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VYSK. P. BALTAKIS, OFM, KALBA 
APIE SAVO KELIONĘ PO LIETUVĄ

NELEIDO MOKSLO BAIGTI, NES YRA TIKINTI 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 76
Šis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” numeris okupuotoje Lietuvoje išleistas 1988 m.vasario 14 d.

JAV gana griežtai atmetė Va
karų Vokietijos užsienių reikalų 
ministerio Hans-Dietrich Gen- 
scher ir gynybos ministerio Ger- 
hard Stoltenberg įtikinėjimus 
tuoj pradėti pasitarimus su So
vietų Sąjunga dėl taktinių trum
pų nuotolių branduolinių ginklų 
sumažinimo Europoje, nes tai 
sudarytų pavojingas pinkles 
Nato pajėgom.

Gruzijos komunistų partijs va- 
das Givi Cumbaridze pripažino, 
kad, malšinant riaušes balandžio 
9 Tbilisi mieste, buvo panaudo
tos nuodingos dujos ir kad dėl to 
mirė keletas žmonių. Pripažįsta
ma, kad nuodingos dujos yra pa
lietosios apie 600 - 700 žmonių. 
Ligoninės nežino kaip juos gydy
ti, nes dėl karinių paslapčių sau
gojimo kariuomenė neatsklei
džia dujų sudėties.

Vengrijos įtakingas vyriau
sybės ir partijos pareigūnas Gyu- 
la Hom pareiškė, kad Vengrtijos 
tikslas yra įgyvendinti plurali- 
stinę valdymo sistemą ir tikrus 
parlamento uždavinius, siekiant 
maksimalių laisvių.

KinijosBeijing ir Xian provin
cijos universitetų studentų de
monstracijos už didesnę demok
ratiją, žmogaus teises ir atsklei
dimą aukštų parėigūnųlrflygini- 
mo ir privilegijų nenurimsta. 
Savo siekiams sutvirtinti studen
tai pradėjo boikotuoti klases ir 
raginti darbininkus ir kitų uni
versitetų studentus paremti jų 
reikalavimus.

Maskvos demokratinė unija 
surengė demonstracijas Tbilisi 
aukom pagerbti. Policija, išsklai
dė demonstruojančius ir arešta
vo 47 žmones, nes esą demonst
racijai nebuvo gautas policijos 
leidimas.

Izraelio ministerio pirminin
ko Yitzhak Shami. pažadėtiem 
palestiniečių atstovų rinkimam 
numatoma sudaryti tokias sąly
gas, kad ir nuosaikiausieji pales
tiniečiai nesutiks juose dalyvau
ti. Kai kurios sąlygos: drausti 
laisvas rinkimines kalbas, neati
traukti kariuomenės, neleisti 
tarptautinei komisijai prižiūrėti 
rinkimus ir 1.1.

ČIA informuoja, kad-sovietų 
Sąjungos prezidento Gorbačiovo 
pažadėtas ūkio pertvarkymas ne
vyksta taip gerai, kaip buvo nu
matyta. Per 1988 m. jos ūkis pa
kilo tik 1.5 nuošimčio ir dėl to 
Sovietų Sąjunga turės daug to
liau žengti ginklavimosi su
mažinimo srity, kaip iki šiol buvo 
numatyta.

Latvijos liaudies fronto dele
gacija kartu su fronto pirmininku 
Dainis Ivans lankėsi JAV. Fron
tas tikisi Latvijos Aukščiausios 
tarybos rinkimuose laimėti 70 
nuošimčių atstovų, o į visos Są
jungos Atstovų kongresą iš 34 
Latvijai skirtų atstovų išrinkti 
26.

Sovietų Sąjungos Atstovų 
kongresan išrinktieji progre
syvūs atstovai, susirinkę Mask
voj, sudarė savo koaliciją, prie 
kurios (su Baltijos ir kitų respu
blikų atstovais) priklausys 200 - 
400 atstovų. Koalicija sudarinėja 
planus kovai už demokratiją, 
žmogaus teises, laisvą spaudą, 
centrinių įstaigų kontrolės su
mažinimą ir didesnę autonomi
ją

Sovietinėj Gruzijoj dėl dide
lių. lietų kilusi žemės griūtis 
užmušė 5 žmones ir 47 yra dingę 
be žinios.

NORI MOKYTIS, BET 
VALDŽIA NELEIDČIA

Suvienytų Nacijų Organizaci
jos humanitarinių reikalų ko
misijai.
Nuorašai: Generaliniam sek
retoriui M. Gorbačiovui, 
TSKP Švietimo ministerijai, 
LTSR Švietimo ministerijai, 
Gudaitytės Marytės, gyv. 
Prienų raj. Skersabalio km.

PAREIŠKIMAS

Po keleto metų varginančio ir 
beprasmiško susirašinėjimo su 
tarybinėmis įstaigomis ir, pra
radus bet kokią viltį, kad mano 
klausimas būtų teisiškai 
išspręstas ir atstatytas teisingai, 
savo skriaudą nusprendžiau iš
dėstyti tarptautinėms organiza
cijoms, ginančioms žmogaus tei
ses.

1983 m. rudenį įstojau moky
tis į Kauno Prano Mažylio med. 
mokyklą. Ją baigiant, 1985 m. 
šios mokyklas direktorė pasiun
tė mane į Kauno miesto saugu
mo rūmus pas saugumietį Jocą. 
Jis pokalbio metu pasakė, jog 
mokytis daugiau negalėsiu, ka
dangi esu parašiusi kunigams ka
liniams Š. Tamkevičiui ir A. Sva
rinskui kalėdinius sveikinimus. 
Buvau tardoma ir gąsdinama.

Mokyklos direktorė Tama
šauskienė sakė, kad ji pati manęs 
iš mokyklos nepašalintų, bet to 
reikalauja saugumas ir ji privalo 
vykdyti įsakymus.

1985.04.09 su tėvu nuvažia
vau į Aukštojo ir spec. vidurinio
jo mokslo ministeriją. Mus 
priėmė švietimo ministerijos 
darbuotojas Stonys. Jis paaiški
no, jog pašalinta esu teisingai, 
tačiau kitais metais mokyklą 
galėsiu pabaigti. Po to mane išk
vietė kažkoks pareigūnas pavar
de Šnipas. Jis aiškino, jog laiškų 
rašymas kunigams Tamkevičiui 
ir Svarinskui yra didelis nusikal
timas. Tai yra antitarybinė veik
la. Aš ir mano tėvas esame ek
stremistai. Todėl mano pašalini
mas yra teisingas.

Tais pačiais metais gegužės 
mėnesį kreipiausi į TSKP CK 
Generalinį Sekretorių M. Gor
bačiovą prašydama leisti baigti 
mokyklą. Atsakymas buvo nei
giamas.

1986.04.04 nuvažiavau į Aukš
tojo ir spec. viduriniojo mokslo 
ministeriją. Stonys liepė važiuo
ti į Kauno Prano Mažylio med. 
mokyklą. 1986.04.05, nuvykau 
ten. Mokyklos direktorės pava
duotojas Grigas sakė, jog šioje 
mokykloje mokytis negalėsiu ir 

patarė važiuoti į kurią kitą 
med. mokyklą. 1986.04.11, nu
vykau į Utenos med. mokyklą. 
Mokyklos direktorė, sužinojusi 
visa apie mane, tik stebėjosi, 
kaip aš dar galiu dirbti vaikų 
darželyje, ir mokytis nepriėmė. 
Liepė kreiptis į Kauno Prano 
Mažylio med. mokyklą.

Tais pačiais metais dar kartą 
kreipiausi į TSKP CK Generalinį 
Sekretorių leisti pabaigti med. 
mokyklą. Iš švietimo ministeri
jos gavau pakartotiną neigiamą 
atsakymą.

1987 m. rudenį bandžiau stoti 
į Šiaulių med. mokyklą. Stoja
mųjų egzaminų laikyti negalė
jau, nes tuo laiku gulėjau ligo
ninėj. Dokumentus nuvežiau po 

stojamųjų egzaminų rugpjūčio 
24 d. Į medicinos mokyklą buvau 
priimta. Konkreti stojamųjų eg
zaminų data nebuvo pasakyta. 
Spalio 5 d. gavau studentės 
pažymėjimą, taipgi buvau trak
tuojama kaip Šiaulių med. mo
kyklos studentė. Grupėje gavau 
pareigas rūpintis grupės ateisti
niu auklėjimu. Lapkričio 30 d. 
įvykus grupės susirinkimui, nuo 
šių pareigų atsisakiau, motyvuo
dama, jog esu tikinti.

Tą pačią dieną, po susirinki
mo, į namus, kur gyvenau, atva
žiavo grupės vadovas ir dar trys 
grupės studentai. Paaiškino, jog 
lanko visus moksleivius. Surašė 
gyvenimo sąlygas, klausinėjo, ar 
nesilanko kokie pašaliniai 
žmonės, surašė grupės mer
gaičių pavardes, kurios lankėsi 
pas mane.

Gruodžio 1 d. buvau iškviesta 
pas mokyklos direktorių. Direk
torius paaiškino, jog esu pašali
nama iš mokyklos, o be to esu 
dar nepriimta į mokyklą, kadan
gi nesu laikiusi stojamųjų egza
minų. Todėl privalau atsiimti 
dokumentus.

Tikroji pašalinimo priežastis 
yra ta, kad atsisakiau dirbti ateis
tinį darbą. Man nesuprantama, 
kaip labiau galima pažeminti ti
kintį žmogų, priverčiant jį dirbti 
prieš savo įsitikinimus.

Vyskupo surengtoje spaudos konferencijoje — susitikime su visuomene, grįžus iš ke
lionės į Lietuvą. 1-oje eilėje sėdi iš k.: Alina Staknienė, Emilija Čekienė, Irena Vakse- 
lienė, prof. dr. Aldona Janačienė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, LB NY apygardos pirmininkas Vytautas Alksninis. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOS KATALIKĖS MOTERYS 
VIENINGAI KREIPIASI J TAUTĄ

Kaune balandžio 15 - 16 vyko 
Katalikių Moterų labdaros orga
nizacijos “Caritas” steigiamasis 
suvažiavimas. Pagal gautą infor
maciją iš Lietuvių Informacijos 
Centro atspausdinome įvykių 
apžvalgos santrauką Darbininke 
balandžio 28 d., Nr. 17, psl. 1. 
Čia spausdiname iš kitų šaltinių 
gautą “Kreipimąsi į Lietuvos 
žmones”.

-o-
Katalikiško Moterų Sambūrio 

“Caritas” Steigiamasis Suvažia
vimas dvi dienas svarstė labai 
skaudžią moralinę tautos padėtį 
— stalinizmo stag
nacijos metais viešpatavęs melas 
ir prievarta, kova prieš religiją 
ir Bažnyčią sužlugdė dorinį žmo
nių pagrindą.

