietuvos krikšto 6(X) metų su
kaktį. taip pat yra sudarytas ben
dras jungtinis komitetas, kuris 
rengia iškilmingą šios sukakties 
minėjimą.

Tas minėjimas bus gegužės 
31. sekmadienį. 3 v. popiet Šve
nčiausios Širdies katedroje, Ne- 
svarke.

Iškilmingas mišias koncele- 
bruos Nesvarko arkivyskupas 
Tbe<xlore McCarrick. lietuvių 
vvskupas Paulius Baltakis, 
OFM. ir Nesvarko arkivyskupi
jos vyskupas pagelbininkas 
Francis. *

Po pamaldų 6 v.v. didžiulis 
banketas Tovvn and Campus 
salėje. West Drauge. Banketo 
metu tautinių šokių programų 
atliks tautinių šokių grupė Liep
sna. kuri reiškiasi New Jersey 
valstijoje.

Jungtinio komiteto 
nariai

Šio komiteto garl>ės pirminin
ku yra prel. Jonas Sekamus, 
emeritas klebonas iš Nesvarko, 
Tikruoju pirmininku yra dr. 
Jokūbas Stukas. Kiti komiteto 
nariai yra kunigai: prel. Domini- 

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, M.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dot Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė --------------------------------------------------------------
Numeris, gatve  _____ _— -----------------------------—-...........
Miestas, valstija, Zip-----------------------------------------------------------

Albina Gedminienė-Uknevičiūtė ir Justinas Šaulys 
amerikiečiam kalba apie filmą “Amerika*’, kad ji dar per 
švelniai atvaizdavo sovietinį režimą. Šią nuotrauką pirmam 
puslapyje įsidėjo Escondido. Ca., laikraštis Times Advocate. 
įdėtas ir ilgas aprašymas apie filmą ir sovietų okupaciją. 
Kitame puslapyje įdėta nuotrauka, kaip lietuvių grupė stebi 
“Amerika" televizijos ekrane.

Latvijos, Estijos varganai būklei 
nušviesti. Per šią pasaulinę 11 
milionų moterų organizaciją, 
asmeniškais kontaktais, informa
cine literatūra, PMT pasiekia 
įvairias pasaulio moterų organi
zacijas, Amerikos politines įstai
gas, įtakingus Amerikos valsty
bininkus, keldama Pabaltijo tau
tų laisvės bylą, reaguodama ir 
protestuodama prieš Pabaltijo 
kraštams"' okupanto daromas 
skriaudas. Taikliom rezoliuci
jom, protesto memorandumais 
PMT ne kartą yra apeliavusi į 
laisvojo pasaulio sąžines prašy
dama paramos ir pritarimo Pa
baltijo kraštų laisvinimo kovoje.

S.m. balandžio 5 d., Pabaltijo 
Moterų Taryba atžymės savo 
\eiklos 40-ties metų sukaktį. 
Nuo 1947 metų Pabaltijo Mote
rų Tary bai yra pirmininkavusios 
pakaitomis su estėmis ir 
latvėmis, dr. M. Žilinskienė, 
adv. B. Novickienė. L. Bieliu- 
kienė, G. Žilionienė, R. Žyman
taitė. M. Noreikienė. Šiuo metu 
PMTarybai pirmininkauja A. 
Pintscb. Tarybos pirmininkės 
pareigas A. Pintscb yra ėjusi ke
letą kadencijų.

I. Banaitienė

kas Pocius iš Kearny, kun. Pe
tras Žemeikis iš Elizabetho, 
kun. Albertas Matulis iš 
Bayonnės. kun. Antanas Ber- 
tašius iš Pater.sono.

Be kunigų, dar komitete yra: 
Mrs. Rita Sussko. Liudas R. Stu
kas, banketo rengimo pirminin
kas Harold Kay Kaminskas, bi
lietų platinimo komiteto Ber- 
nard ir Violas Skripata, spaudos 
ir informacijos reikalams, leidi
nio redaktorė Loreta Stukienė.

Iškilmėse kviečiami dalyvauti 
visi New Jersey ir kaimyninių 
valstybių lietuviai iš New Yorko, 
Connėcticuto, Pennsylvanijos. 
Visos informacijos reikalais 
kreiptis į komiteto pirmininką 
d r. Jokūbą Stuką, 234 Sunlit 
Drive, VVatchung, N.J. 07060, 
tel. 201 7-53-5636.

Komitetas išleido dviejų spal
vų kvietimo lapus, kur didelėm 
raidėm išspausdinta pačios svar
biausios žinios ir kvietimas. Iš
leido pranešimą amerikiečių 
spaudai, kur be l>endrų žinių iš
kilmingą minėjimą dar primena
me, kad bus iškilmės Vatikane, 
Vilniuje. VVashingtone, prime
nama, kaip krikščionyln? buvo 
įvesta į Lietuvą, kad išleistas ju
biliejinis medalis.

Atkreipkime dėmesį į savo 
kultūros darbuotojus.

SEPTINTOJI
KULTŪROS PREMIJŲ

ŠVENTĖ

Šventė rengiama Imlandžio 
mėn. 4 d. Jaunimo centre Chica- 
goje. Ją rengia JAV LB 
Kultūros taryba, vadovaujama 
Ingridos Bublienės. Glolx>ja ir 
darbus praveda LB vidurio vaka
rų apygarda, vadovaujama Bi
rutės Vindašienės. Yra skiriamos 
penkios premijos, apie jas ir lau
reatus jau buvo spaudoje rašyta.

Kas šiai premijų šventei yra 
būdinga, tai, kad visi laureatai 
premijų šventėje žada dalyvauti. 
Tad visuomenė turės progos juos 
pamaty ti ir gal pabendrauti.

Premijų šventė nėra eilinis 
įvykis, mes išeivijoje turime atk
reipti ypač didelį dėmesį į

ŠIŲ METŲ 
AIDAI

Šių metų Aidų Nr. 1 jau at
spausdintas ir siuntinėjamas 
prenumeratoriams.

Jame yra šie straipsniai: istori
ko J. Jakšto — apie Lietuvos kri
kštą, istoriniais šaltiniais pagrįsta 
studija. Arch. Edmundas Arbas 
rašo apie architektūros evoliuci
ją ir tchnologinį postmoderni
zmą; dr. Mirga Girniuvienė — 
apie bandymą atskirti empirinį 
nuo transcendentalinio “Aš” 
Kanto filosofijoje; Kazys 
Bradūnas — apie Lietuvoje per
nai mirusį poetą Gediminą Joki- 
maitį. Dr. Povilas Rėklaitis gvil
dena šv. Kazimiero paveikslo Vi
duklėje istorinę kilmę. Dr. Mil
da Budrienė apžvelgia XX 
amžiaus lietuvius gydytojus 
Amerikoje ir jų profesinę bei pa
triotinę veiklą. Romualdas 
Kriaučiūnas pateikia studiją apie 
lietuvių studentijos vertybes. 
Dr. Bronius Nemickas išaiškina 
Klaipėdos krašto politinę sąran
gą. Eilėraščiai: Bernardo 
Brazdžionio. Gedimio Joki- 
maičio ir Leonardo Andriekaus. 
Be to. recenzuojamos penkios 
knygos.

Aidai išeina 4 kartus metuose 
80 puslapių didelio formato lei
diniu. Redaguoja Leonardas An- 
driekus. Metinė prenumerata 20 
dol. Dabar labai tinkamas laikas 
užsiprenumeruoti šį vertingą 
kultūros žurnalą. Adresas: Ai
dai, 361 Highland Blvd., Brook- 
lyn, NY 11207.

kultūrinę kūrylią. Bendrai 
mažosios tautos turi daugiau 
dėmesio skirti kultūrinei veiklai. 
Tik kultūrine veikla mes galime 
į save atkreipti kitų dėmesį.

Mes, lietuviai, praeityje kovo
jome dėl lietuviško žodžio. Dėl 
spausdinto lietuviško žodžio 
daugelis į Sibirą pateko. Spau
sdintas lietuviškas žodis prikėlė 
mus iš tautinio miego. “Antano 
tretininko pasakojimai“ ar “Pa
langos Juzė”, žinoma, gal negau
tų mūsų literatūros premijos, 
l>et tik tų knygelių dėka mes ir 
išlikome lietuviais.

Tauta, kuri kovojo už raidę ir 
spausdintą žodį, ir laisvėje gy
vendama, turi atkreipti didesnį 
dėmesį savo kultūros darbuoto
jams ir jos kūrėjams. Kad šioje 
įvairių tautų masėje neprapul- 
tumėme ir bent retkarčiais atsi
mintumėm savus kūrėjus, tam ir 
yra rengiamos šios premijų 
šventės.

Žinoma, tos mūsų premijos 
yra tokios kuklios, kad joks 
kūrėjas-laureatas vien jų dėka 
egzistuoti negalėtų. Tai yra gal 
daugiau moralinis įvertinimas 
tų, kurie eikvoja savo talentus, 
energiją ir laiką, kad mūsų tau
tinės kultūros medis augtų ir 
klestėtų.

Tad visi, kurie galime, pri
sidėkime prie šios premijų 
šventės sėkmingumo.

J. Ž.

PREMIJŲ ŠVENTĖ

Bernardas Brazdžionis, dr. 
kun. Juozas Prunskis, Jurgis Ble- 
kaitis, Albinas Elskus ir Faustas 
Strolia bus pagerbti Septintoje 
premijų šventėje Chicagoje ba
landžio 4, 6:30 v.v., Jaunimo 
Gentre.

Skubiai rezervuokite bilietus 
į banketą. Bilietai gaunami Va- 
znelių prekyboje.

Septintosios premijų šventės 
banketo stalais rūpinasi Birutė 
Jasaitienė.

Šventė įvyks balandžio 4, 6:30 
vai. v. Jaunimo Centre.

Marytė Remienė ir Povilas Ki
lius, Lietuvių Fondo pareigūnai, 
įteiks premijas Septintoje pre
mijų šventėje Chicagoje ba
landžio 4, 6:30 v.v. Jaunimo 
Centre. Kviečiame visus kuo 
gausiau dalyvauti ir tuo pagerbti 
mūsų kūrėjus laureatus.

Dailininkas Albinas Elskus, 
dailės premijos laureatas, atsk
renda iš New Yorko dalyvauti 
Septintoje premijų šventėje.
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SHOJLD KARL LINNAS 
BE EXECUTED ?

Augusi, 1951 
February, 1960 
May, 1961

January, 1962 
November, 1979 
July, 19B1 
April, 1985 
January, 1987

Linnas arrivesin the U.S. Irom war-torn Europe.
Linnasbecomesa U.S. Citizen. .
Officials in$o\riet occupied Estonia accuse Linnas of having coimnitted v. ar crimes dunng World War II.
Linnas deniescharges as a Communist fabrication.
Linnas issenlenced todeath/nabsennabytheSoviets. .
U. S. federalgovernment filescivil lavvsuit to revoke Linnas' citizenship, saying he liedon his visa application toenter the U.S. 
Linnas' Citizen ship is revoked, vvhich opens way for civil deportation proceedings.
Based on therequest of the justice Department's Office of Special Investigations, Linnas is ordered deported to the U .S.S.R. 
Supreme Court rejects Linnas' finai petition for a hearingof hiscase. Linnas currently avvaits deportation 
to theoutslandingsentenceof death in the U.S.S.R.

Seem simple enough, right? An alleged Nazi 
tvarcriminal gets his deserved mmishment.

Būt is it realių so simple?
1. The foundation for the U .8. civil prosecution of Linnas vvas

the Soviet Union's 1%2 political shovv trial against him. A 
report of the entire shovv trial, including the testimony of 
vvitnesses and the verdi«zt of death, vvas inadvertently pub- 
lished in a Soviet legal jo urnai tvvo vveeks before the trial 
had even commencerf.

2. The šame vvitnesses vvhoaccused Linnas of vvar crimes in the
Soviet sham trial again testified by videotape for the civil 
U.S. proceedings. Soviet vvitnesses are not allovved to come 
to the U.S. to testifylhere vvas no cross-examination.

3. Soviet archives, vvhich may have contained exonerating doc u-
ments concerning Lionas' actual role during the German

occupation ot Estonia, are closed to foreigners.
4. Linnas never had a criminal trial in the U.S. A jury never heard

his case. Ali the proceedings vvere civil, yet he is being 
deported to his execution.

5. Former Soviet dissidents testified at Linnas' deportation hear
ing that regardless of his actual guilt or innocence, neither 
he, nor anyone else should be deported to the U.S.S.R. The 
deportation vvould recognize the Soviet system's right and 
legitimacy to rule its occupied countries.

6. By deliberately encouraging Linnas' political trial in the
U.S.S.R., the U.S. loses tne right to protest against any other 
political trials in the U.S.S.R.

No, it is not that simple.
Are įjoti mling to forego the guarantees oj American 

due process for the stop-gap solution of civil proceedingsr 
If įjoti tHnk that deportation to the U SS R and 

a subseqint execution is too high a price to paij, 
then ht Attorneij General Meese know įjour concern.

SHOULD KARLLINNAS BE DEPORTED TO THE USSR?
Amnesty International, VViIliam F. Buckley, Jr., Ramsey Clark and Patrick Buchanan all say NO —
"Even if someone Gd stored films showing Linnas as a guard at a concentration camp in the eariy '40's, vvhat is the 
appropriate penaltyin 1986? One can be open to suggestion on the subject, būt not to a suggestion that hebe sent back 
to be shot m the couirtiy that signed a pact with Adolf Hitler and, in its bloody history, has slaughtered some 50 million 
peop e. Viliiam F. Buckley, Jr.— Syndicated column December, 1986

"I find it remarkabie that the Department of Justice, vvhich is part of an administration that consistently criticizes Soviet 
įustice, vvould accept eridence tnat it is unable to independently examine in a real sense. "

Ramsey Clark — Former U.S. Attorney General — New York Times March 3, 1987

Noriu paremti AMERICANS FOR DUE PROCESS infor
macinį darbą savo auka:

S25 $50 $100 $.............