Sukoncentravus dėmesį į eko
nominį gerbūvį išsivystė egoiz
mas ir grobikiška žmogaus veik-

Noriu paklausti išreklamuotos 
tarybinės “demokratijos” skel
bėjų, kurie taip garsiai šaukia, 
kad kiekvienas tarybinis pilietis, 
nežiūrint jo įsitikinimų, rasės ir 
luomo, turi teisę į mokslą ir dar
bą. Ko vertas šis garsus šūkis? 
Kaip visa tai galima suderinti su 
tarybine Konstitucija ir kitais 
tarptautiniais įsipareigojimais 
žmogaus teisių atžvilgiu?

1987.12.10

J APMOKYMĄ VYKSTU KAIP 
VERGAS

TSRS Gynybos Ministrui 
Jazoviui. Nuorašas: Kapsu
ko miesto karinio komisaria
to viršininkui. Petro Gražulio, 
Antano, gyv. Kapsuko raj., 
Sasnavos km.,

ATVIRAS LAIŠKAS
Artėjant Lietuvos nepriklau

somybės 70-mečiui, aš, Gražulis 
Petras, Antano, protestuoju 
prieš Lietuvos okupavimą, kurį 
dviejų grobikiškų valstybių Rusi
jos ir Vokietijos atstovai, Molo
tovas ir Ribbentropas, slaptai pa
sirašė 1939 m., o 1940 metais 
ūkupavoPabaltijį.

(nukelta į 2 psl.)

la, nuo kurios nukentėjo ir gamta 
ir pats žmogus. Religinių verty
bių paneigimas žmonių dėmesį 
nukreipė į kūno kultą, o malonu
mų ieškojimas nugramzdino 
žmogų į moralinį liūną, sudar
kė šeimas, pagimdė armiją vie
nišų moterų ir našlaičių.

Baisiai išaugę alkoholizmas ir 
narkomanija suluošino daugelio 
žmonių šeimų gyvenimą, o la
biausiai nuo jų nukentėjo vaikai. 
Šiandien mes visi susirūpinę 
tautos atgimimu. Mūsų giliu įsi
tikinimu neužtenka ekonomi
nių, teisinių ir politinių pertvar
kymų — visų pirma reikia dvasi
nio atgimimo.

Brangūs Lietuvos Žmonės' 
Teisingai suvokime ir įvertinki
me savo ir savosios tautos didžią
sias vertybes, o ypač meilę ir gai- 
lesjjngumą. I^abai branginkime 
žmogaus pradžios ir vystimosi

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
balandžio 17 vakare grįžo iš Lie
tuvos, kur jis lankėsi porą sa
vaičių. Lietuvoje buyo buvęs 
prieš 12 metų. Sako, nepalygina
mai viskas pasikeitę. Žmonės da
bar drąsiai šneka, juokauja, At
sikūrė daugybė organizacijų, su
stabdyta antireliginė propagan
da. Sąjūdis uždegė visą tautą 
siekti geresnių laikų, bent eko
nominio suvereniteto.

Balandžio 21, penktadienio 
vakare, vyskupo įstaiga Kultūros 
Židinyje ir surengė vyskupo su
sitikimą su visuomenės atstovais 
— spaudos konferenciją.

Kodėl keliavo?
Praeitais metais Subačiuje 

mirė jo motina. Vyskupas nega
lėjo nuvykti į jos laidotuves. Šie
met buvo motinos mirties me
tinės. Kai vyskupas lankč%i Ro
moje ir susitiko su kardinolu V. 
Sladkevičiumi, kardinolas ir pa
siūlė atvykti į motinos mirties 
metines. Grįžęs į Lietuvą, kardi
nolas atsiuntė iškvietimą. Tuo 
iškvietimu pasiremdamas, vys
kupas ir gavo vizą aplankyti Lie
tuvą.

Tikėjosi, kad tai bus jo privati 
kelionė, bet išėjo priešingai, — 
reikėjo daug kur keliauti, daly
vauti posėdžiuose, susirinki
muose, sakyti sveikinimo kalbas.

Maskvoje sulaiko pasą
Atskridus į Maskvą, jį pasitiko 

Danguolė Balčiūnaitė, kurį tar
nauja Lietuvos pasiuntinybėje 
prie Kremliaus. Kiekviena So
vietų Sąjungos respublika turi ir 
savo pasiuntinybes, kur priima 
savo krašto garbės svečius.

Ši Danguolė Balčiūnaitė vys
kupą pravedė be jokių kontrolių 
per muitines. Atskridus iš užsie
nio reikia pereiti į kitą aero- 

lopšį —šeimą, grąžinkime į šei
mas dorą, skaistumą ir blaivumą, 
rūpinkimės vaikais, netekusiais 
tėvų, siekime, kad kiekvienas 
negimęs kūdikis būtų saugus po 
motinos širdimi.

Šeimos atgaivinimui burkime 
visas materialines, intelektuali
nes ir moralines jėgas, nes nuo 
šeimos, kaip nuo šaknų, priklau
so tautos ateitis. Ypatingos mūsų 
meilės ir globos tesulaukia vaikai 
ir jaunimas. Padėkime jiems su
rasti tiesą, suvokti, kad dora yra 
ne tik tautos gyvenime pagrin
das, bet ir jų pačių laimės šalti
nis. Padėkime jaunimui suprasti 
savo pašaukimą ir tinkamai pasi
ruošti jį įvykdyti.

Visi vieningai pasakykime — 
gana svaigintis ir žengti į l>e- 
dugnę. Tegul ant mūsų vaišių 
stalo nebūna alkoholinių 
gėrimų, o atlyginimą, padėką ar 
dovaną svaigalų forma visi laiky
kime įžeidimu. 

dromą, iš kur skrendama tik So
vietų Sąjungos viduje. Pereinant 
sovietų kontrolę, sulaikė vysku
po pasą. Reikėjo laukti net 40 
minučių kol sugrąžino. Jau ėjo 
ieškoti palydovė Danguolė Bal
čiūnaitė.

Įsikuria prie Mykalojaus 
bažnyčios

Iš Maskvos į Vilnių atvykęs, 
įsikūrė prie Šv. Mykalojaus 
bažnyčios, kur yra Vilniaus vys
kupijos kurijos įstaiga. Ten buvo 
pagrindinė būstinė, ten grįždavo 
iš įvairių kelionių.

Dalyvavo ingrese
Kartu su visais Lietuvos vys

kupais dalyvavo ir išeivių lietu
vių vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, kardinolo Vincento Slad
kevičiaus ingrese, įžengime į 
Kauno arkikatedrą — baziliką.

Kardinolas yra pakeltas į Kau
no arkivyskupus ir taip jis iš 
Kaišiadorių atkeliavo į Kauną ir 
užėmė naujas pareigas. Iškil
mingas įvedimas į pareigas — in- 
gresas buvo balandžio 2. Ten 
vysk. P. Baltakis kardinolą pa
sveikino išeivių vardu.

Keliauja po Lietuvą

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius jį pasiėmė pas save ir 
paskui automobiliu visur vežio
jo. Pirma apsilankė Telšiuose, 
kur katedroje aukojo mišias. Pas
kui lankėsi Plungėje, Kretingo
je, Palangoje, Klaipėdoje.

Remontuojama Klaipėdos 
bažnyčia

Taikos Karalienės bažnyčia 
Klaipėdoje remontuojama. Į ją 
buvo įžengta lapkričio 23, atlai
kytos ir mišios. Ir dabar ten 
vyksta pamaldos, bet pati 
bažnyčia yra remontuojama. Re
monto darbai dar ilgai užsitęs. 
Bažnyčia yra atitverta nuo re
monto darbų. Bet tai nekliudo 
žmonėm melstis, nes visi prisi
mena praeitį ir šviesiai žiūri į 
ateitį.

Buvo ir Šiauliuose, ir Panevė
žyje. Subačiuje buvo motinos 
mirties metinėse, kurios 
atšvęstos iškilmingai, giedojo ir 
choras.

Pas vysk. J. Steponavičių

Tremtinys vysk. Justinas Ste
ponavičius jau yra “išvaduotas” iš 
savo tremties. Leista jam grįžti 
į pareigas, įsikurti Vilniuje. Į pa
reigas sugrįžo, bet dar tebegyve
na savo tremtinio “rūmuose” —- 
sename bute.

Vilniuje jam pirmiausia siūlė 
apsigyventi prie Sv. Mykalojaus 
bažnyčios, bet jis nesutiko. Kai 
ten apsigyvens, tai valdžia jau 
laikys, kad vyskupas yra įsikūręs 
ir jam vyskupo rūmų negrąžins. 
Valdžia leido apsigyventi ir vys
kupo rūmuose, ir juos sugrąžino, 
bet vyskupas nesutiko. Tie vys
kupo rūmai yra labai nugyventi, 
nudėvėti. Rūmai yra trijų aukš
tų. Antras ir trečias aukštas taip 
yra pasenę ir apleisti, kad jie gali 
užgriūti ant pirmojo aukšto, kur 
turėtų vyskupas gyventi. Rūmus 
nugyveno valdžia, tai valdžia ir 
turi juos atremontuoti.

Vysk J. Steponavičius nesikė
lė ir į tuos rūmus, ėmė ir sugrįžo 
į Žagarę, į seną primityvų butą. 
Neturi nej telefono. Tai kiek ap
sunkina vyskupo gyvenimą, bet 
ir palengvina, — išvengia lenkų 
skambinimo, veržimosi, kad ir 
jie nori turėti savo pamaldas ka
tedroje. Vyskupas aiškiai pasakė: 
katedroje bus tik lietuviškos pa
maldos. Jūs turite savo bažnyčią!

Pokalbiai bažnytiniais 
reikalais

Jau žymiai anksčiau daug kas 
bažnytiniuose reikaluose daro-

(nukelta į 2 psl.)
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Savaitės |
įvykiai ;<

JAV Selective Service planuo
ja atgaivinti medicinos personalo 
šaukimus j karinę tarnybą kari
nio pavojaus atvejais, bet tokiam 
sprendimui yra reikalingas kon
greso pritarimas. Tam reikalui 
numatoma pašaukti apie 11,000 
daktarų, slaugių, technikų ir kt.

Japonijos ministeris pirmi
ninkas Naboru Takeshita pasi
traukė iš pareigų dėl iškilusio do
vanų aferos.

Etiopija paprašė JAV valsty
bės departamentą užmegsti pil
nus diplomatinius santykius.

Jungt inių Tautų visumos su
sirinkimas 129 balsais prieš 2 
priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
Izraelio politiką, ir veiksmus oku
puotose arabų žemėse, paragi
nančią Saugumo tarybą apsvar
styti priemones palestiniečių 
teis’čm apsaugoti ir pabrėžiančią 
būtiną reikalą paskubinti tarp
tautinės konferencijos sukvieti
mą Artimųjų Rytų taikai pasiek
ti.

Irano kariuomenės štabo vi
ršininkas paskelbė, kad ten buvę 
areštuota neskelbiamas skaičius 
karininkų už šnipinėjimą JAV- 
bėms. Esą Irano su Iraku karo 
metu jie nurodinėję Irano taiki
nius.

Maskvos požeminio traukinio 
stoty buvo atrastos ir išmontuo
tos dvi bombos.

VYSK. P. BALTAKIS, OFM, PASAKOJA 
APIE SAVO KELIONĘ PO LIETUVĄ
(atkelta iš 1 psl.)
ma iš vieno, apjungiama ir išeivi
jos kunigija, tikintieji, ir tikintie
ji Lietuvoje. Vyskupas čia daly
vavo liturgijos komisijos posė
džiuose, tarėsi ir dėl Švento Raš
to vertimo specialioje vertimo 
komisijoje.

Lanko organizacijas
Teko susipažinti ir su atkurto-

Sovietų Sąjungos karininkų ir 
karių tarpe auga nepasitenkini
mas, kad jai iš tikrųjų vadovauja 
partijos politiniai vadovai, o ne 
tam reikalui paruošti karininkai, 
kad įmama į kariuomenę vyrai 
su sveikatos trūkumais, o kariuo
menėje jie negydomi, kad ka
riam mokamas nepakankamas 
atlyginimas, kad jie yra silpnai 
maitinami ir turi gyventi pase
nusiose kareivinėse.

Jordano karalius Husein 
priėmė savo ministerio pirmi
ninko Zaid al-Rafai atsistatydini
mą, nes krašte vyko riaušės dėl 
kainų pakėlimo.

Sovietų Sąjungos šimtai ra
šytojų, nusivylę savo unijos 
veikla, įsteigė vadinamąjį Ba
landžio komitetą, kuris ėmėsi 
svarstyti Tbilisi riaušes ir rašyto
jų priklausymą prie tarptautinės 
P.E.N. organizacijos. Komitetui 
vadovauja rašytojas Anatoli L 
Pristavkin.

Akademikas Andrei Sacharo
vas kritikavo paskutinį Sovietų

mis organizacijomis, teko pas jas 
apsilankyti. Apsilankė pas ateiti
ninkus, pas skautus. Taip pat 
aplankė ir gediminaičių būrelį. 
Tie gediminaičiai mažai girdėti. 
Jie yra senosios lietuvių religijos 
pasekėjai, gamtos jėgų garbinto
jai. Kas būdinga, kad visų tų jau
nimo organizacijų susirinkimai 
buvo tuo pačiu metu pionierių 
rūmuose. Vadinas, visi jau vie
nas kitą toleruoja ir visi sutelpa 
vienuose rūmuose.

“Caritas” suvažiavimas
Balandžio 15 ir 16 Kaune vyko 

katalikių moterų Caritas organi
zacijos seimas — suvažiavimas. 
Šalia Sąjūdžio tai pati galingiau-’ 
šia ir didžiausia organizacija. 
Savo kuopas turi kielmename 
miestelyje. Į Kauną atvyko 1300 
delegačių. Seimas pradėtas pa
maldomis Šv. Antano bažnyčio
je. Darbo posėdžiai vyko didžiu
liuose sporto rūmuose. Ten da-> 
lyvavo per 4000 publikos.

Vyskupas ten pasakė sveikini
mo kalbą.'Apskritai, jam padarė 
labai gerą įspūdį ši katalikių mo
terų organizacija ir jos veikla. Ji 
apjungia visą Lietuvą. Todėl jų 
suvažiavimą pasveikino ir val
džios atstovas.

Iš Amerikos taip pat dalyvavo 
sesuo Augusta iš Putnamo.

Susitikimai su valdžios 
žmonėmis

mokyklos patalpose, bet už mo
kyklos ribų kunigas turi pilną 
laisvę, gali juos katekizuoti, kur 
tik nori. Ir mokytojai anksčiau 
negalėjo lankyti bažnyčios, da
bar jau tokiopaliepimo nebesą.

Grąžinant vienuolynus ar ko
kias bažnyčias, dažnai susiduria
ma su sunkumais. Ten dažnai yra 
įkurti muziejai, pavyzdžiui, Kre
tingos buvusiam pranciškonų 
vienuolyne. Nėra kur padėti tų 
eksponatų, kad galėtum patalpas 
tuoj sugrąžinti.

Vyskupas taip pat susitiko su 
Sąjūdžio žmonėmis, su pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu, su
sitiko su Lygos žmonėmis, susi
pažino su jų rūpesčiais, proble
momis. Viktoras Petkus dabar 
yra katedros gidas, ir vyskupą 
palydėjo po katedros požemius.

Susitiko su tremtinių klubo ta
ryba, dalyvavo religijos ir filoso
fijos klubo susirinkime.
'Anksčiau, kai ateistinė pro

paganda veikė visu smarkumu, 
buvo skelbiama, kad ateistų yra 
80 procentų, o tikinčiųjų 20 pro
centų. Dabar, kai ateistinė pro
paganda žmonių negąsdina ir ne
persekioja, tie skaičiai apsisuko, 
— jau tikinčiųjų yra 80 procen
tų, ateistų 20 procentų.

Baigus vyskupui pranešimą, 
buvo eilė klausimų. Jie visi 
maždaug rišosi su iškeltomis si
tuacijomis, įdėjomis. Po visų 
kalbų buvo kavutė, ir tada dar

VALDAS c DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfleld Ro*d, Ent 
Northportti, N.Y. 11731. Tel. 515 368-3740. Namų telefone, .vakarai, 
tik Išimtinai* atvejais 516 757-2671. New Yoįko ofise* Lltojpatalpose: 

■ 86-01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

.SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jemeice Ava. (prie Forest 
Fwey St), Woodhaven, N. Y. 11421. Sutelkta garbinga* taldotuva*. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 • 2?44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nėw- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), tetaf. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706^ 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 

■ Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
I MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345

- 9393.

1 JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių, apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikta naujoj vietoj — OHLERT- 

: RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tetaf. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo klljental*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam, 
r 1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baning Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 

, N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.i -
ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St., 9th R., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt Bllls, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annulties, atidaryti 
IRA planus ir banko certifikatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.*£ '---  — ;---

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

Sovietų Sąjungos kariuo
menės atitraukimas iš Vengrijos 
prasidėjo balandžio 25. Numato
ma atitraukti 10,000 karių, 450 
tankų, 200 artilerijos pabūklų ir 
3000 autovežimių.

Filipinuose prie Manilos kai- 
riejo partizanai nušovė į darbą 
valiuojantį JAV pik. James N. 
Rowe, dirbusį kariniu patarėju 
prie Filipinų armijos

Sovietų armijos du karininkai, 
įsirašė į Demokratinę uniją ir 
persirengę civiliniais drabužiais, 
prisirakino prie gynybos minis
terijos rūmų bei paskelbė bado 
streiką dėl nepakankamo atlygi
nto, prastų butų ir menkos karių 
moralės. Jie laimėjo pasikalbėji
mą su gynybos ministeriu gen. 
Jazov, bet buvo iškoneveikti ir 
paleisti iš kariuomenės.

Sąjungos Aukščiausios tarybos 
prezidiumo priimtą dekretą, 
leidžiantį panaudoti specialią ka
riuomenę demonstracijom sklai
dyti ir draudžiantį vyriausybės 
ar partijos pareigūnų kritikavi
mą.

Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja pasižadėjo padrąsinti politines 
reformas rytų Europos val
stybėse, nes tik tuo būdu galės 
būti užbaigtas kontinento pada
lijimas.

JAV, siekdamos sutrukdyti 
Kambodijos kairiųjų Khmer 
Rouge partizanų įsigalėjimui, 
numato aparūpinti nekomunisti
nius partizanus ginklais.

Afganistano partizanų palei
sta raketa pataikė į Sovietų Są
jungos ambasados rūmus Kabu
le.

Juozas Domarkas, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 
muzikos direktorius, gegužės 6, į šeštadienį, 2:30 vai. po
piet diriguos pavasario koncerte, kurį atliks New Yorko 
latvių jungtinis choras ir solistai: Silvija Augstroze, Laila 
Salina, Andris Dindzans, Kartis Grinbergs, Marta Pram- 
nieks. Programoje kompozitorių Longins Apkalns, Alfred 
Kalnins ir Bruno Skulte kūriniai. Vieta: Community 
Church of New York, 40 East 35th St. (tarp Madison ir 
Park alėjų), New York, N.Y.

visi galėjo pasikalbėti apie Lietu
vą, kas joje dedasi.

Būtų gera, kad vyskupas, ku
ris daug keliauja, ir iš kitų kelio
nių grįžęs, pasidalytų savo ke
lionės įspūdžiais. Galėtų pa
rengti ir komunikatą spaudai. 

. Visa tai turi būti užfiksuota spau- 
5 doje, pernešta į žmonių mases, 

kad ir išeivijos lietuviai būtų vie-

Apskritai visi sutikti valdžios 
žmonės buvo palankūs. Visi ma
loniai kalbėjosi, stengėsi padėti, 
išsiaiškinti. Susitiko su Tėviškės 
draugijos pirmininku Vaclovu 
Sakalausku, kuris yra buvęs kon
sulu Sovietų pasiuntinybėje Wa- 
shųagtoue ir. Ameri _ 
reikalufcgerar pažįsta. Susitiko ® 
Gimtojo krašto redaktoriumi 
gimantu Čekuoliu, su užsienio ningi ir gerai informuoti, 
reikalų ministeriu Vladu Miku- 
čiausku, kuris vyskupą pakvietė 
į specialų “Draugystės” restora
ną pietų.

Susitiko ir daug kalbėjosi su 
Religinių reikalų įgaliotiniu Ka
ziu Valančiumi. Jo teigimu, 
jiems trūksta 146 kunigų. Vadi
nas, tiek yra bažnyčių be kunigų. 
Jis darąs visa, kad pamažu būtų 
atstatyta senoji tvarka, padorūs 
santykiai tarp Bažnyčios ir val
džios.

Vaikų negalima katekizuoti

Ačiū vysk. Pauliui, OFM, už 
šį pokalbį! (p. j.)

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš^fNYM 1330 AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlrekt, 234 Sunilt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

— Dr. Otto von Habsburg, 
Europos Parlamento narys ir di
delis lietuvių laisvės kovos 
rėmėjas, padėkojo Vlikui už Vy- ’ 
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto jam ir jo šeimai pareikštą 
užuojautą mirus jo motinai kara
lienei Zitai. Dr. Habsburg teigė, 
kad jis ir toliau dės visas pastan
gas, kad išsipildytų lietuvių 
laisvės viltys. (E.)

LAISVĖS VARPAS sekmadlentais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.