Pavardė,vardas

Adresas

Aukas siųsti:
Americans for Due Process
P. O. Box 85
Woodhaven, New York 11421

Americans for Due Process 
šitokios rūšies pilno puslapio 
skelbimą įdėjo į vieną iš įtakin
giausių Amerikoje laikraščių 
kovo 27 d. — The Christian 
Science Monitor. Jį skaito valdi
ninkai, svarbieji Kongreso nariai 
ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai. 
Sis dienraštis, kuris pasirodo per 
visą Ameriką, turi ir tarptautinę 
laidą, kurioje skelbimas taip pat 
pasirodė.

KIEKVIENAS BALSAS 
REIKALINGAS!

Mūsų kiekvieno pareiga yra 
protestuoti prieš asmenų depor
tacijas į Sovietų Sąjungą. Jei OSI 
atiduos estą Kari Linną sovie
tams, jie atiduos ir Kazimierą 
Palčiauską, Juozą Kungį, Antaną 

V’irkutį, Motiejų Katinauską. 
Joną Klimavičių, Vytautą Gu
dauską ir kitus Pabaltiečius. 
Plačioji Amerikos spauda, radi
jas ir televizija pradeda atkreipti 
teigiamą dėmesį į mūsų kelia
mus rūpesčius dėl OSI. Jūs gali
te savo balsu įsijungti iškirpda- 
mi aukščiau suredaguotą pra
nešimą ir jį pasirašę pasiųsdami 
savo valstijos senatoriui arba 
kongresmenui.

Siųsti: Senator (vardas, pa
vardė), United States Senate, 
VVashington, D.c. 20510

arba

Congressman (vardas, pa
vardė), House of Representati- 
ves, VVashington, D.C. 20515

KIEKVIENA AUKA SVARBI!

Jūsų aukos įgalina mus taip 
plačiai skelbti OSI daromas 
skriaudas, jų kolaboravimą su 
KGB, jų nepriimtinas pro
cedūras. Jūsų aukos yra nepa
prastai reikalingos šiom die
nom, kai kova prieš deportaciją 
yra tokia įtempta ir reikalaujan
ti didelių pastangų, bei lėšų. 
Būkite dosnūs — kitų mūsų tau
tiečių likimas priklausys nuo 
Kari Linno likimo!

Rasa Razgaitienė

ADP Koordinatorė
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HARTFORD, CONN
Pavykęs Hartfordo 

“Berželio” koncertas

Hartfordo lietuvių tautinių šo
kių grupės "Berželio” penkioli
kos metų veiklos jubiliejinis kon- 
certas-balius įvyko vasario 21 d. 
Sv. Andriejaus parapijos salėje, 
New Britain, Conn.

Ant didelio ekrano skaidrių 
pagelba buvo parodyta idomi, 
marga ir plati "Berželio” veikla 
nuo pradžios iki šių metų. Pra
slinko pro akis tiek daug puikių 
pasirodymų daugelyje vietovių, 
3-se tautinių šokių šventėse ir 
Hartforde rytinio pakraščio tau
tinių šokių šventėje.

Prasideda programa. Su jau
natviški! energija ir šypsena 
"Berželio šokėjai, vis keisda
miesi, pašoka net 12 tautinių šo
kių. daugumų nematytų. Dar 
įdomiau, kad šokiui “Grūstai 
šokėjai pritaria muzikai 
daužydami pagaliukais. o 
"Grėbėjėlę atlieka šokėjos su 
tikrais lietuviškais' grėbliais. 
Paįvairinimui, porai šokių prita
ria kanklėmis ir daina duetas 
"Gintarės .

Tai mamytė ir dukrelė, gimu
sios Amerikoje, kurios dar pa
grojai ir padainuoja 5-ias liaudies 
dainas. Publika, užpildžiusi visų 
salę, ilgai ir nuoširdžiai ploja už 
kiekvienų, taip puikiai atlliktų.

VASARIO 16-T0JI VVORCESTERYJE

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, rengtas 
NVorcesterio Lietuvių Organiza
cijų Tary bos. įvyko vasario 15.

10 vai. ry to Sv. Kazimiero pa
rapijos bažny čioje, įnešus Ame
rikos lietuvių karo veteranų, dr. 
V. Kudirkos šaulių kuopos. 
Nevėžio ir Neries tuntų skautiš
kas ir ALRK Moterų S-gos 5-tos 
kuopos vėliavas, koncelebraci- 
nes mišias už Lietuvų ir kenčia
nčius lietuvius aukojo vysk. T. 
Harrington. klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC. kun. A. Yan- 
kauskas ir kun. VVitkovvski. 
MIC. Pritaikytų dienos iš
kilmėms pamokslų pasakė vy
skupas. Mišių metu giedojo vyrų 
choras, vadovaujamas muzikės 
O. Keršytės.

Po pamaldų buvo kavutė pa
ruošta Lietuvos vyčių 26-tos 
kuopos ir Sv. Kazimiero vyrų 
klubo.

Maironio Parko salėje 
minėjimų pradėjo organizacijų 
tarybos pirm. P. Molis.

Įnešus Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas, sugiedojus himnus, in- 
vokacijų sukalbėjo kleb. kun. A. 
M iciūnas, MIC.

Programos vedėjas R. Jankau
skas pristatė garbės svečius, o 
miesto burmistras Timothy J. 
Cooney savo proklamacijoj pa
skelbė vasario 16 dienų Lietuvos 
nepriklausomybės diena NVorce- 
stery ir pranešė, kad visų savaitę 
prie rotušės plevesuos trispalvė. 
Dar kalbėjo miesto atstovas T. 
Early ir senatorius T. NVhite.

Pagrindinis kalbėtojas angliš
kai Massachusetts valstijos sei
mo atstovas W. Glodis savo kal
boje supažindino su gubernato
riaus M. Dukakio pasirašyta 
proklamacija, kuri skelbia vasa
rio 16-tųjų Lietuvos nepriklauso
mybės diena visoje valstijoje. 
Taip pat labai įvertino lietuvių 
pastangas išlaikyti savo kalbų, 
tradicijas ir kultūrų.

Lietuviškai kalbėjo Worceste- 
no LB apylinkės pirmininkas St. 
Rudys.

Perskaity tos ir priimtos rezo
liucijos. Muzikės O. Keršytės 
vadovaujamas vyrų choras atliko 
meninę dalį.

Aukų surinkta 3471 dol. Stam
biausių aukų įteikė Lietuvių Lab
daros draugija. Aukos paskirsty

šokį. Maršui grojant, visi šokėjai 
rateliu palieka salę.

Milda Simonaitytė pasveikina 
"Berželio” šokėjus ir vadovus ju
biliejaus proga ir pristato 
šokėjus: nuo jauniausių iki nuo 
pradžios šokančio Jono Kudžio. 
Pagerbiami ir apdovanojami 
gėlėmis vadovės darbštieji 
padėjėjai: Rima Dzikaitė, Sau
lius Dzikas, Jonas Kodis ir Laima 
Simanskytė, muzikas Jurgis Pet- 
kaitis, akordeonu įgrojęs šokių 
muzikų, ir garso inž. Alfonsas 
Dzikas.

Daugiausiai plojimais ir gėli- 
inis apdovanojama ir pagerbia
ma nenuilstama “Berželio” va
dovė Dalia Dzikienė. Ji yra visos 
grupės širdis per visus 15-ų 
metų, atlikus 166 pasirodymus 
ir išmokius apie 120 šokėjų 70 
tautinių šokių.

Po to buvo skani vakarienė ir 
kavutė su lietuvišku raguoliu, 
kurį padovanojo E. ir J. 
Liudžiai. Pasistiprinus gali 
pašokti ne tik jaunimas, bet ir 
senimas. Bendriems šokiams 
grojo garsus jaunųjų Kezių orke
stras. kuriems akordeonu ir dai
na padedat Romas Kezys ir Vy
tautas Daugirdas, visi iš Ne\v 
Yorko.

Su pakilia nuotaika ir malo
niais įspūdžiais skirstėmės 
namo, linkėdami "Berželiui ge
ros sėkmės ir niekad nepavargti!

Lionginas Kapeckas

tos pagal aukotojų pageidavimų.
Minėjimo pabaigoje padėkota 

visiems aukotojams ir prisidėju- 
siems prie šventės sėkmės. Po 
to vyko vaišės.

Minėjimo sėkmė — visų ben
dras darbas ir tary bos valdy bos: 
pirm. P. Molio, sekr. T. Adoma
vičienės, ižd. A. Glodo.

Aušros Nartų parapijos 
bažnyčioje tų pačių dienų buvo 
klebono kun. A. Volungio auko
tos mišios už Lietuvų ir pasakyta 
atatinkamas pamokslas.

Vasario 11 dienų per lietuvių 
radijo valandų “Aušra", vado
vaujamų E. Meilaus jr., buvo 
transliuojama 16 vasario pa
minėti programa.

Naujas vyskupas
Sausio mėnesį popiežius NVor- 

cesterio vyskupijai paskyrė nau
jų. jaunų .56 metų amžiaus, da
bartinį Sv. Petro parapijos kle
bonų kun. Jurgį Rueger vyskupu 
- pagelbininku. Jis buvo konsek
ruotas vyskupu Sv. Povilo kate
droje vasario 25.

Auksinis kunigystės 
jubiliejus

Buvęs ilgametis NVorcesterio 
Aušros Vartų ir Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijų vikaras, dabar
tinis Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos klebonas Athol, MA, 
kun. Justinas Steponaitis, 
gegužės 31 švęs auksinį kuni
gystės jubiliejų.

Pasitraukė poilsiui
1986 metų pabaigoje Sv. Jono 

parapijos vikaras kun. Albinas 
Yankauskas sveikatos sumeti
mais pasitraukė poilsiui.

Daugelį metų kun. A. Yan
kauskas dirbo įvairiose VVorce
sterio vyskupijos parapijose, 
tarp jų Aušros Vartų ir Sv. Kazi
miero lietuvių parapijose. Apsi
gyveno savo mirusių tėvų na
muose.

Šaulių metinis 
susirinkimas

Kovo 7 įvyko dr. V. Kudirkos 
šaulių kuopos metinis susirinki
mas.

Kuopos pirmininkų g. š. A. 
Zenkų išrinkus Trakų šaulių 
rinktinės vadovybės pareigoms, 
dabar kuopai vadovaus g. š. Ka
zys Cesna.

Buvo padaryti pranešimai

Šoka Hartfordo “Berželio” šokėjai. Nuotr. M. Banevičiaus

Lietuvos krikščionybės jubiliejus 
Connecticut valstybėje

Lietuvos 600 m. krikščio
nybės jubiliejaus komitetas Con
necticut vaistytoje susidaro iš se
kančių asmenų: kun. J. Rikterai- 
tis — pirmininkas, kun. P. Kar
velis — vicepirmininkas, V. 
Vaitkus — iždininkas. D. Jonai
tis — sekretorė. A. Dzikas — 
koncerto reikalų vedėjas, D. 
Dzikienė — šokių programos 
vedėja. T. Trainis — religinių 
reikalų vedėja. Z. Dresliutė — 
banketo ir bilietų reikalų vedėja. 
E. Ziūrys — reklama, J. Petkai- 
tis — muzikos direktorius, J. 
Bružas — speicalų reikalų 
vedėjas ir R. Stankaitytė — 
minėjimo garsinimo ir parodų

apie kuopos veiklų ir apdovano
tas Saulių Žvaigždės ordinu 
garbės šaulys savanoris — 
kūrėjas K. Kriaučiūnas užjošau-
liškų ir patriotinę veiklų.

Per 15 su viršum metų tau
tinėje ir kultūrinėje veikloje 
kuopa yra netekusi per 30 narių. 
Laukiama, ypač jaunimo įsijung
ti kuopos eilėsna. kuriose jau yra 
čia gimusių lietuvių ir dirbti lie
tuviškai patriotinį darbų pav erg- 
tos Lietuvos naudai.

Šv. Kazimiero ir 
Lietuvos krikšto šventės

Kovo 8 Šv. Kazimiero parapi
jos bažny čioje minėta parapijos 
globėjo šventė. Mišias aukojo 
kleb. kun. A. Miciūnas. MIC. ir 
sakė pamokslų primindamas 
šventųjį ir arkiv. J. Matulaitį, ku
ris bus paskelbtas palaimintuoju 
Romoje. Gražiai giedojo vyrų 
choras, vadovaujamas muzikės 
O. Keršytės. Pamaldose organi
zuotai dalyvavo ALRK moterų 
Sąjungos 5-tos kuopos narės su 
vėliava.

Maironio Parko salėje įvyko 
Lietuvos krikšto jubiliejaus 
minėjimas. į kurį susirinko daug 
žmonių. Invokacijų sukalbėjo 
Aušros N artų parapijos klebonas 
kun. A. Volungis. Lietuviškai iš
samių kalbų pasakė dr. C. Masai- 
tis. Angliškai kalbėjo radijo 
“Aušra vedėjas E. Meilus, jr. 
Nyru choras padainavo kelias 
dainas. Pabaigoje kleb. kun. A. 
Miciūnas priminė, kad šis 
minėjimas apjungia Aušros Var
tų ir Šv. Kazimiero parapijas.

Po to buvo Sv. Kazimiero par. 
metiniai pietūs ir loterija.

Pavasarinis koncertas
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 

choro pavasarinis koncertas 
įvyks gegužės 2. šeštadienį, 7 
vai. vakaro Maironio Parko 
didžiojoje salėje.
filed i n 336

Chorui vadovauja muzikė Ona 
Keršytė. o pirmininkauja A. 
Glodis.

Choras kiekvienų sekmadienį 
gieda 10 vai. mišių metu, o per 
gavėnių prieš mišias gieda 
“Graudžius verksmus", kurie 
daugelyje lietuviškų parapijų 
nebegiedami. Choras talkina 
įvairiuose parengimuose, tad ti
kimasi, kad jų darbų savo apsi
lankymu publika įvertins.