LITHUANIAN COOKERY
ln Engllsh, 316 pages, prlce 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Uthuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

Iš Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl )

Sis protestas yra plačiai išdės
tytas 1987 m. pareiškime, pa
rašytame ir adresuotame šių 
dviejų valstybių vadovams ir 
SNO Pirmininkui, kurį pasira- 

- šiau ir aš.
Protestuodamas prieš okupa

ciją atšaukiu ir prašau laikyti ne
galiojančia priesaiką, kurią da
viau tarnaudamas Sovietinėje 
Armijoje. Apmokymams, į ku
riuos esu šaukiamas 1987.XI.27, 
vykstu kaip vergas, pavergtos 
tautos sūnus, kuris neturi teisės 
į laisvą apsisprendimą.

Kategoriškai atsisakau:
1) vykti į Afganistaną, nes šį 

karą laikau grobikišku.
2) tarnauti Čemobilyje, ka

dangi į ten įstatymiškai vyksta 
tik savanoriai.

Esu tikintis, todėl apmokymų 
metu reikalauju sudaryti šias są
lygas kurių nebuvo tarnaujant 
privalomoje 2-jų metų tarnybo
je:

1) sekmadieniais ir šventadie
niais išklausyti šv. Mišias ir ne
versti dirbti;

2) skirti laiko ryto-vakaro ir ki
toms maldoms;

3) nedrausti naudotis religine 
literatūra.

Tai yra Bažnyčios įsakymai, 
kurių privalau laikvtis. Kviečiu

visus geros valios žmones solida
rizuotis ir prašau paremti malda. 

1987.11.23
ATSISAKAU PRIIMTI 
KARINĘ PRIESAIKĄ

TSRS Gynybos Ministrui 
Jazoviui Romo Žemaičio Pet
ro, g. 1966 m., gyv. Vilkaviš
kio raj., Kybartai, Ostrovskio- 
9

Pareiškimas
1987 m. gruodžio 6 d. Vilka

viškio m. Karinio Komisarijato 
raginimu esu kviečiamas atlikti 
privalomąją tarnybą Tarybinėje 
Armijoje.

1984 m. lapkričio 12 d. už savo 
religinius įsitikinimus buvau ne
teisėtai areštuotas ir kartu su 
kun. Jonu Kąstyčiu Matulioniu 
nuteistas 2 m. laisvės atėmimo. 
Bet kokį religinės laisvės su
varžymą laikau neteisėtu, nesu
derinamu nei su TSRS Konstitu
cija nei su Tarptautine Žmogaus — ■ 
Teisių Deklaracija.

Kadangi mano atvejis nebuvo 
vienintelis, todėl protestuoda
mas prieš kunigų — Alfonso Sva
rinsko, Sigito Tamkevičiaus — 
I>ei kitų sąžinės belaisvių neA 
teisėtą laikymą tarybiniuose la
geriuose, atsisakau priimti ka
rinę priesaiką, dėl tos pačios 
priežasties ir pačią karinę tarny
bą Tarybinėje Armijoje laikau 
neteisėta, man primesta prievar
ta. < 
1987.XII.5'

10RIALS
66 - 86 80 ST MIDDI.E VH.IAGE. QlEEXS X Y 
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS

I1.37h”33+1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Marijos priminimai Fatimoje
Pirmojo pasaulinio karo veiks

mams vis labiau plečiantis, po
piežius Benediktas XV-sis 1917 
gegužės 5 kreipėsi į viso pasaulio 
tikinčiuosius, kviesdamas vie
ningai įsijungti į bendrą maldą 
už pasaulio taiką, ypač prašant 
Marijos užtarimo. Tuo pačiu 
tikslu į Marijos litaniją jis įjungė 
naują kreipinį: “Taikos Karalie
ne, melskis už mus”.

Nuliūdęs Šv. Tėvas išsireiškė: 
“Pasaulis yra kurčias mūsų 
šauksmui. Tad daugiau ir nebe- 
jieškosime žmonių pagalbos. 
Kreipkimės prie Dievo, kurs tik
rai išklausys mūsų maldų. “Vieš
pats išgirdo savo Vietininko 
žemėje balsą. Už kelių dienų 
pati Dievo Motina atnešė atsaky
mą apsireikšdama Portugalijoje.

Įvykiai prasidėjo gegužės 13, 
sekmadienį. Trys piemenėliai 
saugojo bandą uolotoje Cova da 
Iria vietovėje. Vyriausia iš jų 
buvo dešimtmetė Lucija dos 
Santos. Kartu su ja ganė ir jos 
pusbroliai — Pranciškus Marto, 
devynių metų ir Jacintą Marto, 
septynių metų amžiaus. Apie vi
dudienį užkandę atsinešto val
gio, vaikai pradėjo žaisti, bet 
buvo išgąsdinti staigios šviesos^

tmgu būdu apšviestas ąžuolas, 
virš kurio vaikai pastebėjo gražią 
moterį. Liucija ir Jacintą girdėjo 
ją kalbant, bet Pranciškus tik 
matė. Vaikų vardu kalbėjo tik 
Liucija.

i Pirmame pasirodyme moteris - 
vaikams pareiškusi, kad jį atei
nanti iš dangaus ir ir pažadėjo 
juos ten pasiimti. Jie turi čia 
sugrįžti dar per penkis mėnesius 
iš. eilės tą pačią dieną. Vėliau ji 
pasakysianti kas ji yra ir ko nori. 
Vaikai, nors ir sutarė tai laikyti 
paslaptyje, išsiplepėjo. Tad teko 
patirti įvairių reagavimų, kvoti
mų, pajuokos bei kančių.

Birželio 13 apsireiškusioji pa
geidavo pamaldumo į Nekalčiau
sią Marijos Širdį ir ragino kalbėti 
rožančių, Pranciškus ir Jacintą 
sužinojo, kad mirs jauni.

Liepos 13 iš vaikų buvo pagei
daujama maldos ir atgailos. 
Jiems taip pat patikėta paslaptis 
ir pažadėtas stebuklas.

Rugpjūčio 13 vaikai negalėjo 
nuvykti į apsireiškimų vietą, nes 
prieš religiją nusiteikęs civillinės 
valdžios administratorius juos 
prisiviliojo ir uždarė į kalėjimą. 
Vėliau išleistiems vaikams apsi
reiškimas įvyko rugpjūčio 19.

Rugsėjo 13 į regėjimų vietą 
vaikus lydėjo apie 30,000 maldi
ninkų ir smalsuolių minia. Spalio 
13 prisirinko apie 60,000 asme
nų. Nežiūrint lietingo oro, visi 
laukė pažadėto stebuklo. Vidur
dienį nustojus lyti, pasirodė iš
blyškusi saulė ir daugelio 
stebėtojų sutartinu liudijimu 
pradėjo drebėti, suktis, leisda
ma spalvingus spindulius. Po 
dviejų pertraukėlių saulė laužyta 
linija pradėjo kristi į minią, su
keldama išgąstį. Staiga saulė su
stojo ir grįžo į savo vietą. Šio 
regėjimo metu apsireiškusioji 
pasisakė esanti rožančiaus Kara-

Balandžio 1 dienos vaka
re į jaukią ir dailiai išpuoštą Ana
pilio pokylių salę susirinko di
džiulis būrys Tėviškės Žiburių 
leidėjų, rėmėjų, liendradarbių ir 
svečių atšvęsti to populiaraus sa
vaitraščio keturiasdešimties 
metų jubiliejų. Kai prieš keturis 
dešimtmečius būreliui entuzias
tų kilo mintis leisti naują laik
raštį, jo ateitimi buvo abejota, o 
sunki kūrimosi pradžia parapijos 
pastatų rūsyje reikalavo daug pa
sišventimo ir tikro idealizmo, jo 
pirmą numerį, išėjusį 1949 metų 
gruodžio 24 dieną, globojo ir iš
leido Kanados lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija, kuri tą kilnų 
darbą tęsia ir šiandieną. Pirma
jam redaktoriui Adolfui Šapokai 
mirus, nuo 1954 metų Tėviškės 
Žiburius redaguoja prelatas dr. 
Pranas Gaida. Vispusiškai re
miamas, laikraštis Sv. Jono Kri-

dorumui. Viešajame apreiški
me, pasibaigusiame su paskuti
nio Apaštalo mirtimi, yra išreikš
tos visos tiesos, reikalingos žmo
nių išganymui. Kaip privačiuose 
apreiškimuose bendrai, taip ir 
Fatimos atveju, Marijos pareikš
ti pageidavimai neįneša jokių baliaus dalyviams pristatė iš arti 
naujų tiesų į katalikų tikėjimą, i 
bet vien tik kaikuriuos dalykus f 
primena ir pabrėžia. i

Marija Fatimos apsireiški- < 
muose ragino melstis ir daryti at- 1 
gailą. Ji perspėjo, jog nepaklus- < 
numo atveju vėl kils baisus ka- 1 
ras. Ragindama prie rožančiaus 
kalbėjimo, Marija ypač skatino ] 
priimti permaldavimo Komuniją 
pirmaisiais mėnesių šeštadie
niais. Prašydama, kad pasaulis 
būtų paaukotas jos Nekalčiausiai 
Širdžiai, Marija pažadėjo Rusijos 
atsivertimą ir pastovią pasaulio 
taiką.

Atsižvelgdamas į Dievo Moti-
__ __ __ ..... . r.__ . , — nos pageidavimus, Pijus XII dvi- 

;_________________________________________ Mdešimt penktose apsireiškimų
*^suz nuodėmės. '^etinėse - 1942 spalio 31 Ne- '

kalčiausiai Marijos Širdžiai paau
kojo visą pasaulį, o 1952 m. Ru
siją.

Marijos pareiškimai Fatimoje 
yra nesudėtingi. Net ir gilios tie- 
.sos gali būti labai paprastai iš
reiškiamos. Fatimos pamaldu
mas neturi būti paverčiamas į 
Septintos Dienos Adventistų 
sąjūdį, vis grąsinaritį su pasaulio 
pabaiga. Fatimoje apsireiškusios 
Marijos pageidavimų esmė aiški 
— rūpestingoji Motina ragina 
savo užsimirštančius ir klystan
čius vaikus prie maldos, pasiau
kojimo, atgailos ir atsilyginimo.

Katalikų Bažnyčia šių pasiro
dymų atžvilgiu laikėsi labai re
zervuotai. Lei rijos vyskupas 
1920 m. pranešė, kad vėliau bus 
sudaryta komisija įvykiams ištir
ti. Po aštuonių tyrinėjimo metų, 
1930 spalio 13 sayo ganytojiška
me laiške vyskupas pareiškė, kad 
vaikų regėjimai buvo rasti verti 
pasitikėjimo.

Joks Bažnyčios pareiškimas 
apie tikėtinumą negali privačių 
apreiškimų padaryti tikėjimo ob
jektu. Šitoks -pareiškimas vien 
pastebi, kad tokiose progose 
Bažnyčia neranda jokių teigimų, 
prieštaraujančių tikėjimui ir pa-

Švenčiant “Tėviškės Žiburių” 40 metų sukaktį, Antanas Bumbutis leidėjų vardu redak
toriui prel. dr. Pr. Gaidai jteikia medžio drožinį — lazdą. Nuotr. S. Dabkaus

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” JUBILIEJINĖ ŠVENTE

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

kštytojo parapijos klebono a. a. 
Ažubalio pastangų dėka per
sikėlė į Anapilį ir netrukus 
įsikūrė priestate, kuriame yra 
redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės patalpos.

Pokylio programos oficialią 
dalį atidarė dr. Silvestras Čepas, 
KLK Draugijos pirmininkas. 
Trumpame žodyje jis nupasa
kojo Tėviškės Žiburių nueitą ke
lią, prisiminė mirusius bend
radarbius ir talkininkus, a. a. 
Adolfą Šapoką, A. Rinkūną bei 
visus pakvietė jų atminimą pa
gerbti atsistojimu. Draugijos na
riai ilgametį redaktorių prel. dr. 
Praną Gaidą, š. m. sausio 24 at
šventusį deimantinę amžiaus su
kaktį, apdovanojo simboline do
vana — iš lietuviško medžio iš
drožinėta lazda, papuošta kry
žiumi, Tėviškės Žiburių em- 
blemba ir kitais simboliais.

Draugijos valdybos narė Ra
munė Sakalaitė Jonaitienė, me
ninės dalies programos vedėja, 

ir toli atvykusius svečius ir per
skaitė gautus sveikinimus iš 
Darbininko, Dirvos, Draugo re
daktorių, vyskupo Pauliaus Bal
takio ir kitų. Programos meninę 
dalį atliko populiarusis “Vo
lungės” choras, vadovaujamas 
Dalios Viskontienės ir pianinu 
palydimas muziko Jono Govėdo. 

Solistė Anita Pakalniškytė sudai
navo keletą solo dainų su choro 
palyda. Didelio svečių pritarimo 
susilaukė chorvedės praneši
mas, kad koncerto programos 
honoraras aukojamas Tėviškės 
Žiburių labui.

Po programos prel. dr. Gaida 
sukall>ėjo invokaciją. Svečiai 
buvo vaišinami karštais pietumis 
ir geros kokybės vynu. Netrukus 
didokas profesionalus orkestras 
užtraukė puikią šokių muziką. 
Pokylis užsitęsė iki gerokai po 
vidurnakčio. Ta pačia proga man 
buvo suteikta privilegija aplan-

MOKSLININKAMS IR MĖGĖJAMS

Šeštojo iš eilės mokslo ir kūry
bos simpoziumo rengėjai yra LB 
JAV Krašto valdyba, Lituanisti
kos Institutas, Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga ir Pasaulio lie
tuvių inžinierių ir architektų są
junga.

Lietuviškai visuomenei pain
formuoti renginio taryba sukvie
tė spaudos ir visų suinteresuotų
jų susirinkimą balandžio 2 Chi
cagos Jaunimo Centro kavinėje. 
Tarybos pirm. Albertas Kerelis 
atidaromajame žodyje supažin
dino visus su kitais Tarybos na
riais. Tarybą sudaro: Kazys Am
brazaitis, Bronius Juodelis, 
Gražvydas Lazauskas, Aušrelė 
Liulevičienė, Jonas Valaitis ir 

kyti neseniai užbaigtą Kanados 
lietuvių muziejaus ir parodų 
priestatą. Tai įspūdingos, tam 
tikslui puikiai pritaikytos patal
pos su originalia architektūra, 
keltuvu, apšvietimu ir administ
racinėmis patalpomis.

Šiuo metu redaktoriui prel. 
dr. Gaidai talkina eilė asmenų, 
jų tarpe administratorius J. An
drulis, V. Kastytis ir Kanados 
Liet. Kat. Draugijos nariai. Lin
kime Tėviškės Žiburiams ir jų 
darbuotojams savo spindulius 
skleisti ilgus metus.

Juozas Vaišnys, S. J. Svarbiausia 
simpoziumo tema — 1863 metų 
sukilimas, minint jo 125 metų 
sukaktį.

Toliau šiai programai vado
vauti buvo pakviestas prof. Ri
mas Vaičaitis. Jis pabrėžė, kad 
šio ruošiamo simpoziumo tikslas 
— pateikti lietuvių visuomenei 
mokslo ir kūrybos naujausius 
laimėjimus.

Simpoziumo programa skirs
toma į dvi dalis, o dar smulkiau 
j sekcijas. Simpoziumas vyks š. 
m. Padėkos savaitgalį lapkričio 
22 - 26. Vieta: Chicagos Jaunimo 
Gentras ir Lemonto Lietuvių

(nukelta į 4 psl.)

Mota* L ________ Sausis 1889 m. - _________ Kum. I.

MV ARPASf® 
iheratūros, jelitikos ir mokslo menesius hikrasetis.

100 METŲ SUKAKTIS

KELKITE! KELKITE! 14

SnuRis 1889 m.

PAULIUS JURKUS

VALERIJAI
Kada mane ištiko likimas 

graudulingas,
' Kada dvasių prislėgė nelaimių 

klampynė,
Rankas buvau nuleidęs... Ta

rei man: Tėvynė
Žiūri į tave, kelkis — tu jai 

reikalingas!

, Kada tyčiojos iš manęs svietas 
nedėkingas

* Ir, manęs nesupratęs, man
5 širdį sumynė '.

Rengiausi prakeikti. viską...
Nuo to mane gynė 

P risimi nims tavo: Da tu drau
gijai skolingas'

Aš kėliausi ir dirbau. Kad dėl 
neteisybės.

Pakliuvau į žabangas, netekau 
liuosybės.

Kada -mane teriojo priešai 
užsigulę...

Per tave man nušvito kalėjimo 
tamsybės,

Kaip angels sargas mane ra
minai... Bičiule!

Palaiminta būk!

Kudirkos sveikata vis blogėjo, 
1895 - 1897 vėl jis gydosi prie 
Juodosios jūros. Ten jis parašė 
Dainą Karvelėli, aiškiai skirtą 
Valerijai. Daina “Karvelėli, 
mėlynasis, karvelėli tu pilkasis, 
skrisk į tą šialį, kur meilužė 
manęs laukia”, būtų taip ir likusi 
ir nuskendusi praeityje. Ją labai 
išpopuliarino kompozitorius Če
slovas Sasnauskas (1867 - 1916), 
pritaikęs šiems žodžiams kupiną 
meilės ir ilgesio melodiją.

Kartą kan. Mykolas Vaitkus 
(1883 -1973), rašytojas, pasakojo 
privačiam ratelyje, kaip Kar

velėlį sukūrė Č. Sasnauskas. Tai 
galėjo būti apie 1910 - 1912, o 
gal ir 1913 metus. Kun. M.Vait
kus nuvyko į Petrapilį. Miestas 
jam buvo gerai žinomas, nes ten 
lankė Aukštąją Dvasinę semina
riją. Sustojo pas C. Sasnauską, 
žinomą muziką, Šv. Kotrynos 
parapijos garsų vargonininką. 
Vidurnaktį kun. Vaitkų pabudi
no piano muzika. Muzika banga
vo, skambina ir vėl sustoja, vėl 
grįžta. Susidomėjo, ką šiokiu lai
ku daro maestro Česlovas Sas
nauskas. Pravėrė duris ir pa
matė, kaip prie piano sėdi C. 
Sasnauskas, užsidegęs žvakę 
apsivilkęs tik pižama. Kažką ku
ria, rašo gaidas. Paskui išdidžiai 
paskambina visą kūrinį. Tada ir 
priėjo prie jo svečias kun. Myko
las Vaitkus ir paklausė, ką daro 
maestro. Jis atsakė:

— Parašiau dainą Karvelėli. 
tenorui solo, mišriam choru su 
fortepijonu ir tą dainą dedikavau 
rašytojai Sofijai Kymantaitei- 
Čiurlionienei. Iš kito kambario 
galvą iškišo kitas svečias ir pa
sveikino kompozitorių už naują 
kūrinį.

Niekas netikėjo, kad daina 
turės tokį pasisekimą.

Pirmą kartą šią dainą atliko 
studento St. Šimkaus vadovauja
mas choras. Prieš pirmąjį pasau
linį karą, gal kokiais 1913 - 1914 
metais, Šiaulių mieste buvo 

žemės ūkio paroda. Toje parodo
je pasirodė šis St. Šimkaus vado
vaujamas choras. Karvelėli daina 
buvo programoje pati paskutinė. 
Publika salėje buvo įvairių tau
tų, daug rusų karininkų, miesto 
lenkų. Ir Karvelėli daina turėjo 
nepaprastą pasisekimą, jąbisavo 
36 kartus. Vienu uždangos ati
traukimu pakartodavo 6 kartus, 
užtraukdavo uždangą ir, publi
kai audringai plojant, vėl ati
traukdavo. Tai pasakojo šių ei
lučių autoriui tame chore dai
navęs pirmuoju tenoru dr. Pe
tras Mačiulis (1895 - 1978), teisi
ninkas ir diplomatas, tuo metu 
lankęs Šiaulių gimnaziją.

Grįžęs iš Juodosios jūros pa
krančių, V. Kudirka paskutinius 
savo gyvenimo metus 1897 - 
1899 praleido Naumiestyje. Jį 
globojo Valerija, organizavo jo 
raštų, skirtų Varpui, pernešimą 
per sieną į Prūsus, prie jos ir 
mirė V. Kudirka 1899 lapkričio 
6.

Palaidojus Kudirką, ji su duk
ra Marija išvyko į Varšuvą, su 
savim išsivežė jai dedikuoto ei
lėraščio Valerijai rankraštį, 
eilėraščių rinkinio Laisvos va
landos rankraštį ir keletą laiškų. 
Valerija mirė prieš Antrąjį pa
saulinį karą, palikimą perdavė 
saugoti savo dukrai Marijai 
Kačanovskai. 1937 Valerijos 
dukra per Lenkijoje dirbusį lie
tuvį žurnalistą eilėraščio Valeri

jai rankraštį perdavė Lietuvos 
mokslo įstaigoms, taip pat ir 
šešis Kudirkos laiškus. Dabar jie 
saugomi Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekos rankraščių 
skyriuje. Po karo Marija Kača- 
novska, sulaukus 70 metų, Va
ršuvos Liaudies bibliotekai per
davė paskutinę išsaugotą relik
viją — Laisvųjų valandų rank
raštį.

Kudirka, išvyškęs į Sevasto
polį, gyveno pas draugą, vietinio 
pulko gydytoją L. Tercijoną. 
Grįžęs į Naumiestį, gyveno pas 
V. Kraševskienę. Buvo tiek silp
nas, jog tik gulėdamas galėjo 
rašyti. Gyveno vienas, beveik 
niekieno nelankomas. Kūryba 
buvo vienintelė paguoda ir kūrė 
be paliovos, kiek leido tolydžio 
silpnėjančios jėgos. Prie lovos 
degdavo žvakė, kad, žandarams 
veržianatis į butą, galėtų savo 
rankraščius sudeginti.