Po koncerto vaišės ir šokiai.
J. M.

vedėja.
Nuo gegužės 10 iki 17 įvyks 

religinė ir tautinė paroda bei 
meno paroda Hartforde, Old 
State House pastate. Toronto 
“Gintaro” ansamblis atliks pro
gramų Hartfordo Bushnell audi
torijoje gegužės 16 2 vai. popiet. 
Tų vakarų, 6:30 v. v. bus banketas 
ir šokiai La Renaissance restora
ne, East NVindsor, Connecticut. 
Banketo bilietus galima įsigyti 
pas Zinų Dresliutę, 236 - .5501. 
arba Reginų Stankaitytę. 563 - 
4266. Jų kaina — S30. asmeniui. 
Gintaro ansamblio pasirodymo 
bilietus taip pat galima įsigy ti 
pas Z. Dresliutę arba R. Stankai
tytę bei Ticketron outlets.

Gegužės 17 minėjimas tęsis 
Sv. Juozapo katedroje. Hartfor
de. Procesija bus 1 vai. popiet. 

EKSKURSIJA J LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJŲ
ROMON
8 dienų kelionė birželio 24 - liepos 2 
tiktai 1,119 dol.

Į ŠIĄ KELIONĘ ĮSKAITOMA:

— Skridimas ALITALIA oro linija ir visa transpor- 
tacija

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

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

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

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

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

ir Algis Mitkai

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

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

BALTIC TOURS
293 Aubum St.

f Newton, MA 02166 Tel.: (617Į-965-8080

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

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

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

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

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

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

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

Po procesijos lietuviškas kryžius 
bus dedikuojamas katedroje. 
Mišias atlaikys archi vyskupas 
John F. NVhelan, asistuojant ki
tiems vyskupams ir kunigams. 
Pamokslų sakys vyskupas P. Bal
takis.

Rengimo komitetas kviečia 
mergaites ir moteris tarp 
maždaug 12 ir 30 metų amžiaus 
dalyvauti liturginiame šokyje, 
kuris įvyks Sv. Juozapo Katedroj 
gegužės 17. Repeticijos bus sek
madienio vakarais pradedant ba
landžio mėnesį. Yra privaloma 
turėti lietuvišką tautinį kostiu
mų. Prašome susisiekti su Dalia 
Dzikiene. 43 Mildren Rd.. West 
Hartford. CT 06107. tel. 521 - 
602.S.

L. S.

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

— Prel. A. Badas, Vatikano 
delegacijos vadovas, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje pasakytoje kalbo
je išdėstė dešimtį punktų, nuro
dydamas pagrindinių laisvių są
lygas, kuriomis žmonija turėtų 
naudotis.

— Kun. Juozas Ruokis kovo 
25 mirė Matulaičio globos na
muose Putname, Conn. Palaido
tas kovo 28, šeštadienį, Putnamo 
vienuolyno kapinaitėse. Velionis 
buvo gimęs 1897 spalio 8, į kuni
gus įšventintas 1928 kovo 24. 
Priklausė prie Kauno vyskupi
jos. Prieš išeidamas į pensiją, 
ilgų laiką buvo vikaru Šv. Juoza
po parapijoje Waterburyje, 
Conn. Jis yra finansavęs įvairių 
leidinių išleidimą.

— Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, vadovaus metinėms reko
lekcijom, kurios vyks balandžio 
6 - 12 Prisikėlimo lietuvių para
pijoje Toronto, Ont. Šiai parapi
jai vadovauja lietuviai pranciško
nai.

— Solistės Lilija Šukytė ir Vi
lija Mozūraitytė, palydint piani
stei Ramintai Lampsatytei, ir 
Lietuvių operos choras atlieka 
koncerto programų Lietuvos kri
kščionybės jubiliejaus akademi
joje, kuri bus birželio 28 vakare 
Vatikane, audiencijų salėje.

— Kun. J. Domeika kiekvie- 
neriais metais padovanoja savo 
didžiuli paveikslų Californijos 
Lietuvių Fondo komitetui va
jaus užbaigimo proga ir Lietuvos 
Dukterų skyriui. J. Domeika vis 
laimi pirmas premijas už išstaty
tus paveikslus dailės parodose 

i Tucson, Arizonoj. Tačiau ji# 
buvo ypač nustebintas jam su
teikta garbe, kai prez. Reagan, 
anot paties dailininko, apgyven
dino vienų iš geriausių kūrinių 
Baltuose Rūmuose.

— Naujojon Vokietijos LB ta- 
j rybon išrinkta penkiolika dau- 
I giausia balsų gavusių kandidatų: 

Andrius Smitas — 347, Vincas 
Bartusevičius — 318, kun. Al
fonsas Bernatonis, OFM Cap.,
— 297, Marija Dambriūnaitė - 
Šmitienė — 283, Kęstutis Ivins
kis — 262, Alina Grinienė — 
256, Justinas Lukošius — 248, 
inž. Jonas Valiūnas — 246, Ri
čardas Baliulis — 242, dr. Sau
lius Grinius •— 236, inž. Juozas 
Sabas — 228, Vingaudas Dami
jonaitis — 203, dr. Vilius Lener- 
tas — 202, Romanas Dirgėlas
— 197 ir Walteris Vitkus — 196. 
Rinkimų komisijų sudaro pirm. 
J. Vitkus, vicepirm. A. Veršelis 
ir sekr. R. Tendzegolskis. Rinki
muose dalyvavo 782 nariai, bal
savo 504.

— Lojolos universitetą Chica- 
goje lankantieji lietuviai studen
tai yra įsteigę savo klubą. Klubo 
valdybų šiais mokslo metais su
daro pirm. Aras Tijūnėlis, vice
pirm. Zita Kuliešiūtė, sekr. In
grida Naudžiūtė ir ižd. Vincen
tas NVillas. Klubas turi amerikie
tiško futbolo komandą, kuri tur
nyre laimėjo II vietą. Lėšos tel
kiamos pyragaičių ir ženklus tu
rinčių marškinėlių pardavinėji
mais. Planuojama surengti po
būvį su L. Stankaičio tvarkoma 

’ muzika, slidinėjimo iškylą.

— Nauji Darbininko skaityto- 
■ jai: I. L. Čade, Amherst, Mass., 

O. Gurinskas, Rego Park, N.Y. 
Užsakė kitiems: V. R. Melinis, 
Matawan, N.J. — V. L. Jakušo- 
vas, Sarasota, Fla., O. Gurin
skas, Rego Park, N.Y. —J. Gu
rinskas, Woodhaven, N.Y. Svei
kiname naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.
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NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Sausio EGLUTĖ
Pirmajam puslapy — tradici

nis eilėraštis. Ne visada jie vie
nodai grakštūs, lengvi, l>et šis — 
vienas iš geriausių. Tai Ados 
Abromaitienės “Šaltis” Cituoju 

pirmąjį iš dviejų posmų: “Per 
pusnynų šaltis brenda / Kur ne
reikia, ten ir lenda. / Baido žvir
blius nuo šakų. / Dažo langus 
teptuku. Iliustr. Eglės ir A 
Sruoginienės piešiniais.

Šio numerio šerdį sudaro trys 
ilgi, gerai, gausiai iliustruoti 
rašiniai: tetos Audronės serijinio 
Pingvino Cepelino nuotykių 
skirsnis “Cepelino sapnas”, pa
puoštas A. Skrupskelienės pieši
niais; J. Norkaus kalėdinė pasaka 
“Sniego Senio klaida (iliustr. T. 
Stasaitės. A. Sutkuvienės ir 0. 
Mikailaitės); pagal V. Cižiūno 
pasakojimų O. Mikailaitės pa
ruoštas istorinis vaizdelis “Gera
sis karalius” (piešiniai O. Mikai
laitės, B. Gedvilienės, A. Galdi
ko, Adomo Varno, Pijaus Bra
zausko). Žurnaliuko vidury ran
dame keletu sunkesnių ir leng
vesnių galvosūkių. juokų
maišelį. Žurnalo gale —
neįtikėtinai geras aštuonmečio 
Ryto Stankūno kalėdinis apsa
kymėlis “Kaip gyvuliai išgelbėjo 
Kalėdų Senelį”, kurį labai pa
traukliai iliustravo P. Osmolskis. 
Be jau minėtų iliustratorių. po 
vienų puslapį piešiniais aprūpino 
M. Girniusienė ir D. Bastys, o 
vaikiškų piešinėlių į šių 
EGLUTĘ dar įdėta Sandros Lu- 
binaitės (Lubinas), 8 m.. Mil
dutės Bublytės ir Laimos Pau- 
liūtės. Tai, rodos, ir visas šio nu
merio redakcijos talkininkų ko
lektyvas. Kaip matome, jis nėra 
toks mažas.

Šia proga noriu įsijungti į uni
sonu šaukiančiųjų chorų: remki- 
te EGLUTĘ, remkite 
EGLUTĘ, remkite EGLUTĘ 1 
visi ir visaip, o ypač raštais ir 
prenumeratom. Per EGLUTĘ 
padėsite auginti naujus veikėjus, 
naujus Lietuvos laisvintojus!

Dėka redaktorės seselės Onos 
Mikailaitės ir administratorės 
Danguolės Sadūnaitės. EGLU
TĖ kiekvienų mėnesį punktua
liausiai išleidžiama ir visada 
mažyliams pateikia gerų raštų 
bei gražių paveikslėlių, o taip 
pat leidžia ir jiems patiems čia 
savo talentus atskleisti.

Dešimties numerių EGLUTĖ

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. 

metams tekainuoja 10 dol., arba 
atskiri numeriai po dolerį. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas tas pats: Iinmaculate Con- 
ception Convent, Putnam, CT 
06260.

Sausio PASAUUO LIETUVIS
Normaliai apžvelgiamų žurna

lų nuo A iki Z perskaitau. Viską, 
net ir kas ant viršelių. Kita kalba 
su PL. Kai 44 puslapių didelio 
formato žurnale randi 50 ar dau
giau rašinių, su kita tiek poskyrių 
pavadinimų, dar eibę visokių 
smulkių žinelyčių, pranešimų. 
LF ir Katedrai aukojusių są
rašus, ir 1.1., ir 1.1., skaityti ištisai 
neįmanoma, tad ir apžvalgos 
rašymas komplikuojasi. Tik Die
ve gink nesakau, kad ne viskas, 
kas PL spausdinama, reikalinga. 
Žinoma, kad reikalinga! Ypač 
tiems, kurie teskaito, gal tik v ie
nų ar du laikraščius, ir juoba 
tiems, kurie tiktai iš PL lietuviš- 
ko pulso plakimų tejaučia. Re
daktorius Bronius Nainys, 
turbūt po 15 ar daugiau valandų 
kasdien dirbdamas, jau kuris lai
kas PL nevėluodamas išleidžia, 
ne tik po šimtinę ir daugiau 
straipsnių, žinelių, pranešimų, 
sąrašų surinkdamas, sudėlioda
mas, dargi po keletu ir pats kiek
vienam numeriui prašydamas. 
Tai neapsakomai sunkus ir nepa
prastai naudingas darbas, kurį 
labiausiai įvertinsiu! tada, kai to 
patraukusio darbuotojo netek
sim.

Atskirai noriu paminėti ir vie
na kita pastaba paryškinti tik ke
letu stambiausių ir mano nuomo
ne svasrbiausių šio PL numerio 
rašinių.

Vedamasis “Metai iki jaunimo 
kongreso Australijoje —/Ko iš jo 
laukti?“ — aštrus, sarkastiškas, 
buvusius ir gal esamus jaunimo 
vadus čaižantis ne tik per blau
zdas. bet ir per jautresnes ap
nuogintas vietas. Priminęs, kad 
penki ankstesnieji JK-ai pagami
no tik kalnus rezoliucijų, kurios, 
išsiskirsčius, nebuvo vy kdomos. 
red. klausia, ar šeštasis bus gere
snis? Pabrėžtinai ragina, kad 
būtų neatsisakyta lietuvių kal
bos. kurios nebevartodami mes 
lietuvybei mirštame. Be abejo, 
visos karčių red. žodžių tirados 
ne iš piktumo, o iš meilės. An
troje žurnalo pusėje randame 
rašinį “Išgirdom. / Kaip vyksta 
kongreso darbai Australijoj". 
Čia per pilnus tris puslapius 
ištęstas VI JK rengimo k-to 
pirm. Henriko Antanaičio pra
nešimas. atliktas Chicagoje 
1986.XI.24. Viskas kaip prieš 
ankstesniuosius kongresus: ten 
ir ten studijų dienos, ten ir ten 
stovykla, tokia ir tokia numatyta 
sųmata. toks ir toks numatytas 
lėšų trūkumas. Kongresas, kaip 
žinome. įvyks 1987 -88 m. suvar
toję. Jam ruošiamasi jau pora 
metų, o beliko vos 11 mėnesių.

Mindaugas Pleškys. Lietuvos 

Jaunimo Sąjungos Washingtono, D.C., skyriaus nariai, susirinkę Baltųjų Rūmų spau
dos kambaryje. Tai buvo pirmas jų susirinkimas šiais metais. Linas Kojelis, specialus 
patarėjas prie prezidento, papasakojo apie Baltųjų Rūmų struktūrą, aprodė ir pačius 
rūmus. Taip pat skyriaus valdyba supažindino narius su skyriaus veikla. Jaunimo 
Sąjungos Washingtono skyriaus susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio trečią penkta
dienį.

IMJgrindžio spaudos apžvalginin
kas, šį kartų aptaria AUŠROS 
N r. 50 (90).

Nepaprasto įdomumo Alek
sandro Man ragio straipsnis “Su 
tiesa ar su nauda?” Polemizuo
damas su Paulium Rabikausku 
Lietuvos krikšto tema (žiūr. 
1986 AIDŲ Nr. 2"Lietuvos kri
kšto jubiliejui artėjant"), A.M. 
įtaigoja, kad Mindaugo krikštas 
nebuvo panaikintas, kad po jo 
valdžiusieji Gediminas, Kęstu
tis. Algirdas ir kiti did. kunigai
kščiai — pagoniai krikščionybės 
neengė. bet. priešngai, rėmė 
Lietuvoj įsikūrusius vienuolius, 
staty dino bažny čias. Kriavo ak
tas ir Jogailos - Vytauto krikštas 
Lietuvos bajoriją atidavė lenki
nimui. o valstiečius — baudžia
vai. Maždaug šitaip. A. M., 
priešingai kitiems Mindaugo kri
kšto teisėtumo gy nėjams, kalba 
labai ramiai, švelniai, tad ir skai
tytoją veikia įtikinančiai.

J. V. Danys pateikia išsamų 
Vienos konferencijos reportažų 
C'PLB Vienos konferencijoje”), 
dargi iliustruotų šešiom neblo
gom nuotraukom.

Kai kam gal kontroversiniu 
pasirodys čia išspausdintas ketu
rių Lenkijos pogrindžio organi
zacijų kreipimasis į gudus, ukrai
niečius bei lietuvius, kviečiant 
dialogui. Salia dedamas PLB 
mandagus atsakymas, kuriame 
primenama 1920 - 39 Vilniaus ir 
\ ilniaus krašto okupacija, 
didžiausia Lenkijos skriauda 
Lietuvai.

Dr. Bronius Nemickas vėl pa
teikia labai nuolx)džių eiliniam 
skaity tojui, bet labai svarbių na
cių okupacijos laiko dokumentų 
v ertimų. jo paties atliktų. Šį kar
tų apie 1941 rugpjūčio 5 memo
randumų. kurį atsistatydindama 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė 
Adrianui von Renteln įteikė. 
Memorandumas nukeliavo į 
Berlynu ir ten buvo svarstytas, 
paruoštas į jį atsakymas.

Pagaliau nepaprastai įdomus 
A Zubro rašinys “Tariamas 
Oshry liudijimas . Autorius mus 
supažindina su tariamąja Vili
jampolėje įvy kdyta makabriška 
žiaurybe prieš žydus 
1941.VI.25-osios naktį, tad tik 
už dienos ar dviejų nuo vokiečių 
AVehrmachto įžygiavimo. viskų 
priskiriant lietuvių ekstremi
stams ir “penktajai kolonai . au
torius įrodo, kad tai piktas fanta
zijos kūrinys.

Užteks. Norintiems PL užsi
prenumeruoti, šit adresas; 5620 
So. Claremont Avė.. Chicago. 
11 60636. Jo metinė prenumerata 
— 12 J Av dolerių.

Sausio KARYS
Pirmuose puslapiuose per

spausdinta JA\ aviacijos pulk. 
Itn. Donato Skučo paskaita “Y ai
sty bės ir kariuomenės s antykiai 
Lietuvoje ir Amerikoje (skaity
ta Brooklyne 1986.XI.23 — 

savo rūšies sensacija. Pulk. D. 
S.. į pensijų išėjęs ir galįs laisvai 
kalltėti, atskleidžia, kad dolerius 
už viskų labiau vertinančių bu
halterių Jungtinės Amerikos 
Valstybės po II pas. karo buvu
sios totaliai nuginkluotos. Ka
riuomenės ir karių negerbiant, 
Korėjos karas liko nelaimėtas, o 
Vietnamo — pralaimėtas. Ka
dangi čia spausdinama tik pirmo
ji paskaitos dalis, kitame KARY 
gal rasime ir šviesesnių pulk. 
D.S. minčių.

Iš ankstesnių numerių tęsiami 
atsiminimai: dr. Kazio Eringio 
“Lietuvos karių mirtis sovietų 
armijos gretų replėse”, (kapito
no) Stasio Kuzmickio — Kruzės 
"Pirmame husarų pulke” - 
užbaigiama), Jono Abraičio “At
kuriami ginkluoti Lietuvos ka
riuomenės daliniai Vilniuje”. 
Visi jie savaip įdomūs, vertingi. 
Pradedama spausdinti J. Bal- 
skaus paruošta studija “6 Pėst. 
Pilėnų kunigaikščio Margio pul
ko istorijos bruožai”. Tik, redak
toriau, kaip praleidai nerūpe
stingo autoriaus surašytas kari
ninkų pavardes be vardų? Antai, 
Mackevičius, Kairiūnas, Mo
tiejūnas, Butkus, Stapulionis, 
Lelešius, Andriunaitis, Baniulis, 
Germontas, Gustaitis, Sidzikau
skas — visi bevardžiai, net be 
inicialų! Juk ne apie XIII ar XIV 
amžiaus vyrus rašoma, ką? Ra
dau ir kap. Šklėrių (ne Šklėrių, 
kaip klaidingai parašyta). O juk 
jis Alfonsas Šklėrius, vėliau pul
kininkas, I art. pulko vadas, 
žuvęs Sibire kankinio mirtimi. 
Asmenų vardų nerašymas žemi
na autorių, o šiuo atveju teiks 
keblumų ir istorijos rašytojams.

Prieš kurį laikų redaktorius įsi
vedė skyrių “Mūsų spaudoje pa
sižvalgius”, o su šiuo numeriu 
pradedamas ir “Žvilgsnis į politi
kų" skyrius, tuo tarpu prirašytas 
vieno dr. Jono Stikloriaus. Pir
masis, apie spaudų, bus tikrai 
įdomus tiems, kas nedaug spau
dos teprenumeruoja. tik šį kartų 
Vy tauto Alanto romano “Aušra 
Pal finose recenzija (parašyta 
Vytauto Dyvo) turėjo būti spau
sdinama atskirai.

KARYJE daugelį metų auto
nomijų turinčiame, S. Kaune- 
lienės redaguojamame TREM
TIES TRIMITE šį kartų išskirti
nai įdomūs du rašiniai: V. Ta
mošiūno prisiminimai apie 
Klaipėdos sukilimų, kuriame jis 
pats daly vavo; ir Kl. Čepučio fi
losofiškai poetiškų atsiminimų 
apie Kiprų Petrauskų ir jo žmonų 
Elenų Žalinkevičiūtę — Alę Si
elai >raitę fragmentai. Abu auto
riai turi po savitų stilių, rašo ne 
šabloniškai. Gaila, kad Vincas 
Tamošiūnas rašinio apie sukili
mų neišplėtė. neaprašė bent vie- 
nerių ar daugiau kautynių.

Ilgo reportažo apie Lietuvos 
kariuomenės 68-rių metų sukak
ties iškilmes Toronte įdomiausia 
dalis — JAV kariuom. kap. An
driaus E i vos kalba apie Afgani
stano kovotojus.
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Muzikas — vargonų virtuozas Jonas Žukas

MUZIKO JONO ŽUKO 50-T1ES 
METŲ KONCERTINĖ SUKAKTIS

Woodhaven, N.Y., gyvenąs 
muzikas Jonas Žukas per ketve
rius metus užbaigęs vargonų bei 
kitų muzikos disciplinų studijas 
Paryžiaus konservatorijoje ir 
Ecole Normale de Musiųue, 
1937 grįžo į Lietvą.

Muzikos studijoms Paryžiuje 
jis buvo gavęs valstybinę Švieti
mo Ministerijos stipendiją. 
Nespėjęs nei tinkamai pailsėti, 
tuoj griebėsi darbo ir pradėjo 
ruoštis koncertui.

Lyg ir jausdamas pareigą atsi
lyginti visuomenei, tų pačių 
metų lapkričio 26 Jėzuitų 
bažnyčioje Kaune pasirodė su 
savo pirmuoju viešu koncertu. 
Tuo laiku ėjęs žurnalas “Naujoji 
Romuva” (1937 m. gruodžio 
mėn. 5 d., Nr. 49) po koncerto 
pastebėjo: “...J. Žukas turi išsi
dirbęs jau gerą vargonų techni
ką, ir jo koncerto teko su įdomu
mu klausytis.”

Taigi šiais metais sueina 50 
metų nuo muz. vargonų virtuozo 
Jono Žuko pirmojo koncerto. 
Per tą laikotarpį šioje ir anoje 
Atlanto pusėje nuskambėjo 
nemažas jo koncertų skaičius.

Šiai sukakčiai atžymėti muz. 
J. Žuko koncertas įvyko vasario 
8, sekmadienį, 5:30 vai. vak. 
Baltimorės, M D, Mary Our 
Queen katedroje. Programoje 
buvo J. S. Bach, Siegfried Karg- 
Elert, Edward Elgar, Louis Vir- 
ne ir Henri Mulet kompozitorių 
veikalai. Katedroje yra dideli ke
turių manualų vargonai.

-o-
Muz. J. Žukas, išvykęs iš savo 

gimtojo krašto, kartais ir labai 
nepalankiose sąlygose kur tik 
galėjo, grojo, toliau lavinosi, to
bulėjo.

Balso ar instrumentų solistai 
koncertų mėtų gaidomis papra
stai nesinaudoja ir viską atlieka 
iš atminties. Tuo jie pademon
struoja savo sugebėjimą. Vargo-

KARĮ redaguoja Balys Rau
gas. Jo didelio formato 48 pusla
pių 10 numerių metams kainuoja 
17 dol. JAV valiuta. KARIO 
adresas tas pats, kaip DARBI
NINKO.

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, rugpiūčio 2
- 15.

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

JAUNUOLI AMSSTUDENTAMS Jaunimas
priimamas nuo 17 metų) rugpiūčio 16 - 29 stovyklauti viena 
ar dvi savaites

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

nais koncertuojąs muzikas yra 
laimingesnis, nes ji būna aukš
tai, ir ten jo grojant niekas nema
to. Tad jis galėtų ir gaidomis pa
sinaudoti. Muz. J. Žukas šia 
“privilegija” nesinaudoja. Jis 
gerbia save, gerbia savo profesi
ją, gerbia vargonų muzikos 
mylėtojus. Koncertui besiruoš
damas, veikalus mintinai išmok
sta. Koncerto metu gaidomis ne
sinaudoja, o kad nebūtų pagun
dos žvilgterėti į gaidas, jas palie
ka namuose.

Atlikęs koncertą Baltimorės 
katedroje ir kiek pailsėjęs, vėl 
pradės ruoštis kitam koncertui, 
kuris įvyks birželio 26 d. Wa- 
shingtone, Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje, ten minint Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukaktį.

Šios garbingos 50-ties metų 
koncertinės sukakties proga 
sveikiname vargonų virtuozą 
Joną Žuką. Pridedame ir prašy
mą, kad į savo sukaktuvinių kon
certų eilė įrikiuotų ir koncertą 
New Yorke.

P

PAGERBTAS 
DONELAITIS
Paryžiuje gyvenantis lietuvis 
dailininkas Pranas Gailius yra 
užbaigęs naują grafikos kūrinių 
ciklą “Antroji lietuviškoji suita". 
Jis yra skirtas Kristijono Done
laičio mirties dviejų šimtų metų 
sukakčiai.

Žodinį tekstą sudaro poeto 
Kazio Bradūno donelaitinės te
mos ilgas eilėraštis “Donelaičio 
pamokslas per sukaktuvių 
mišią”.

Tiek eilėraščio tekstą, tiek 
iliustracijas Pranas Gailius iš
raižė reljefiška technika ir spal
votai atspausdino specialiu 
“minkštu presu.

Spaudinį sudaro 12-ka didelio 
formato atskirų lapų su viršeliu 
Visas darbas įdėtas į sintetinio 
stiklo dėžutę Spaudinio tiražas 
— tik 50 komplektinių nume
ruotų egzempliorių.

Pirmąją “Lietuviškąją siutą 
Pranas Gailius sukūrė ‘68-ais 
metais pagal Oskaro Milašiaus į 
prancūzų kalbą išverstų lietuvių 
liaudies dainų tekstus.
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LIETUVOS ŠVENTĖ PATERSONE
turėtų pamatyti ne tik mūsų or
ganizacijos ir telkiniai^bęLir. ki- 
tatmičlaT.Tiės filmas įkalliėtas an
gliškai ir labai taikliai paliečia da- 
bartinį okupuotos Lietuvos gy
venimą.

Lietuvos nepriklausomyliės Uetuvos laisvinimo srity, paly- 
atstatymo sukaktuvių minėjimą ginus su jų atiduodamom fi- 
šis lietuvių telkinys. surengė va-- zmėnrir dvasinėm kančiom, yra 
sario 15, sekmadienį, Minėjimo 
rengėjai buvo vietos LB apy
linkės ir Lietuvos vyčių 61 kuo
pos valdybos. Minėjimas buvo 
pradėtas mišiomis, kurias cele- 
bravo Lietuvių Religinės Šalpos 
direktorius kun. Kazimieras Pu- 
gevičius ir parapijos administra
torius kun. Antanas Bertašius.
Skaitymus lietuvių k. atliko Rasa 
Eitmanaitė, aukas prie altoriaus 
atnešė Ramunė Rygelytė ir Bi
rutė Vasilikauskienė. Jos buvo 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Savo pamoksle kun. Puge- 
vičius iškėlė okupuotos Lietuvos 
lietuvių vedamą kovą už savo 
tautines ir religines teises su 
okupantu ir pabrėžė jų ideali
zmą, suteikiantį jiems jėgos ne
bijoti okupanto bausmių ir pa
niekos už savo įsitikinimus. Jų 
gilus tikėjimas ir pasitikėjimas 
Dievo apv aizda leidžia jiems pa
kelti sunkiausias bausmes, pa
nieką ir ilgus metus trunkantį 
izoliavimą nuo išorinio pasaulio. 
Mūsų darbai ir piniginės aukos

KEARNY, N.J.
Lietuvos tautinė šventė buvo 

paminėta vasario 15. 10 vai. pa
rapijos bažnyčioje kun. dr. Anta
nas Paškus aukojo lietuviškai 
mišias ir pasakė atatinkamų pa
mokslų. Klebonas prel. Domi
ninkas Pocius perskaitė maldų, 
vargonininkės Genovaitės Mo- 
zur vadovaujamas choras giedojo 
lietuviškas giesmes ir himnų. 
Tautinių spalvų vainikas buvo 
nešamas prie altoriaus ir po pa
maldų pakabintas ant tautinio 
kryžiaus lauke prieš bažnyčių.