Palaidotas Naumiesčio kapi
nėse. 1902 spalio 24 ant kapo pa
statytas paminklas, vaizduojąs 
ąžuolą su nulaužtų liemeniu.

J paminklą buvo iškalti šie 
himno žodžiai:

Tegul saulė Lietuvos tamsu
mus pašalina

Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius 
telydi

Tegul meilė Lietuvos dega 

mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė 

težydi.

Vincas Kapsas

V iršuję buvo įrašyta — Dakta
ras Vincas Kudirka, gim. 31.XII. 
1858 — 16.XI. 1899.

Tie himno žodžiai neilgai lai
kėsi iškalti paminkle. 1903 
metų pradžioje, laidojant vieną 
katalikę, ištekėjusią už ruso, ka
pinėse lankėsi Naumiesčio poli
cijos viršininkas Gorelovas, da
lyvavęs tose laidotuvėse. Jis pa
stebėjo paminklą ir įrašą ir prašė 
išversti į rusų kalbą. Viršininkas 
nusprendė, kad įrašas yra prieš
valstybinis. Pasisamdė kalvį, ir 
šis girtas nakties metu išdaužė, 
iškalė visą įrašą.

Toks paminklas be svarbiausio 
įrašo yra pasiekęs mūsų laikus ir 
aiškiai liudija apie anuųs tamsius 
priespaudos laikus, kai barbarai 
palietė ir mirusiųjų kapus.

Dal>ar Lietuvoje, kai kyla są
jūdis prisiminti praeitį ir jai su
teikti tinkamą pagarbą, buvo su
manymas vėl raides iškalti pa
minkle. Tačiau, atrodo, kad nu
stelbs balsai tų, kurie sako, kad 
reikia palikti taip, kaip jis išliko 
iš anų dienų. Tegu jaunoji karta 
mato, kokie buvo sunkūs prie
spaudos ir okupacijos metai!

(Bus daugiau)



DAKTARAS

Algirdas Vincas Kanauka 
1988 metų gruodžio mėn. ap
gynė disertaciją ir Southern Ca- 
lifomija universitete, viešosios 
administracijos mokykloje, gavo 
daktaro laipsnį iš viešosios admi
nistracijos — Public Administra- 
tion, Los Angeles, Calif. Diser
tacijos tema — “The Changing 
Role of Scientists’ and Technolo- 
gists’ in Defense Policy Crea- 
tion”.

Algirdas yra mokytas vyras, 
daug laiko ir dėmesio skyręs įvai
riems mokslams, 1954 m. elek
tros inžinieriaus bakalauro laips
nį gavo The CitadeI, Charleston, 
S. Carolina; MBA — Daytona 
universitete, Ohio, 1970; M S — 
Systems Management — South
ern Califomia universitete, Los 
Angeles 1980 m.

Algirdas V. Kanauka tarnavo 
Amerikos karo aviacijoje if į at
sargą išėjo majoro laipsny, šiuo 
metu dirba “The Aerospace” 
korporacijoje Los Angeles kaip 
projektų inžinierius įvairiose 
erdvės ginybinių satelitų progra
mose.

NAUJAS MOKSLŲ

Algirdas V. Kanauka

Algirdas yra gimęs Kaune 
prof. dr. Vinco ir Onos Kanaukų 
šeimoje. Po karo gyveno Kemp- 
teno DP stovykloje, kur mokėsi 
lietuviškoje gimnazijoje. Kanau
kų šeima 1949 metais emigravo 
į New Yorką, iš kurio Algirdas 
įstojo į “The CitadeI”.

Jo tėvelis prof. dr. Vincas Ka
nauka mirė New Yorke 1968 ko
vo 22. Vėliau mamytė Ona iš
sikėlė gyventi pas dukrų į Chica- 
gą ir taip pat yra mirusi. Vinco 
sesuo dr. Aldona Kanaukaitė- 
Naudžiūvienė (muzikologijos 
daktarė), gyvena Chicagoje.

VILNIAUS AKADEMINIO OPEROS 
IR BALETO TEATRO SOLISTAS 
AMERIKOS TEATRŲ SCENOSE

Vargiai kas žino, kad New Yor
ke lankėsi Vilniaus akademinio 
operos ir baleto teatro solistas 
Petras Skirmantas.

Jis čia gastroliavo su ukrai
niečių “Donetsko” teatro baleto 
grupe, iš viso apie 60 žmonių, 
grupė jį kaip solistą pasikvietė iš 
Vilniaus. Tai buvo pirmas kartas, 
kada rusų baleto tarpe pasirodė 
lietuvis solo šokėjas gastrolėse 
Amerikoje.

Asmeniškai P. Skirmantą teko 
matyti vasario 26 d. šokant City 
Center scenoje, Manhattane, N. 
Y. Jis atliko fragmentą iš Goun<xl 
Fausto Va liturgijos naktys.. Neto 
York Times panešė palankią kriti
ką apie šį baleto solistą. •.

Grupė psirodė 25 spektakliuo-
Washingtone,

Baltimorėje, Philadelphijoje.
Petras Skirmantas yra aukšto 

ūgio vyras, simpatingas, drau
giškas. Kaip baleto solistas Vil
niuje* atlieka daugyl»ę baleto solo 
partijų.

Jam palinkėjau geros sėkmės 
kuo geriausiai džiuginti baleto 
mėgėjus.

Teko patirti, kad gastrolės 
buvo staigiai nutrauktos Balti
morėje. Jas nutraukė gastrolių 
organizatorius, kai iš Leningra
do nepasinxlė viena šokėja. 
Nauji šios grupės sponsoriai su
trumpino grupės gastroles, ku
rios buvo prasidėjusios sausio 
29. Jie iš Amerikos išvyko kovo 
29.

MOKSLININKAMS IR MĖGĖJAMS
Kas norėtų leidinyje įdėti 

sveikinimus ar skelbimus, pusla
pis kainuos 100 dol.

Tikimasi, kad kai kuriuos daly
vius priglaus Cbicagos lietuviai 
savo šeimose.

Sis simpoziumas bus gausus 
mokslininkais iš viso pasaulio ir

(atkelta iš 3 psl.)
centras. Prelegentais kviečiami 
viso pasaulio Lietuviai moksli
ninkai, o iš Lietuvos laukiama 
20- 30 mokslininkų.

Visam tam darbui įvykdyti yra 
sudaryti keli komitetai. Moksli
nei Programai vadovauja prof. parodys, kad lietuviai darbštu

mu ir inteligentiškumu nenusi
leidžia net didesnėms tautoms. 
Tad tenka iš anksto planuoti ir 
ruoštis šiam svarbiam įvykiui ir 
savo dalyvavimu bei auka pri
sidėti prie jo pasisekimo.

APB

Rimas Vaičaitis, organizaciniam 
komitetui — Leonas Maskoliū
nas, kuris turi atskiroms sritims 
keletą vicepirmininkų. Sekreto
rė —"Gailė Eidukaitė, o iždinin
kas Liudas Slėnys.

Simpoziumo leidinio redakto
rius— Ramojus Vaitys. Informa
cijos vadovas — Juozas Zygas. 
Renginiais ir parodomis rūpinasi 
Irena Kerelienė ir keletas jos 
padėjėjų. Lėšų telkimui vadovau
ja gabi organizatorė Birutė Jasai
tienė, apgyvendinimu — Birutė 
Zalatorienė.

Tam įvykiui prisiminti bus pa
ruoštas specialus medalis, ir tuo 
pasirūpins Rimas Žemaitaitis.

Programa susidės iš paskaitų, 
diskusijų, parodų ir kitokių ren
ginių.

Prasidės trečiadienį, lapkričio 
22, susipažinimo vakaru Jauni
mo Centro kavinėje. Vadovė yra 
Matilda Marcinkienė su padė
jėjomis.

Ketvirtadienį, lapkričio 23, 
atidaromasis posėdis 10-12:30 
vai. Tema — Šių dienų įvykiai 
Lietuvoje. Čia dalyvaus 3-4 pre
legentai iš Lietuvos. Popietinėje 
programoje bus architektūros 
srities paskaitos ir nagrinėjamos 
istorinės temos, prelegentai iš 
čia ir iš Lietuvos. Vakare vyks 
šokiai jaunimui Jaunimo Centro 
salėje.

Penktadienį mokslininkai iš 
čia ir iš Lietuvos turės simpoziu
mą: bus skiriama po pusvalandį 
klausimams. Popietinėj sesijoj 
bus nagrinėjami ekologiniai 
klausimai, dalyvaus tos srities 
žinovai: Valdas Adamkus, Kazys 
Ėringis ir kiti iš Lietuvos. Vaka
ras bus skirta atsigavimui, Jauni
mo Centre bus muzikos ir lite
ratūros vakaras.

Šeštadienis skiriamas ateities 
klausimams ir išvadoms. Vakare 
vyks iškilmingas pokylis Lemon- 
te.

Dar bus preliminarinės pa
skaitos bendrais klausimais.

Lapkričio 18, šeštadienį, bus 
atidaryta meno paroda Jaunimo 
Centre ir tęsis visą savaitę.

A. R.

Vilniaus operos ir baleto teatro baleto solistas Petras Skir
mantas.

Aukomis remkime Lietuvos 
aisvinimą!

bauk
TOURS

1989 M. KELIONĖS 1 LIETUVĄ

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/O “VNESHPOSYLTORG

G8GUŽĖ
UtETUVK IR AUSTRIJA-15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 nakty* Viduje, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Ketooė Nr. ,825 geguži 25-birtaiio 8 *2,2M S Bostono Ir Niujorko

*2,482 ii Čikagos

BIRŽELI* (
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje, 14 naktų VHniuje, 2 Kaune,

1 Maskvoje, 1 Zuriche. ' .
Ketonė Nr. 80* birželio 8-27 *2,899 ii Bostono Ir Niujorko .

*2,7*2 ii Čikagos
LIETUVA IR AUSTRIJA-15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 nakty* VHniuja, 3 Kaune, 2 Vienoje.
Kstonė Nr. *11 birželio 15-29 *2,39* ii Bostono ir Niujorko

*2,882 ii Čikagos
LIETUVA, RUSIJA, ŠVEDIJA IR SUOMIJA -18 dienų: 7 d, Lietuvoje, * nakty* Vtojuj*,

2 Kaune, 2 Mukvoje, 2 Leningrade, 2 Stokholme, 1 Hstonjcyje. Kaikįni jĄiyų 
Baltijos jūra naktį ii Stokholmo Į Helsinkį.

Kėtonė Nr. 827 birželio 27-Hepoe 13 *2,*4* Ii Bostono ir Niujorifc
*3,132 ii Čikagos

LUPA ,
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje,2 Zuricbe.
Ketonė Nr. 713 liepa 13-27 *2,219 ii Bostono Ir Niujorko

*2,482 ii Čikagos
UETUVA, RUSLIA IR SUOMIJA -15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Laningrade, 2 Helsinkyje.
KeSenė Nr. 717 liepa 17-31 *2,489 ii Bostono k Niujorko

<2,*42 ii Čikagos

RUGPJŪTIS
UETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 nakty* VHniūj*. 3 Kaune, 

2 Zuriche
K*non4 nr. 803 rugpjūtio 3-17 *2,299 iš Bostono ir Niujorko

*2,482 ii Čikagos
LIETUVA, AUSTRIJA -15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 nakty* VHniūj*, 3 Kaune, 2 Vienoj*.
Ketonė Nr. *10 rugpjūčio 10-24 *2,39* ii Bostono ir Niujorko

*2,582 ii Čikagos
UETUVA, RUSUA IR SUOMIJA -15 dienų: 7 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje.
KaHonė nr. <14 rugpjūčio 14-28 *2,459 iš Bostono ir Niujorko

*2,*42 iš Čikagos

RUGSĖJIS
LIETUVA IR SUOMIJA -14 dienų: 10 d'. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje,

Ketonė Nr. *14 rugsėjo 14-27 *2,209 iš Bostono ir Niujorko
*2,3*2 iš Čikagos

UETUVA — 10 d.: 7dienos Lietuvoje, 8 nakty* VįįoįMj^,
įKėto^ ^4 n O.