11:30 vai. vykome prie Kear- 
ny. N. J. miesto rūmų, kur buvo 
iškelta Lietuvos vėliava, giedant 
Lietuvos himnų. Miesto burmi
stras M r. Hill su dviem miesto 
valdybos nariais mus (apie 70 
asmenų) maloniai pasitiko, per
skaitė proklamacijų ir pasveikino 
klebonų 69 metų gimimo ir paau
kštinimo j monsinjorus proga.

Klebonas perskaitė Nevv Jer- 
sey gubernatoriaus proklamaci
ją

Malonu pastebėti, kad mūsų 
klebonas prel. D. Pocius yra 
gimęs 1918 vasario 15, t. y. ne
priklausomybės akto pasirašymo 
išvakarėse. Mūsų mylimas ir 
gerbiamas klebonas yra nuošir
dus lietuvių patrijotas.

Vėliau susirinkome į parapijos 
salę, kur mūsų vyčiai vaišino ka
vute ir užkandžiais ir buvo rodo
mas p. Rokus filmas iš mūsų gru
pinės kelionės (1985) per 
Paryžių, Lenkiją ir Lietuvą. 
Tenka pastebėti, kai mūsų para
pijos kelios lietuvių organizaci
jos dėl senatvės užgęsta, tai Lie
tuvos vyčiai atsigavo ir yra labai 
aktyvūs, vadovaujant p. E. Ro
kienei.

s.s.

Pirmaujanti dešrų prekyba new yorke 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir. TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios _ _ 

mėsos, lįetuviika-duona ir kiti rirodulčtai 
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tik menkas ženklas savo tautinei 
gyvyliei deklaruoti. Parapijos 
vargonininkės muzikės Eleono
ros Williams vadovaujamas cho
ras savo šventiškai atliekamom 
giesmėm žymiai prisidėjo prie 
pamaldų iškilumo.

Pamaldom pasibaigus, visi 
persikėlė į parapijos salę, kur 
minėjimo programa buvo vykdo
ma toliau. LB apylinkės pirmi
ninkė Angelė Stankaitienė pa
sveikino visus susirinkusius Ir 
pakvietė sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Giliu tikėjimu 
j šviesesnę Lietuvos ateitį ir pa
sitikėjimu Dievo Apvaizda per
sunktais žodžiais invokacijų su
kalbėjo parapijos administrato
rius kun. Antanas Bertašius.

Minėjimo rengėjai, tikėda
miesi susilaukti lietuviškai nesu
prantančių dalyvių, buvo prašę 
kun. Pugevičių pagrindinę kalbą 
pasaky ti anglų k., bet tokių buvo 
tik vienas kitas. Padėtį išgelbėjo 
minėjimo meninę programą 
turėję atlikti tautinių šokių 
grupės "Liepsna" šokėjai, kurių 
buvo per 20 ir keletas lietin ių 
kilmės jaunimo iš apylinkės. 
Jiems visiems anglų kalba buvo 
suprantamesnė.

Kun. Pugevičiaus kalbos pa
grindą sudarė \Villiam J. H. 
Hough III, Nevv York Law 
School Journal of International 
and Comparative Lavv, Vol. 6, 
No. 2. VVinter 1985 paskelbtas 
straipsnis “The Anne.vation of 
the Baltic States and its Effect 
on the Development of Lavvpro- 
hibiting forcible seizure ofTerri- 
tory. " Kitataučio autoritetingos 
pažiūros apie Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių atsiradimą po "jokio sniego orui), suvažiavo per 
pirmojo Didžiojo karo, jų neilgai du šimtus svečių. 6 v. v.

minėjimų pradėjo Amerikos Lie
tuvių Tarybos Pittsburgho sky
riaus pirmininkas Vytautas Yu
cius. Amerikos ir Lietuvos him
nus, susirinkusiems pritariant, 
giedojo Clevelando jaunų vyrų 
vienetas “Uždainuokim”, Algir
do Bielskaus vadovaujamas. In
vokacijų sukalbėjo lietuvių 
kilmės šv. Vincento (Latrobe. 
PA) kunigų seminarijos auklėti
nis brolis Ananias, kuris paskui 
dar pasakė trumpų kalbų angliš
kai.

pirmojo Didžiojo karo, jų neilgai 
trukęs nepriklausomas gyveni
mas ir antrojo Didžiojo karo 
metu vėl prarasta nepriklauso
mybė ir sekusi okupacija, kurios 
beveik visos Vakarų demokra
tinės vy riausybės iki šiol nepri
pažįsta. sudarė mūsų kilmės jau
nimui pagrindų tikėti, kad Lietu
vos okupacijos nepripažinimas 
nėra tik mūsų pasenusių veikėjų 
išmislas. bet tarptautine teise 
pagrįsta tarptautinė problema.

Šventės proga dalyvius sveiki
no ir kasmet į tokius minėjimus 
atsilankąs miesto burmistras ir 
valstijos senatorius Frank X. 
Graves. vasario 14 iškeldinęs 
prie miesto rotušės Lietuvos 
vėliavų ir leidęs jai ten laisvai 
plevėsuoti visų savaitę ir pa
skelbęs atitinkamų proklamacijų. 
Jo ir valstijos gubernatoriaus 
Tliomas ji. Kean paskelbta 
proklamacijų perskaitė Lietuvos 
vyčių 61 kuopos pirmininkė Ja
nina Meižienė. Jos rūpesčiu ir 
pastangom taip pat buvo parody
tas Lietuvos R. Katalikų Reli
ginės Šalpos pagamintas labai 
taiklus ir paveikus filmas iš da
bartinės Lietuvos vaizdų ir ten 
nuolat valdžios pareigūnų truk-

Šventės proga angliškai pa
rašytą eilėraštį perskaitė su lie
tuviais nuolat bendraujanti M rs. 
Betty Dowhen. Ji taip pat pa
sirūpino apie šį minėjimą pain
formuoti Passaic County dien
raštį “Herald News”, Patersono 
dienraštį “Paterson News” ir vy
skupijos. savaitraštį'TheBea 
con“, kurie į minėjimą atsiuntė 
savo fotografus ir koresponden
tus. Kitų dienų, t.y. vasario 16 
šie laikraščiai įdėjo minėjimo 
nuotraukų ir paskelbė tuo reika
lu straipsnius.

Meninę programų atliko 
Audrės Tursaitės vadovaujama 
tautinių šokių grupė “Liepsna”, 
grakščiai pašokdama keletą tau
tinių šokių, grojant įrekorduotai 
muzikai. Paskutinės mados gar- 
sajuostės aparatų grupei nupirko 
LB Nevvarko apylinkė, nes dėl 
susidėjusių aplinkybių anksčiau 
grupės šokius akordeonais pa- 
lydėjusios Rūta Raudytė ir Emi
lija Sadonienė tų pareigų atlikti

PITTSBURGH, PA.

Nepriklausomybės minėjimas 
ir kita

Vasario 14 5 v. popiet Lietu
vių piliečių klubo didžiojoje 
šventiškai išpuoštoje salėje įvyko 
69-sis Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo minėjimas.

Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, (pasitaikius geram^-be “Nėris

Jau kelinti metai iš eilės tylos 
minutę prie uždegtų žvakučių 
Galina Barkus lietuviškai, o John 
McCloskey angliškai priminė vi
siems. kad šiuo susikaupimu pri
simename ir pagerbiame žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir ke
nčiančius brolius l>ei seseris lie
tuvius. Žvakutėms dar tebede- 
gant. Uždainuokim vienetas pa
dainavo 2 posmus Lietuva bran
gi ir Tėve mūsų.

Po šių ceremonijų buvo 
pietūs. John McCloskey per
skaitė gautas Pennsylvanijos gu
bernatoriaus Robert P. Casey, 
Alleghany County komisionierių 
ir Pittsburgho majoro R. Cali-

lyje ir soduose birželio 28 vaka
re. po didžiųjų iškilmių ir akade- 
mijos-koncerto, bus Lietuvių 
krikščionybės jubiliejaus dalyvių 
ir svečių pobūvis-vakarienė. 
Programoje tautinių Šokių an
sambliai, vadovaujami Galinos 
Gobienės.

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, skaito invokacijų Nashua, 
N.H., lietuviams. Šalia stovi programos vedėjas K. Grauslys. 
Nuotr. K. Daugėlos

negali. Šokius į juostelę įgrojo 
Rūta Raudytė.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukų buvo surinkta per 1,200 
dol.

Programai pasibaigus visi da
ly viai buvo nemokamai pavaišin
ti vietos ponių paruoštais pietum 
ir kava su įvairiausiais kepiniais. 
Vaišių koordinatorė buvo Irena 
Eitmanienė, o jai daugiausia tal
kino Sofija Klimienė, Mary 
Kemežienė, Janina Meižienė, 
Eugenija Praleikienė ir Helen 
Trucilauskienė. j 

guiri proklamacijas. Vienbalsiai 
visų susirinkusiųjų buvo priimta 
perskaityta rezoliucija. Trumpai 
visus pasveikino pats į minėjimą 
atvykęs JAV’ kongresmanas Bill 
Coyn.

Po oficialiosios minėjimo da
lies meninę programą atliko 
Uždainuoikim vienetas, darniai 
padainavęs keletą dainų. Solo 
kanklėmis žavingai paskambino 
Bankaity tė._Pąskui Pittsburglm- 

. vadovaujama Janet
Žūsinaitės-Ruperto, vykusiai 
pašoko keturis tautinius šokius. 
Uždainuokim ir Nėris puikiai pa
sirodė. Buvo šiltai svečių priim
ti, nes visiems, matyt, labai pa
tiko.

Po meninės dalies jaunimas, 
tautiniais drabužiais pasipuošęs, 
rinko aukas. Iš surinktų aukų ir 
vakarienės pelno 1,000 dolerių 
paskirta ALTO Centrui, o kitus 
200 dolerių Nėrei. kuri jau rim
tai 'pradės-' ruoštis Hamiltono 
(Kanados) tautinių šokių šventei 
1988. Ši piniginė parama skiria
ma tautiniamns drabužiams įsi
gyti ir kt.

Vasario 15 10 vai. Šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo atlaikytos 
mišios už kenčiančią Lietuvą. 
Lietuviškas mišias aukojo ir pa
mokslų lietuviškai pasakė klelx>- 
nas kun. Vaclovas Karaveckas, 
Pittsburgho Alto garbės pirmi
ninkas. Pamaldos baigtos tvirtai 
sugiedojus Lietuvos himną.

Iš tikrųjų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas būtų vargiai 
įmanomas be mūsų dviejų nepa
mainomų lietuviškųjų radijo va
landėlių (Povilo Dargio ir Vyto 
Yuciaus “Tėviškės Garsų ). Šios 
abi radijo programos iš anksto 
nuolat informavo plačios Pitt
sburgho apylinkės lietuvius apie 
ruošiamų minėjimų. Vasario 15- 
ji buvo skirta Lietuvai. Povilas 
Dargis Lietuviškai, o Gertrūda 
Dargienė angliškai trumpai 
kalinėjo apie nepriklausomylię. 
Vytas Yucius, sistematingai in
formavęs klausytojus apie visų 
minėjimo pasiruošimo eigą. tą 
dieną ypač nuoširdžiai pa
dėkojo visiems už pinigines 
aukas;-Glevelando Uždainuoki m 
dainininkams. Nėries tautinių 
šokių šokėjams, Frank Miškini 
už lietuviškų pašto ženklų pa
rodėlę, aukų rinkėjams, bilietų 
platintojams, stalų ir salės 
puošėjoms ir visiems kitiems liet 
kuo prisidėjusiems prie šio 
gražaus ir įspūdingo minėjimo.

Lietuvių piliečių klubas šiais 
metais minės savo 75 metų veik
los sukaktuves. Šio sėkmingai 
veikiančio klubo pirmininkas 
(Pittsburgho Alto skyriaus pir
mininkas liei lietuviškosios

NASHUA, N.H.
Vysk, P. Baltakis 

pas vietos lietuvius
Nashua Šv. Kazimiero parapi

jos durys ir šiais metais buvo 
plačiai atvertos Vasario 16-osios 
minėjimui, kurį vasario 15 su
ruošė vietinis Balfo skyrius. Šiais 
metais į minėjimą buvo pakvie
stas ir atvyko vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis. Vyskupas aukojo 
mišias ir pasakė pamokslą. 
Minėjimas parapijos salėje buvo 
pradėtas vyskupo invokacijų ir 
himnais. Vietinio Balfo skyriaus 
pirmininkas Ričardas Grauslys 
pažymėjo, kad bažnyčios rinklia
vų ir aukų pernykštė suma, sie
kianti tūkstantinę, buvo padalin
ta tarp Balfo centro ir siuntinių 
išsiųstų lietuviams Suvalkų tri
kampyje.

Minėjimo programa — Lietu
viškos vestuvės — dainų ir šokių 
pynė, Jojrią pateikė Š v. Andrie
jaus choras iš Nevv Britam, 
Conn. aiškinant vestuvinius pa
pročius Lietuvoje, grupė su mu
zikine palyda padainavo populia
rias liaudies daineles, kurių ver
timai į anglų kalbų buvo išdalinti 
18-os ansamblio narių progra
moje.

Minėjimas buvo baigtas 
vaišėmis ir pasikalbėjimais tarp 
pažįstamų, kartais susitinkančių 
tik kartą metuose.

Vasario 14 vysk. P. Baltakis 
aplankė keturias benediktines 
seseles Bedforde, N.H., kurios 
po karo su visais išvietintais iš 
Lietuvos, įsikūrė gražiame šios 
provincijos miestelio ūkyje.

K. Da.

“Tėviškės Garsų radijo va
landėlės vedėjas) yra Vytas Yu
cius. Šio klubo namai yra tary
tum Pittsburgho lietuvių namai. 
Tai tikras kultūros centras — 
židinys. Be jų bet koks lietuviš
kasis kultūrinis bei visuomeninis 
gyvenimas kažin ar būtų įmano
mas.