SPAUS
UETUVA IR AUSTRIJA - 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų VHniūj*, 2 Vienoje.
Ketonė Nr. 105 spalio 5-19 *2,159 iš Bostono ir Niujorko

*2,342 Iš Čikagos

v LAPKRITIS
UETUVA IR SUOMIJA-14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Ketonė Nr. 102 lapkričio 2-15 *1,*** iš Bostono Ir Niujorko

*13*2 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų VHniuje, 1 Maskvoje, 

2 Briuselyje
Ketonė Nr. 12* gruodžio 29-sausio 11 *1,5*9 iš Bostono ir Niujorko . .

' *1,7*2 iš Čikagos

Gerai žinoma firma, kuri nuo 1959 metų siuntė licenzijuotus siuntinius j 
TSRS ir kuri buvo pati didžiausia ir pirmaujanti firma JAV — atnaujina licenzi- 
juoty siuntinių su apmokėtu muitų priėmimą j visus TSRS gyvenamus punktus, 
tame tarpe ir Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt. Firma turi 30-tles metų paty
rimą darbe su licenzijuotais siuntiniais, o taip pat kvalifikuotą personalą, kuris 
visada pasiruošęs Jums patarnauti siunčiant siuntinius Jūsų artimiesiems.

Visi siuntiniai apdrausti. Gavėjas nieko nemoka.
Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didelj pasirinkimą aukštos ko

kybės prekių prieinamomis kainomis.
Dėl informacijos prašome kreiptis j mūsų pagrindinę kontorą arba j visus 

mūsų agentus

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017, 

Tel. (212) 832 - 7550
661 Manhattan Avenue 
1667 Sheepshead Bay Road 
70 Fillmore Avenue 
2242 W. Chicago Avenue 
2655 West 69th Street 
1723 W. Chicago Avenue 
6089 State Road 
1807 Beineke Road 
11415 Jos Campau Avenue 
1839 Park Street 
RR No. 1, Box765 
McKenna Rd.
3216 St. Jude Drive 
1082 Splringfield Avė. 
7706 Santa Monica Blvd. 
1352 VVashington Avė. 
2422 Central Avė. N.E. 
698 Sanford Avenue 
122 First Avenue 
4925 Old York Road 
9550-B Bustleton Avė. 
1307 E. Carson Street 
681-683 Hudson Avenue 
703 So. Broad Street

BROOKLYN, N.Y. 11222 
BROOKLYN, N.Y. 11235 
BUFFALO, N.Y. 14212 
CHICAGO, ILL. 60622 
CHICAGO, ILL 60629 
CHICAGO, ILL 60622 
CLEVELAND, OH, 44134 
FORT WAYNE, IN. 46808 
HAMTRACK, MI.48212 
HARTFORD. CT.06106 
HERKIMER

Tel. (718)389-6747 
Tel. (718) 769-4023 
Tel. (716) 895-0700 
Tel. (312) 235-7788 
Tel. (312) 436-7772 
Tel. (312) 666-3985 

Tel. (216) 884-1738 
(Tel. (219) 432-5402 
Tel. (313)365-6350 
Tel. (203) 232-6600 
Tel. (315) 866-3939

BALT1C TOURS * ORBIS 
PARODO VtSĄ LIETUVOS IR LANKUOS GROŽI

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje
7 nakty* Vilniuj*, 4 Virtuvoje, 2 Krokuvoje, 1 Zuriche.
KeMonė Nr. *1* 15-liepo* 1

Ketonė Nr. 714 liepa 14-29

Ketonė Nr. *11 rugpjūčio 25-rugsėjo 9

*2,1** Iš Bostono k Niujorko
*2,342 » Čikagos
*2,1 M Ii Bostono Ir Niujorko
*2,242 ii Čikagos
*2,1 M Ii Bostono ir Niujorko 
*2,342 Ii Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą tu pemakvojlmu kiekvienai grupei!
'i »

Balto Toura patarnauji ludarsnt jūsų artimiesiems dokumentu* viešnagei pa* ju*.

Nuperkamo* mašinoerkitoe dovano* užsienio valiutos parduotuvėse VHniuje, Kaune 
Ir, Klaipėdoje. --

Taip pat pradedama naują paslaugą, statant paminklus jūsų minusiems giminaičiams 
Lietuvoj*.

Platesnei Informedjsl k ktUonių lankstinukams kreiptis:
BALTK TOURS

n oAKrmcrr 
nkwton, ma 021 m 

TaL •17-M5-BOM

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti iisiųiti Drenumerat* de-

D—X___— • -a M • *

INDIANAPOLIS, IN. 46227 
IRVINGTON, N. J. 07111 
LOS ANGELES, CA 90046 
MIAMIBEACH, FL. 33139 
MINNEAPOLIS, MN. 55418 
NEWARK, N.J.07106 
NEW YORK, N.Y. 10009 
PHILADELPHIA, PA. 19141 
PHILADELPHI A, PA. 19115 
PITTSBURGH, PA. 15203 
ROCHESTER, N.Y. 14621 
TRENTON, N. J. 08611

WORCESTER, MA. 01607 
WHEATRIDGE, CO. 80033 

YOUNGSTOWN,OH 44503

22 Carlstad Street 
4330 Quay Street 

309 Federai Plaza West

Tel. (317)787-0052 
Tel. (201) 374-6446 
Tel. (213) 656-1962 
Tel. (305) 532-7026 
Tel. (612) 788-2545 
Tel. (201) 373-8783 
Tel. (212) 533-2906 
Tel. (215) 455-9586 
Tel. (215)698-9190 
Tel. (412) 481-2750 
TeL(716)544-2151 
Tel. (609) 393-9455

Tel. (508) 798-2868 
Tel. (303) 422-4330 

Tel. (216)743-0440

•dretu: DARBININKAS 341 Hlghtand Blvd., BrooMyn. 
N.Y. 11207.

Vardas Ir pavadi

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius ms> 
tešloti nuoja tik 15 dol. Vlalsm kfflsm prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendoj
Spaudai paremti S.....



IŠKILMES MAIRONIO PARKE
WORCESTER, MASS.

.Maironio Parko valdybos ir ta
rybos naujai išrinktų narių prie
saika su atitinkamom iškil
mėm įvyko vasario 26 svečiais ir 
nariais pripildytoje didžioje 
Maironio Parko salėje.

Prie garbės stalo buvo pa
kviesti: Worcesterio Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Vincas Parulis, MIC, Maironio 
Parko pirmininkas Kazys Ado
mavičius su žmona, vicepirmi
ninkas Algis Glodas, Massachu- 
setts seimo narys William Glo- 
dis, Worcesterio miesto burmi
stras Jordan Levy, Worcesterio 
miesto Councillor Thomas Early 
su žmona, Worcesterio lietuvių 
organizacijų tarybos pirmininkas 
Petras Molis su žmona, Worces- 
terio lietuvių klubo pirmininkas 
Stephan Walinsky Sr. su žmona, 
Lietuvos vyčių /kuopos pirmi
ninkė Rita Pinkus su vyru ir pro
gramos vedėjas Romas Jakū- 
bauskas su žmona.

Išsirikiavus valdybos ir direk
torių tarybos nariams, juos pri
saikdino Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. V. Parulis, MIC. 
Priesaiką davė: pirm. K. Adoma
vičius, vicepirm. A. Glodas, 
rast. Ona Bender, finansų rašt. 
Ona Karšienė, ižd. Mykolas Sci- 
gla, iždo globėjos Teresė Ado
mavičienė ir Aldona Lozorai
tienė, knygų prižiūrėtojai S.

ST. PETERSBURG, FLA.
Atsisveikinimas su šiaurės gy

ventojais surengtas balandžio 
30. Pietų metu programą atliko 
tautinių šokių grupė Aušra. Atsi
sveikinimas rengiamas-tiems ku
rie žiemą praleidžia Floridoje, o 
vasarai išvyksta į šiaurę, kur turi 
kitus savo namus.

Klubo choro koncertas su
rengtas balandžio 1. Koncertui, 
buvo parinktos dainos, dainuo
tos mūsų laisvės, tremties ir oku
pacijų metais. Dainas palydėjo 
Bay Area Chamber styginis or
kestras. Chorui ir orkestrui diri-
gavo Petras Armonas. Jis pa- 

,• ruošė ir dainų palydą orkestrui.

Klubo priestato statybos dar
bai visiems rūpi. Iki kovo 17 
aukų buvo surinkta 17,410 dol.

* Klubo valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukotojams.

Svečias iš Lietuvos, ekono- 
4 mistas A. Degutis, lankėsi Stf 
s Petersburge ir kovo 15 klubo
* kultūrinių popiečių ratelyje pa

sakojo apie nuotaikas Lietuvoje, 
ką daro Lietuvos Atgimimo Sąjū-

• dis, kas jam kliudo, su kokiomis 
problemomis jis susiduria. Lie
tuvoje ypatingai atgimsta spau
da. Iki šiai dienai jau leidžiama 
140 laikraštėlių. Juos leidžiant, 
pirmauja jaunimas. Svečias pa- 
geidavo, kad visais galimais bū
dais siųstume į Lietfivą knygas, 
nes jų reikia visiem: bibliotekom 
ir mokyklom.

, Žibintas, St. Petersburgo vai- 
, dintojų grupė, kovo 17 Kasos pa- 
‘ talpose išrinko Kazį Jasinską 

grupės administratoriumi, išdi- 
ninko pareigas sutiko eiti ir to
liau dartinis iždininkas Aleksas 

, Kusi n skis.
Lietuvių Religinei Šalpai, Šv. 