Tautų festivalis garsina Pitt- 
sburghų, kuris, lieje. kaip jau vi
siems yra žinoma, pernai buvo 
paskelbtas kaip geriausiai tinka
mas gyventi miestas Amerikoje. 
Kasmet į tautų festivalį suplau
kia tūkstančiai žiūrovų. 
Pažymėtina, kad lietuviai yra 
vieni tų kūrėjų pradininkai, nuo 
pat pradžios aktyvūs dalyviai ir 
pasigėrėtinai puikiai pasirodų su 
savo lietuviškąja sėklyčių — lie
tuviškais valgiais, rankdarbiais, 
audiniais ir kita. Žinoma, mūsų 
tautiniai šokiai žiūrovų visuomet 
šiltai sutinkami. Šiam daugiau 
dvidešimties įvairių etninių grif-' 
pių festivaliui ir šiais metais 
mūsų Nėris labai rimtai ruošiasi.

J?

— Krikščionybės jubiliejaus 
laimėjimų šaknelių grąžinimo 
terminas, anksčiau paskelbtas 
kovo 15. pratęsiamas, nes trauki
mas bus balandžio 11. Bilietų 
šakneles prašome grąžinti prieš 
lialandžio 11 šiuo adresu: Lietu
vos krikščiony bės jubiliejus, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

___ Konstancos universiteto 
meno galerija, Federacinėje Vi> 
kietijoje, šių metų pavasarį ren
gia lietuvio dailininko Alfonso 
Dargio kūrinių parodą. Dailinin
kas Dargis neseniai iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių persikėlė 
gyventi į Friedrichshafeną, prie 
Kostancos ežero, Vakarų Vokie
tijoje, kur tęs savo kūrybinį dar
bų.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statyba prasidės 1987 
metų pavasarį Anapilio sodybo
je. Mississaugos mieste, Onta- 
rio. Muziejuje bus įrengti 
įvairūs skyriai. Muziejaus pro
jektą padarė architektas Jurgis 
Sederavičius.

— Ateitininkų namų aikštelė 
Lemonte pasipuošė gražiu lietu
višku koplytstulpiu, kurį paga
mino kryžių meistras Antanas 
Poskočinas. Pašventino kun. 
Leonas Zaremba, SJ. Koplyt
stulpyje yra Rūpintojėlis su an
gelų statulomis ir ateitininkų 
“Grandies” korporacijos emble
ma. Koplytstulpiu įamžinamas 
partizano Juozo Lukšos - Dau
manto, “Grandies” korporanto, 
bei kitų žuvusių grandiečių at
minimas. Koplytstulpio pastaty
mu rūpinosi dabartine kofp! 
“Grandis” valdyba: pirm. inž. 
Arvydas Tamulis, nariai — Va
cys Šaulys, Algis Mockaitis, Jo
nas Šalčius ir Kazys Kriaučiūnas.

— Arvydo ir Nelės Paltinų 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centre įvyks gegužės 10. Rengia 
“Margutis”.

i

■

— Lietuviškosios skautybės 
fondas 600 metų Lietuvos kri
kščiony bės_ sukakčiai, paminėti 
išleido gražų pašto ženkliukų su 
liaudies motyvais kryžiumi ir lo
tynišku įrašu “Christianitas 
Lithuania”. Tikimasi, kad lietu
vių visuomenė naudos ženkliu
kus ant vokų.

vadovauja-
Bukausko, 
Programai

Bukauskai t

— “Mindaugo” draugijos an
sambliui pereitų metų gruodžio 
mėnesį suėjo 15 metų gyvavimo 
jubiliejus. Ta proga “Mindaugo” 
salėje prisirinko daug publikos 
ne tik iš Berisso, bet ir apylinkių. 
Scenoje pasirodė Nancy Persico 
Bukausko vadovaujamas mažųjų 
ansamblis, po to “Gintarėlis’, o 
jaunųjų ansamblis, 
mas Jorge Persico 
užbaigė programų, 
vadovavo Valentina 
de Persico, šokiams grojo Alek
sandras Šaulys, režisavo L. 
Lemberis. Berisso bažnyčioje 
pirmą kartą per lietuviškas pa
maldas giedojo lietuvišlcas gie
smes Aleksandro Šaulio vado
vaujamas choras.

— Dail. Eva Kubbos, gyve
nanti Australijoj, Sydnejuje, 
priklauso žymiųjų lietuvių daili
ninkų eilėms. 1985 ji buvo pa
kviesta ir dalyvavo XII-jame 

. tarptautiniame ^biografinio cen- 
tro kongrese Budapešte. Dabar 
vėl yra gavusi kvietimą dalyvauti 
šios dailę garsinančios tarptau
tinės organizacijos XIV’-jame 
kongrese, kuris įvyks šiais me
tais liepos 12 - 19 Ispanijos sos
tinėje Madride. Dail. E. Kub
inis, gimusi 1928 Klaipėdos kraš
te. dailę pokario metais studija
vo Vakarų Berlyne. Studijas tęsė 
Meilinome. Australijon atvykusi 
1952 Ji yra laimėjusi daug pre
mijų dalyvaudama kolekty - 
vinėse parodosė Australijoje ir 
užsienyje.
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J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos J Panevėžį ir i Druskininkus.

NAUDINGOS KNYGOS

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

13 dienų — Lietuva
Kelione 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549 

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva ir Rusija
Kelione 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1.699 

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas

Kelione 1103 — lapkričio 3-17 — $1.129
Vilniuje 10 dienų. Maskvoje 2. Liuksemburge 1

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

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1.499
Vilniuje 10 dienų. Helsinky 2

16 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelione 505 — gegužės 5-20 — $1.699 
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1.799 
Kelionė 915 — rugsėjo 15 - 30 — $1.699

Vilniuje 10 dienų. Vai šus oje 3

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija. Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5 - 23 — $2.179

Vilniuje 10 dienu. Maskvoje 2. Leningrade 2.
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1. Stockholme 1

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

Kelione 706 — liepos 6 - 25 —jaunimo grupe — $2.049 
Vilniuje 10 dienų. Ry goje 2. Taline 2. Helsinky

1. Leningrade 2. Baltijos juroj laix u nuo Helsinkio 
iki Talino

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

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

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- 
;a • Bufetas Sant'Angelo pilyje 

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

S1530.0C 
$1375 00 
$1310.00 
S1255 00 
$1090.00

Skrendant iš Los Angeles — pridėti S150 00 prie karnos 
Skrendant iš Bostono. New Yorko ir Toronto — nuimti $50 00 

nuo kainos
Š,os kainos nejskaito $13 00 aerouosto mokestj Karnos gab 

keistis pagal dolerio vertę.

į šią kainą Įeina;
Lėktuvo bilietas • 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese Kam
baryje) • (Continental) pusryčiai kasdieną • ..Hospitaiity 
Desk” • Lagaminų nešiojimas • Visas susisiekimo išlaidas 
pagal planą • Bilietas dėl bufeto Sant'angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krututytei (312) 
436-5566 arba „toll-free" 1-800-331-3903, arba tiesiai 
agentui, kuris yra Jums arčiausias:

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

Alex Lauraitis 
c/o American Travel Service 
9727 S. Western Avė. 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguole Majauskas 
c/o Comtraage. Ine. 
9265 Overdale Lane 
Brtghton, Ml 48116
(313) 229-6024

Romas Kezys siūlo vienos savaites ekskursiją per Vokietiją ir 
Šveicariją

Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas j Vokietiją ir 
Šveicariją, j Austriją. Budapeštą ir Yugoslavųą. ir vienos savaitės 
ekskursiją Italijoje

Audrone — Jūrate 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. Wost 
Toronto, Ont. M6P 1A4 
CANADA 
(415) 532-8772

Mrs. Zalatoris 
c/o Travel Advisors, Ine. 
1515 N. Mariem Avė.
Suite 110
Oak P ark, IL 60302 
(312) 524-2244

13 di«niĄ — Lietuva ir Lenkija
Kelione 513 A — gegužės 12-25 — $1,559 

V’ilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

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

Vilniuje 7 dieno-', Maskvoje 2, Leningrade 2

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

Vilniuje 7 dienos. Maskvoje 2, Budapešte 2

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

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

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kel ionė 714 — liepos 14-28 — $1,779

3 ilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2, 
Helsinkyje 2

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

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokus oje 2,
Cestochovoje 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

11 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7-17 — S 1.579
Kelionė 915AV — rugsėjo 15-25 — $1.479

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

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

Vilniuje 5 dienos. Maskvoje 2. Romoje 4 su 
dienos išvy ka į Florenciją

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

LIEirVTŲ ŠVENTĖ 
UOSTA TTE

Kasmet Vokietijoje gyvenan
čių lietinių yra ruošiama Va
sario 16-tosios paminėjimai.

Vasario 28 tokia metinė šventė 
suruošta Rostatte. į kurią su
važiavo ne tik apylinkėje gy
venantieji. bet ir iš tolimes-

Ekumen įneš pamaldas laikė 
Tėvas A Bernatonis. OFM C<tp. 
ir kun. Fr. Skėrys. Pamokslą 
sake kun. Fr. Skėrys, kuris ir 
minėjime pasakė gražią patrio
tinę kalbą. Meninę programą 
atliko Vasario 16-tosios gimnazi
jos mokiniui.

K. Fr. S.

MIRĖ KUNIGAS 
J A. JAVDŽIMAS

Flomerslieim. prie Frankrnt-

i 24 mirė klaijiedietis. 
•liką kunigas Jurgis \dol-

1 .enkijoje ir \ <>-

klausiniai1' -

giminės
Kun. Fr. Skėry

Lithuanian Heritage — Jig-

Įdomus 7* idi nu

NAUJI LEIDINIAI 
ANGLŲ KALBA

\Vhen the Soviets (.'ome... A 
Factual Report by R. Raid. II 
part. 12 dol.

Faces of two Worlds. bv A.

(jaunama Darbininko admini
stracijoj i persiuntimui 1 dol. .

DEXTER PARK
3 PHARMACY ffi 
5^ Wm_ AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DEUVER
296-4130

jos didvy riais, jūrą, miškais, 
ežerais, mx-inis ir laukais Pri
dėtas istorinis katalogas anglu
kalboje
šiem. Dėžute siunčiama visur 
tik u? 12 dol Darbininkas, 
.341 Highland Blvd., Bnx»klsn.

Darbi n i n ko adm inist racijoj, 
341 Highland Blvd., dar gauna
mos šios knygos, visos įrištos į 
kietus viršelius;

P. Čepėno, Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija, 1 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, 1, 11, III ir IV 
tomai po 15 dol.. V' ir VI tomai 
po 16 dol.; P. Klimo, Iš mano

NR.

NR.

NR.

NR.

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 - 1351.

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

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, jstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

8701

8702

8705

8706

NR.

NR.

NR.

8703

8704

8707

Gegužės 8—gegužės 23 d.
IšNevvYorko 0^^
Iš Chicago s
Kelionės maršrutas: 1 nak* K$?^voje, 
10 naktų LIETUVOJE ' JcS' Stockholme

$1,895.00
$1,995.00

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

Liepos 3 d. 
IšNevvYorko Bostono 
iš Chicagoš 
Iš Clevelahd 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

$1,825.00
$1,925.00
$1,895.00
$1.915.00
$1.969.00
$2.025.00

Rugpiūčio 14 d. 
IšNevvYorko Bostono 
Iš Chicago 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

$1.695.00
$1,795.00
$1.769.00
$1.789.00
$1,839.00
$1.895.00

Rugsėjo 18 d. 
Iš Nevv York o Boston o 
Iš Chicago 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 $140.00

KITOS KELIONĖS
Liepos 11 -24 d. — LATVIJA
IšNevv York o
Maršrutas: 2 naktys Helsinki. 10 naktų Riga

S1.695.00

Rugpiūčio 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

$2.165.00

Lapkričio 6 — lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA
IšNevvYorko $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

Kama (nakvojant dv-ese kambaryje) .iškaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius. maistą Lietuvoje. jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų

Pageidaujant tolimesnių keliones detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras

Tarpininkaujame perkantiems automobilius 
Padedame sutvarkyt dokumentus iškvietimams

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

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras. 86 - 01 114th St., Richmond Hill. N.Y. 11418 
Tel. (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 sutaupąs 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 Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėj* nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informaclfoe.
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Tauriam Lietuviui

PETRUI MINKŪNUI
mirus, jo žmonai Eugenijai, dukterims Daliai ir Laimai 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

ra 
IWIOS_

Vėliavų iškėlimas
Lietuvos vėliavos pi, 

Legion Parkvvay Brocktone vasa- 
rio 15 dalyvavo daug Brocktono

n apylinkės lietuvių, o taip pat 
miesto burmistras Čarli D. Pita- 
ro. Iškėlus vėliavų, sugiedoti 

, Amerikos ir Lietuvos himnai. 
’ Legion Parkvvay pavadinta Min

daugo aikšte. Joje Lietuvos 
e s eliava plevėsavo visų savaitę. Ji

nuleista tokiomis pačiomis iš
kilmėmis tik vasario 22 d., kada

Henrika Gražiūnienė

PETRUI MINKŪNUI
mirus žmoną Eugeniją, dukras Dalia ir Laimą su šei
momis bei kitas gimines nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi

Stasė ir Antanas Skėriai

STEFANIJAI SKUČIENEI
mirus, dukras Birutę Sidzikauskienę ir Jūratę Šukienę 
su šeima nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Jonas Vilgaliai

PETRUI MINKŪNUI
mirus, jo žmonai Eugenijai, dukroms Daliai ir Laimai 
su jų šeimomis ir kitom giminėm bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jadvyga Matulaitienė
D. R Vounasiai

A. A.
ONAI GRUDZINSKIENEI

mirus, dukrą Ireną Kilienę ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame

Irena ir Jonas Vilgaliai

Mielam tremties dienų bičiuliui

PETRUI MINKŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu jo liūdinčiai žmonai ir 
dukrelėms.

Balys Vyliaudas

Kazimiera ir Antanas Juzaičiai

A. A.
ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mirus, mielą jo žmonelę Jadvygą, dukras Aušrą, Rasą 
ir Giedrę su šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Brocktone vyko Lietuvos ne- 
priklausoinyliės atstatymo su
kakties minėjimas.

Bostone iškelta Lietuvos 
vėliava vasario 17. Tai atliekant 
prie City Hali, dalyvavo burmi
stras Raymond L. Flynn su 
žmona Kathy, miesto tarytais na- 
rvs James Kelly ir daug lietuvių. 
Čia kalinėjo miesto burmistras 
Raymond L. Flynn ir Amerikos 
Lietuvių Tarytais Bostono sky
riaus pirmininkas Bronius Paliu
lis. O prie State House iškeliant 
vėliavų, kalbėjo seimelio atsto
vas William Glodis iš VVorceste- 
rio.

KOMP. JERONIMO 
KAČINSKO KONCERTAS

Balandžio 15, trečiadienį, 8 v. v. 
Berklee muzikos kolegija rengia 
Jeronimo Kačinsko kūrinių kon
certų, kuris įvyks kolegijos 
didžiojoje salėje, vadinamame 
“Berklee Performance Center , 
136 Mass. Avė., Boston, Daly
vauja Berklee profesoriai — in
strumentalistai, keli muzikai 
profesionalai iš Bostono, Berk
lee koncertinis choras ir du lietu
viai solistai: sopranas Marytė Bi- 
zinkauskaitė ir bosas Benediktas 
Povilavičius.

Bus atliekami šie kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko kūri
niai: dvi siūtos, fortepiono kvin
tetas, saksofonų kvartetas, trys 
liaudies dainos su kameriniu an
sambliu, “Nėra šalies tokios — 
sopranui, parašyta J. Rūtenio 
žodžiams. “Išjos sūnus —bosui 
su instrumentais, trys choro dai
nos ir motetas “Haec Dies su 
varinių instrumentų grupe.

Mielam vilkaviškiečiui

PETRUI MINKŪNUI
mirus, jo žmonai Eugenijai, dukroms Daliai ir Laimai 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga Grigienė
Liuda Gudelienė

ADOLFUI KREGŽDŽIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Jadvygą, duk
teris Aušrą, Rasą ir Giedrę, gimines ir artimuosius.

Alfonsas ir Donata Samušiai

LIETUVIAI VĖL LAIMĖJO
Penkiasdešimtajame tarptau

tiniame baliuje, rengtame The 
International Institute of Bo
ston, kovo 21 Marriott viešbučio 
didžiojoje salėje Bostone, lietu
vių pavilijonas - stalas laimėjo 
pirmų vietų už skaniausius ir 
gražiausiai papuoštus valgius.

Dalyvavo 27 tautybės. Lietu
vių stalų paruošė Jonas Stankus

ir Jonas Stundžia. Pagelbėjo Vir
ginija Kaziukaitytė, Rima ir Ma
rija Knašaitės.

Tokie baliai ruošiami kasmet 
ir lietuviai laimipirnių vietų an
tru kart. Pirmasis laimėjimas 
buvo 1985.

Jonas Staniais yra Lithuanian 
Kitchen vedėjas veikiančios So. 
Bostono Lietuviy Piliečių Drau
gijos patalpose.

Balandžio 15 Klassachusetts 
State House Lėtu vos krikščio
nybės 600 metų jubiliejaus 
minėjime, po programos, vaišes 
svečiams ruošiajonas Stankus su 
savo padėjėjais.

RENGINIAI

Baitų draugijos koncertas bus 
balandžio 5, selmsadienį, 3 v. po
piet the First and Second 
Church salėje, 6C Malborough 
St. L Bostone. Programoje — pia
nistas Vytautas). Bakšys.

Balandžio 111. 7 vai. vakaro 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje poezijos 
spektaklis. Rengia LB Bostono 
apylinkė.

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

Balandžio 15d. ,8 v.v. Jeroni
mo Kačinsko kūrinių koncertas 
Berklee muzikos Kolegijoje, 136 
M a ss. Avė., Bostone.

Balandžio 15 d., Verbų sek
madienį, 3 vai Į>opiet Lietuvių 
Piliečių d-josantr~o aukšto salėje 
kultūrinė popietė. Rengia Tau
todailės Instituto skyrius.

BOSTONO LIETUVIŲ BALSO 
— 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. 
Tei. 268 - 2515. Pa* Minkus gau
namas “Darbininkas”.

LAISVĖS VAFt PAS sekmadie
niais 9:00- 10:Nwal. rytoišWCAV- 
FM banga 985Vedėjas — Petras 
Viščinis, 1734rtt*wr St., BrocMon, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

A. A.

PETRUI MINKŪNUI

mirus, žmoną Eugeniją ir dukras jų skausmo valando

je giliai užjaučiame.

V Gudienė
A Gudaitė
D. ir G. Snyder

Mano mylimam dėdei

A. A.
ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mirus jo žmonai Jadvygai, dukroms Aušrai, Rasai, 
Giedrei su jy šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime

Y Lietuvių Fronto Bičiuliai

A. A.
ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mirus, jo žmonai Jadvygai, ilgametei Maironio mokyk
los mokytojai, dukroms Aušrai, Rasai ir Giedrei ir jy 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Netc Yorko Maironio Mokykla

Naujosios Anglijos PabaltiečiųDraugija 
visus maloniai kviečia atsiMyti j

PIANISTO VYTO BAKŠIO

KONCERTU
š. m. balandžio 5 d., sekmadienj,

3 v. popiet

First & Second Church Salėje
65 Mariborough Street

Bostone

PROGRAMOJE:Grieg, Liszt, Crumb, Ross- ini, Gudau
skienės, Rachmaninoff kūriniai

Bilietai parduodami salėje valandą prieš koncertą.
Bilietų kainos: 10dol.8dol. studentamirpensininkam

A. A. 
JUOZUI POVILAUSKUI

mirus, Jo žmonai p. Povilauskienei, sūnui Kęstučiui, 
dukroms Eglei ir Daliai su šeimomis ir visiems kitiems 
artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Sofija Marija Kalvinytė-Sližienė

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos klubo steigėjai Ro
moje, ilgametei to klubo pirmininkei

A. A.
VINCENTAI LOZORAITIENEI

mirus, reiškiu gilią užuojautą velionės sūnums — Lie
tuvos atstovui prie šv. Sosto, Stasiui Lozoraičiui, Jr., 
Kaziui Lozoraičiui su šeima, seseriai Gražinai Ranltie- 
nei.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos vardu 
Aldona Pintsch.
pirmininkė

A. A.
ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mirus, jo žmonai Jadvygai, dukroms Aušrai, Rasai ir 
Giedrei su jų šeimomis ir kitom giminėm bei ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jadvyga Matulaitienė 
D R Vounasiai

Mūsų Mielam Prieteliui
A. A. 

ADOLFUI KREGŽDŽIUI

mirus, skausmo prislėgtus jo žmoną Jadvygą, dukras 
Aušrą, Giedrę ir Rasą su šeimomis, seserį Uršulę bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Elena ir Henrikas 
And r u š k o s

‘ArPber HoKdaF”
1987 M. EKSKURSUOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORICO

Gegužės 4 — $1429.00 Liepos 20 — 1399.00
Gegužės 12 — 1915.00 Rugsėjo 16 — 1429.00
Birželio 3 — 1558.00 Spalio 6 — 1725.00
Liepos? — 1956.00 Gruodžio 26 — 1514.00

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

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADVVAY, P.0BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 021^7

jętaigal vadovauja: Albina Rudžiūnas.

Prlcee are based on double occupancy and are aubfect to 
changes.
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DARBININKAS
Spaustuvė ... 
Vienuolynas . 
Vyskupas ... 
Salė (kor.)... 
Salės adm. ..

Redakcija...........(718)827-1352
Administr........... (718)827-1351

.(718)827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

- (718) 827-9645 
.(718) 235-8386

Šios dienos laidoje yra Ameri
cans for Due Process paruošta 
anglų kalba iškarpa, kurių galima 
siųsti savo senatoriui arba kon
gresmenui protestuoti prieš OS1 
vedamas Pabaltiečių deportaci
jas į Sovietų Sųjungų. Panašus 
tekstas pasirodė The Christian 
Science Monitor laikraštyje, ku
riame Americans for Due Pro
cess paėmė pilno puslapio skel
bimų. Dienraštis leidžiamas per 
visų Ameriką ir turi tarptautinę 
laidų. Norintys Americans for 
Due Process darbų paremti, 
-skubiai prašomi aukas siųsti: 
Americans for Due Process, PO 
Box 85, VVoodhaven, Nevv York 
11421.

Pabaltijo Moterų Taryba ba
landžio 5 mini savo \ eiklos 40 
metų sukaktį. Minėjimas bus 4 
v. popiet Estų namuose. Man- 
hattane, 243 East 34 SI Kalbės 
Linas Kojelis, prezidento pa
tarėjas specialiems reikalams 
Muzikinę dalį atliks solistė Rasa 
Bobelytė-Brittain ir pianistė Al
dona Kepalaitė. Po programos 
vaišės. Šios Tarybos pirmininkes 
keičiasi rotacine tvarka. Dabar 
pirmininkauja Aldona Pintscb. 
todėl ir visų programų suorgani
zavo lietuviškų. \ isi kviečiami 
atsilankyti.

Andrius Eiva. buvęs Ameri
kos kariuomenės karininkas, tar
navęs žaliųjų birečių dalinyje, 
dabar dirbus amerikiečių afgani- 
stanų federacijoje, skaitys pa
skaitų balandžio 4. šeštadienį . 
7:30 v. v. Aušros Vartų parapijos 
salėje. 570 Broome St.. Manbat- 
tane. Jis palygins Lietus ų su Af
ganistanu ir kaip tie kraštai kovo
ja dėl savo nepriklausomybės. Šį 
pokalbį organizuoija Nevv Yorko 
lietuvių jaunimo sąjunga.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 4. šį šeštadienį. 2 v ai. 
popiet Nevv Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama Francis 
Poulenc opera ’ Dialoguos of tbe 
Carmelites . Pagrindiniai soli
stai: Maria Evvig. Jessye Nor- 
man. Regine Crespin. Florence 
Ųuivar. Diriguoja Manuel Ro- 
senthal.

Nevv Yorko Lietuvių Gydyto
jų draugijos metinis susirinki
mas įvvks balandžio 11. šešta
dienį 2 v. popiet. Kultūros Zidi- 
nvje. Kviečiami visi gy dy tojai ir 
taip pat medicinos studentai kuo 
gausiau dalyvauti šiame susirin
kime. Po susirinkimo bus vaišės. 
Apie tai praneša draugijos v aldy - 
ba.

Už a. a. Vytautų Balzarą 
mišios bus balandžio 11, šešta
dienį, 10 v. r. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Jis buvo Ha- 
nau stovykloje gimnazistas. Visi 
buvę klasės draugai ir pažįstami 
yra kviečiami ateiti ir už Vytauto 
vėlę pasimelsti. (Hanavietė).

Brolių Kezių orkestras groja Marytės Šalinskienės pagerbime 
kovo 14 Kultūros Židinyje, Nuotr. Z Jurio

A. a. Vincentai Lozoraitienei 
mirus, \ ietoj gėlių prie jos kai sto 
Janina ir Anicetas Simučiai skiria 
100 dol. aukų Vasario 16-tosgim- 
nazijai Vokietijoje.

Dail. Albinas Elskus, kuriam
paskirta dailės premija už 1986 
metus, vy ksta į Chicagą. kurba- 
landžio 4 dalyvaus premijų įtei
kimo šventėje.

Lietuvių Fondo vadovybės 
vardu Darbininko koncerto pro
ga raštu pasveikino Lilė Milu- 
kienė. to Fondo atstovė Nevv 
Yorke. Ji pasveikino redakto
rius. kitus darbininkus, talkinin
kus ir v isus Darbininko rėmėjus, 
linkėdama ilgiausių metų.

Henrikas ir Rasa Miklaikovo 
28 buvo pagerbti jų 40 metų v e- 
dvbinės sukakties proga. Jiems 
staigmenos pagerbimų surengė 
jų vaikai — dukra Danutė, sūnus 
Gintaras su žmona Alice irsimus 
Antanas su šmona Patty. į pa- 
gerbtuv ių vaišes Gintaro na
muose susirinko gražus giminių 
ir draugų būry s. Daly s avo Hen
riko sesuo Irena ir Edvardas Bo- 
reišai iš Chicagos. taip pat ir 
draugai Danutė ir Liutaveras 
Siemaškos iš Atlantos. Georgia. 
specialiai atvy kę šiai šventei.

Lietuvių Tautodailės Institu
to Nevv Yorko sky rius Darbinin
kų pasveikino jo koncerto proga. 
Sveikina redaktorius, talkinin
kus. rėmėjus. Savo sveikinime 
sako, kad Darbininkas rašo\'evv 
Yorko ir apylinkės lietuvių veik
los ir gvveninio istorijų. Linki 
nepailsti ir ilgai gyvuoti. Liet. 
Tautodailės Instituto skyriui pir
mininkauja Lilė Milukienė.

R. ir E. Janulaitis, iš N'orth 
Ląstom Mass.. anksčiau rėmęs 
Darbininkų, ir Šiemet su prenu
merata atsiuntė 40 dol. aukų.. 
Dėkojame už paramą Darbinin
kui.

Aleksandras A. Vaitekūnas, iš 
Great Falls. Vir.. atnaujindamas 
prenumeratų, atsiuntė 50 dol. 
auka. Nuoširdžiai dėkojame 
spaudos rėmėjui.

MARGUČIŲ DAŽYMAS
Lietuvių Tautodailės Instituto 

skėrius Nevv Yorke maloniai 
kviečia v isas mergaites ir berniu
kus. jaunuoles ir jaunuolius atei
ti ir pasimokyti, kaip dažyti mar
gučius. Margučių dažymas įvyks 
balandžio 4. šeštadienį. 1 v. po
piet Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

Velykaičių dažymo mokys 
Marija Žukauskienė. Birutė Ki- 
dolienė ir kiti. įėjimas nemoka
mas. Prašom atsinešti vienų ar 
du kietai virtus kiaušinius.

Skautams sueigos tų dienų ne
bus, nes jie užleidžia patalpas 
margučių dažymo mokymui. 
Todėl laukiame visų. (LT. Insti
tutas).

Charles Grubinskas, iš So. 
Boston, šiemet su prenumerata 
atsiuntė 40 dol. aukų. Dėkojame 
Darbininko palaikytojui.

>1. Karaška, iš Frederick- 
sburg, Virginia, visų laikų 
nuoširdžiai rėmęs Darbininkų, 
šiemet atsiuntė 50 dol. aukų. 
Nuoširdžiai dėkojame spaudos 
bičiuliui.

Romas Dovydaitis, M.D., iš 
Dalton, Penu., nuolat remiųs 
savo auka Darbininkų, dabar 
prenumeratai ir spaudos palai
kymui atsiuntė .50 dol. laibai 
dėkojame.

Gražina Sirusas iš Fleming- 
ton. N.J., atnaujindama prenu
meratų, atsiuntė 60 dol. Labai 
ačiū, kad neužmirštate Darbi
ninko ir jį dosniai remiate.

J. Janusas iš Sea Gliti, N.Y., 
prenumeratos atnaujinimui ir 
spaudos paramai atsiuntė 40 dol. 
Širdingai dėkojame.

Vita Matyckas iš AVarren. 
N. Y., visų laikų aukojusi laik
raščiui. šiemet padidino savo 
aukų, su prenumerata atsiųsda
ma 40 dol. Labai ačiū!

A. Mičiulis iš Richmond Hill, 
N.Y , Kultūros Židinio ir Atletų 
Klubo vadovas, ne tik savanoriš
kai dirba šioms svarbioms mūsų 
organizacijoms, bet ir sąžiningai 
remia spaudų — pereitais metais 
jis Darbininkui atsiuntė 70 dol.. 
o šiemet nepagailėjo 40 dol. 
Nuoširdus ačiū mūsų ištikimam 
bičiuliui.

Kun. Juozas Pragulbickas, 
Elizabeth. N. J., palaikydamas 
daugelio metų tradicijų, atnau
jindamas savo Darbininko pre
numeratų. taip pat apmokėjo 
dar keturiems savo bičiuliams 
metines Darbininko prenume
ratas ir pridėjo 70 dol. aukų laik
raščiui stiprinti. Dosniam spau
dos rėmėjui nuoširdžiai dėkoja
me.

Petrui Minkūnui mirus, vie
toj gėlių prie jo karsto aukojo 
Baliui: Andrius ir Eisi Dičmonai 
40 dol., A. ir V. Žumbakiai 35 
dol. Velionis B alfo organizacijoje 
ilgesnį laikų dirbo. Nevv Yor1"■ 
Balfo 100-jo skyriaus valdyba 
dėkoja aukotojams, o velionies 
šeiniai reiškia nuoširdžių užuo
jautų.

The Advocate, Nevvarko arki
vyskupijos laikraštis, kovo 11 lai
doje prisiminė Lietuvos krikšto 
sukaktį, kad ji bus iškilmingai 
švenčiama gegužės 31 Nevvarke. 
Toliau sumini visų komitetų, kad 
vysk. Paulius Baltakis. OFM. ju
biliejaus reikalu lankėsi pas po
piežių. Pamini, kad ir popiežius 
iškilmingai paminės jubiliejų ir 
to minėjimo data būsianti 
birželio 24. Čia laikraštis sukly
do. ne birželio 24. o birželio 28 
bus iškilmės Sv. Petro bazilikoje 
Romoje.

PASIŽYMĖJO SAULIUS MROZINSKAS

Saulius Mrozinskas tarnaująs 
Amerikos Aviacijos administra
cijoje Nevv Yorko centre. Jis pa
darė didelį patobulinimų “Black 
Bov kuris yra kiekviename 
lėktuve ir kuris užrašo visus 
lėktuvo vadovybės pasikalbėji
mus. Jo išradimas palengvis visų 
operacijos veikimų ir Amerikos 
Aviacijos Administracijai su
taupys didelius pinigus. Pasi
naudodamas kompiuteriais, jis 
sukūrė naujų “printerį , užrašy
mo mašinėlę, kuri bus lengvai 
prižiūrima, patarnaujama, ir jos 
daviniai bus lengvai įskaitomi.

S. Mrozinskas buvo aprašytas 
Federalinės Aviacijos admini
stracijos leidžiamame žurnale, 
buvo įdėta jo, jo žmonos ir vieno 
bendradarbio nuotrauka.

Saulius Mrozinskas yra mum

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

Svečiai iš Los Angeles po sėkmingo Darbininko koncerto Kultūros Židinio scenoje. Iš
k. R. Dabšys, A. Polikaitis, P. Jurkus — Darbininko redaktorius, R. Apeikytė, R. 
Kezys, daug prisidėjęs prie šio koncerto suorganizavimo, B. Seliukas, E. Jarašūnas.
l. . Tamošaičio

Steve L. Everlin. iš Hot 
Springs. Ark., su prenumerata 
atsiuntė 40 dol. aukų. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos vy čių specialus biu
letenis Lietuvos reikalams 
leidžiamas tvarkingai ir planin
gai. Kovo mėnesio numeryje 
rašoma apie Šv. Kazimierų, skel
biame Valstybės sekretoriaus 
George P. Sliultz sveikinimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga, supažindinama 
su kitų miestų proklamacijomis 
pareiškimais skelbiamos žinios 
apie sąžinės kalinius. Lietuvos 
reikalų komiteto pirmininke yra 
Evelyn Ozelis, biuletenį reda
guoja Scottie Žukas ir Casimir 
Yanish.

LIETUVIAI VYSKUPAI TARP 
AMERIKOS VYSKUPŲ

Our Sunday A isitor laikraštis 
išleido knygų, kur sudėtos visų 
Amerikos vyskupų nuotraukos, 
trumpas jų gyvenimo aprašy
mas. kada gimė, kur mokėsi, ko
kias eina pareigas.

Tame leidiny je įdėti ir trys lie
tuviai vyskupai: vysk. Paulius 
Baltakis. OFM. vysk. Charles 
Salatka ir v v sk. Paulius Marcin
kus.

Visi vyskupai sudėti alfabeto 
tvarka, gi vvsk. P. Marcinkus at
skirame skyriuje — Amerikos 
hierarchija Romoje.

Knygelė išleista informaci
niams reikalams, nes Amerikoje 
yra daug vvskupų. Kai jie su
važiuoja į savo konferencijų, 
lengviau susipažinti ir sužinoti, 
kas jis. kokias eina pareigas.

gerai žinomo pianisto Alekso 
Mrozinsko sūnus, gi jo žmona 
yra Danguolė Marija Povilau- 
skaitė. kurios tėvelis jau yra 
miręs, o motina gvvena W(x>d- 
havene.

PATERSON, N.J.
Dvasinio susikaupimo dienos 

Patersono Sv. Kazimiero lietu
vių parapijoje vyks š.m. ba
landžio 10- 12 dienomis. V ado
vaus Lietuvių Katalikų Reli- 
ginėis Šalpos direktorius kun. 
Kazimieras Pugev ičius. Pamok
slai Ims sakomi lietuvių ir anglų 
kalbomis.

^Susikaupimo dienų programa: 
balandžio 10. penktadienį. — < 
vai. v ak. pamokslas; balandžio 
11. šeštadienį. Ovai, rv to mišios 
ir pamokslas balandžio 12. sek
madienį. pamokslai per 9 ir 
10:30 vai., rv to mišias. Iš
pažinčių Ims klausoma prieš 
kiekv ienas mišias

J šį susikaupimų kviečiami ne 
tik parapiečiai. bet v isi apv linkės 
lietuviai, v pač jaunimas

LOS ANGELES KVARTETAS 
K. ŽIDINIO SCENOJE

Daug kur koncertavęs Los An
geles vyrų kvartetas kovo 21 
koncertavo Kultūros Židinyje. 
Jų koncertų rengė Darbininko 
laikraštis.

Kvartetas su savo pianiste at
vyko kovo 20, penktadienio va
kare, ir svečiavosi pas Vy tautų ir 
A'andų Vebeliūnus. kurie turi di
delius namus Locust A alley. 
N.Y. Šeštadienį praleido K. 
Židiny repetuodami, pasireng
dami koncertui. Čia 2 v. popiet 
posėdžių menėje buvo prieš
piečiai, kuriuos parengė Ona 
Juozėnienė ir Kęstutis Miklas. 
Priešpiečiuose dalyvavo ir vie
nuolyno viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM.

Bilietai iš anksto nebuvo plati
nami. Nežiūrint lietaus, į kon
certų susirinko arti trijų šimtų 
publikos. Koncertas pradėtas 
punktualiai.

Koncerto repertuaras
Koncertų trumpu žodžiu 

pradėjo Rimtautas Dabšys. To
liau visa programa buvo supinta 
į vienų pynę ir praėjo be per
traukos. Po keletos dainų buvo 
įterptas žodis, fortepiono muzi
ka.

Kvartetas turi parengęs didelį 
repertuarų. Keliaudami yra 
išmėginę, kas publikai labiausiai 
patinka, nuoširdžiausiai priima. 
Čia atliktas repertuaras daugu
moje buvo sudarytas iš lengvo
sios muzikos, kuri visus tikrai 
greitai pagavo.

Koncerte buvo atlikta: Nemu
nas atves — Z. Venckaus. Tėvy 
nei — B. Budriūno. Pajūriais, 
pamariais — A . Kuprevičiaus. 
Krantų gėlė — A. Raudonikio.

Po šių dainų Bronius Seliukas 
humoro forma pakalbėjo apie 
kvarteto išleistas plokšteles — 
Tu man viena. Apie tave svajoju.

Toliau buvo šios dainos: Ro
mansas— R Apeikytės. Gvazdi
kai — arr. A. Jurgučio. Vakaro 
daina — A Bražinsko. Sulaukt 
negalėsiu — (i. Pailgos.

Antanas Polikaitis kalbėjo apie 
kvartetų ketverių metų bėgyje. 
Po to atliko: Valsas as dur — J 
Brahmso. Pabučiavimas — G.

A. Žemaitis, iš tolimos C.ili- 
fornijos. iš Saūta Monica. atnau
jindamas prenumeratų, pridėjo 
ir aukų, iš visi; atsiuntė 40 dol 
Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

AValter Dirma, iš Ridgevv<xxl. 
N.Y . atnaujindamas prenume
ratų. atsiuntė 50 dol. aukų 
N uoširdžiai dėkojame.

Mr. ir Mrs. Vince Guobaitis. 
iš Edgefield. So. Gardina, su 
prenumerata atsiuntė 10 dol 
aukų. Dėkojame už spaudos 
rėmimų

Gudauskienės, Kai aš einu — 
arr. A. Jurgu$), Tamošiaus pa

gavimas — V. Juozapaičio.
Kalbėjo E. Jarašūnas apie žodį 

sparnuotų ir skambų.
Pianistė Raimonda Apeikytė 

paskambino: Čiuožykloje — B. 
Dvariono, Camana — B. Allen, 
Flight fo the Bumblebee — Jack 
Fine.

Pabaigai kvartetas padainavo: 
Spaudos baliaus valsų — A. Rau
donikio, Nemunėli, Nemunėli
— A. Raudonikio, Piršlybos — 
arr. A. Jurgučio, Polka — liau
dies daina. Publikai plojant ir 
prašant, dar pridėjo porų dainų 
bisui.

Kaip kvartetas dainuoja?
Kvartetų sudaro: Emanuelis 

Jarašūnas — pirmas tenoras ir 
kvarteto pirmininkas, Bronius 
Seliukas — antras tenoras, Anta
nas Polikaitis — baritonas, Rim
tautas Dabšys — bosas. Pianistė
— kompozitorė Raimonda Apei
kytė.

Kv artėto narių balsai maždaug 
v ienodi. gerai suderinti, sudrau
sminti. Niekas iš jų nenori pasi- 
rody ti. kad jis irgi dainuoja kvar
tete. Visi muzikalūs, jautriai su
pranta savo dainų ir jų įsijausda
mi, su elegancija perduoda. 
Todėl ir sužavėjo publikų jų pa
kilus. muzikalus dainavimas, 
įvedė ir judesį. Jie scenoje ne
stovi. bet eina. juda, net ir pašo
ka. Ir tai atlieka taip natūraliai, 
kad žiūrovui neužkliūva. Šį ju
desį ir visų dainų pynę surežisa
vo jų muzikinis vadovas ir 
režisierius Petras Maželis.

Pirmų kartų teko girdėti pia
nistę Raimondų Apeikytę. Ji pa
sirodė kaip ankšto lygio meni
ninkė. puikiai apvaldžiusi tech
nikų. įsijautusi j savo atliekamų 
kūrinį. Akomponuojama ji ne
forsavo. nenustelbė kvarteto 
balsų, o skambindama solo, 
buvo žavingai pajėgi įveikti tech
nikinius sunkumus, ypač tai 
buvo žymu paskutiniame jos 
atliktame kūrinyje.

Tikrai tai buvo vienas iš ge
riausių šių metų koncertų. Taip 
nutiko, kad Darbininko redakto
riui Tėv. Kornelijui Bučiniui 
būnant Los Angeles, jie mielai 
sutiko atvykti ir savo dainavimu 
paremti laikraštį. I ž tai Darbi
ninko laikraštis dėkoja, dėkoja ir 
visi. tie. kurie girdėjo šį iškilų 
kvartetų.

Po koncerto apatinėje salėje 
buvo vakaronė. Daug kas čia 
svečias osi, įsigijo k\ artėto plokš
telę. Po vakaronės kvartetas vėl 
nakvojo \ elsrliūnų namuose, o 
st'kmadieių išvvko koncertuoti į 
Hartfordu, palikęs mums vi
siems bičiuliškus prisiminimus 
ir gražų dainavimų. Tegu ir to
liau taip sėkmingai dainuoja ir 
piad/iiigma \isus ,p. j.