Kazimiero Misija St. Petersbur
ge nutarė duoti po 100 dol. kas

♦ mėnuo. Pinigai bus išmokami iš 
, Misijos iždo.

Vilniaus universiteto folklori- 
‘ nis ansamblis Ratilio lankėsi ba

landžio 26 ir 27. Lietuvių klube 
jie atliko du skirtingus spektak- 

« liūs. Ansamblį kvietė Pensininkų 
klubas drauge su LB apylinkės

• valdyba.
“Saulės” lituanistinės mokyk

los tradicinis metinis vakaras 
buvo balandžio 15 klubo salėje. 
Programą atliko mokiniai ir so
listė Ona Armonienė. Jai fortepi
jonu akomponavo Regina Ritkie- 
nė. Programą užbaigė dainomis

Walinsky Srr ir Elena Vallen, 
tvarkos prižiūrėtojas Arūnas 
Šimkuss V

Po priesaikos naujai išrinktuo
sius sveikino VVorcesterio mies
to burmistras Jordan Levy, kartu 
įteikdamas Maironio Parko pir
mininkui Kaziui Adomavičiui, 
kuris pirmininkauja jau 25 metus 
draugijai, VVoreesterio miesto 
auksinį raktą. Jis pažymėjo, kad 
lietuviai iš daugelio tautybių yra 
veikliausi, daug įnešė į Worces- 
terio gyvenimą veiklos ir gyvu
mo

Po to sveikino Councillor T. 
Early, Massachusetts seimo na
rys W. Glodis, Worcesterio lie
tuvių organizacijų pirmininkas P.

, Molis, Lietuvos vyčių pirminin
kė Rita Pinkus ir Lietuvių klubo 
pirmininkas S. VValinsky, Sr.

K. Adomavičius padėkojo or
ganizacijų atstovams, gausiai su
sirinkusiems svečiams ir nariams 
už atsilankymą ir parodytą susi
domėjimą šia organizacija ir jos 
veikla. Atpasakojo savo 25 metų 
kaip pirmininko nueitą kelią su 
organizacijos gyvenimu, su jos 
darbais, kūryba, sunkumais, 
džiaugsmais ir augimu.

Pirmieji gyvenimo metai ne
buvo rožėmis kloti. Iš saujelės, 
čia gyvenančių lietuvių Mairo
nio Parkas negalėjo nei augti nei 
ekonomiškai išsilaikyti. Tik pri
traukus amerikietišką visuome
nę ir jai pradėjus ruošti įvairius

vyrų vienetas, vadovaujamas A. 
Mateikos.

Prof. Juozas Girnius iš Bosto
no atostogavo St. Petersburge. 
Kovo. 6 apylinkės socialinio sky
riaus popietėje"jis skaitė paskaitą 
tema: “Atgimimo įpareigojami 
persitvarkymai Tėvynėje ir čia”. 
Mums, laisvajame pasaulyje gy
venantiems, reikia ne tik sekti 
įvykius Lietuvoje, bet pagal ga
limybę, jiems padėti.Taip pat 
turime iš jų ir mokytis, nes vis
kas vyksta ten. Dvi būtinos ypa
tybės šiuo metu — pakantumas 
ir vieningumas, kurių visiems 
reikėtų laikytis. Mūsų šūkis tu
rėtų būti: kukliau, paprasčiau.

Paltinų koncertas įvyko ba
landžio 5 Lietuvių klubo salėje. 
Koncertą rengė LB Floridos 
apygarda. Nelė ir Arvydas Palti- 
nai čia yra mėgiami ir į jų kon
certus susirenka daug žmonių.

LB Floridos apygardos su
važiavimas bus gegužės 6-7 
Floridos Amerikos lietuvių klu
be St. Petersburge.

Poezijos, prozos ir dainų va
karas surengtas kovo 8. Rengė 
Lietuvos Dukterų draugija. Pro
gramoje dalyvavo Hamiltono 
Lietuvių teatro režisierė E. 
Dauguvietytė-Kudabienė, to 
paties teatro aktorė M. Kai vai- 
tienė, moterų dainos vienetas, 
vadovaujamas R. Diktienės.

(L. Ž.)

. _ AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787

1989 m. KEUONĖS Į LIETUVĄ

1. Balandžio 27 - Gegužės 15
- 2. Gegužės 15 * Gegužės 31

3. Birželio 12 - Liepos 01
4. Birželio 14 <« Liepos 01 

(Ųetuyių gydytojų ir medicinos
5. Birželio 26 - Liepos 12
6. Liepos 11- Liepos 30
7. Liepos 24 - Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 - Rugpjūčio 16
9. Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16

*. 10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06
11'Rugsėjo 12 - Spalio 01
12. SpaHo 03 * Spalio 16

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 0

profesionalų grupė)
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312*236-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

Chicago New York
2,150.00 2,100.00
2,395.00 2,245.00
2,795.00 2,645.00
2,595.00 2,445.00

2,595.00 2,445.00
2,795.00 2,645.00
2,695.00 2,545.00
2,695.00 2,545 00
2,595.00 2,445.00
2,595.00 2,445.00
2,795.00 2,645.00
1,895.00 1,850.00

VVorcesterio miesto burmistras Jordan Levy įteikia auksinį raktą Kaziui Adomavičiui, 
kuris Maironio Parko pirmininku išbuvo 25 metus. Iš k.: Mass. seimo narys William 
Glodis, Teresė Adomavičienė, Maironio Parko pirmininkas Kazys Adomavičius, Wor- 
cesterio miesto burmistras Jordan Levy, Worcesterio miesto tarybos narys Thomas 
Early.

Švietimo
GAIRES

renginius, Maironio Parkas su
klestėjo. 1973 m. gaisras visiškai 
sunaikino pastatą. Tais pačiais 
metais sušauktame valdybos ir 
narių visuotiniame susirinkime 
nutartą pastatą atstatyti. Na
riams suaukojus ir paskolinus 
reikalingą pinigų sumą, 1974 
gruodžio 8 Maironio Parkas vėl 
buvo atidarytas veiklai.

Valdybai ir nariams ryžtingai 
ir vieningai dirbant, Maironio 
Parkas vėl sužydėjo. Šiandien 
Maironio Parkas yra lietuviško 
gyvenimo širdis. Skautai, Lietu-
vos vyčiai, šauliai, Lietuvių Ben
druomenė, Moterų Sąjunga, Šv. 
Kazimiero parapijos choras ir ki
tos organizacijos čia randa prie
glaudą. Maironio Parkas savo na
rių vaikams duoda stipendijas. 
T 'i p pat skiriamos nemažos au
kos Vlikui, Aitui, Lietuvių Ben
druomenei, Balfui, skautams, 
lietuviškai radijo valandai, Lie
tuvių dienoms, sporto ir dainų 
šventėms bei kitoms instituci
joms.

Baigdamas savo kalbą, K. Ado
mavičius pabrėžė, kad vieningai 
dirbdami pasiekėme dabartinį 
Maironio Parko stovį. Taip pat 
padėkojo V. Pajėdai, buvusiam 
tvarkos prižiūrėtojui, kuris išėjo 
į užtarnautą poilsį, už sąžiningai 
atliktas pareigas.

K. Adomavičius, pirminin
kaudamas 25 metus klubui, savo 
pasišventimu, sugebėjimu,. draus
me ir darbštumu jį iškėlė ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių tarpe 
į pirmaujantį ir gerą vardą turinti 
klubą. Jam linkėtina dar ilgai va
dovauti Maironio Parkui.

Vicepirmininkas A. Glodis sa
vo darbštumu, pasišventimu yra 
tikra Maironio Parko gyvoji dva
sia. Jo pasišventimas yra pasigė
rėtinas. Kai daugelis narių pase
no ar pavargo, jis atranda laiko 
ir energijos užpildyti tas spragas.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
svečiai buvo pavaišinti, grojant 
linksmai muzikai. —,

“Išvesti mokinius j lietuvių 
intelektualų rikiuotę...”

Švietimo Gairės”, lietuviš
kojo, ugdymo žurnalas, leidžia
mas J. A. V-jose LB Švietimo 
Tarybos, skirtas mokyklai ir šei-
mai, 1988 m. spalio mėn. Nr. 42 
neseniai pasiekė skaitytoją. Re
daktorius ir administratorius J. 
Plačius (3206 W. 65 PI., Chica
go, II. 60629). Techninis apipa
vidalinimas N. Mackevičienės. 
Korektūra — J. Masilionis. Išei
na 4 kartus per metus. Kaina 
$5.00.

Šiame numeryje apie lituanis
tinės mokyklos ateitį rašo R. Jau- 
tokienė. Ji, lygindama tuos pa
čius mokinius, besimokančius 
^aštuntame skyriuje ir tuodaiku, 
kai jie dar buvo pirmaskyriai, 
prieina išvadą: koks pirmas sky
rius — tokia ir lituanistinės mo
kyklos ateitis. Jei mokinys buvo 
geras pirmame sky riuje, toks pa
siliko ir aštuntame.

J. Masilionis rašo apie praėju
sią vasarą įvykusią mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaitę 
Dainavoje, kurią Švietimo Tary
bai pavedus, jis buvo suorgani
zavęs. Čia suminėiti studijų sa
vaitės pareigūnai, paskaitinin
kai, jų gvildentos temos ir kiti 
buvę užsiėmimai. Dalyvavo apie 
120 asmenų, ne tik iš Ameri
kos,bet ir iš kitų kraštų, net iš 
Lietuvos.

J. Pacas savo kruopščiai pa
ruoštame straipsnyje “Kaip nau
dotis vadovėliu” nurodo, kaip 
svarbu mokytojui pasiruošti pa
mokoms visiems metams iš anks-

turėtų būti patrauklus, gausiai 
iliustruotas, su žodžių paaiškini
mais. Labai svarbu tekstą su
skirstyti dalimis, duodant kiek
vienai daliai pavadinimą, tam 
paremti jis pateikia konkrečius 
pavyzdžius ir klausimus, kad 
tekstas būtų lengviau įsisąmo-
nintas. Jis pabrėžia magnetofono 
reikšmę, kurį turėtų įsigyti kiek
vienas mokinys.

Užbaigoje J. Pacas iškelia pas
kutiniųjų metų lituanistinio 
švietimo krizę, nes jaunos šei
mos dažnai į lietuvių kalbą žiūri 
iš komercinio taško. Autoriaus 
nuomone, nereikia išsigąsti ir 
keisti sunkesnius vadovėlius 
lengvesniais, bet reikia stengtis 
gerais metodais padaryti juos 
lengvesniais. Ragina, nugalėjus 
žodyno sunkumus, išvesti moki
nius į lietuvių intelektualų ri
kiuotę.

Kun. A. Saulaitis, SJ, rašo 
apie lietuvių kalbos ugdymo 
dėsnius, gaires ir užsiėmimus, 
kiek jie susiję su klausa. Jis patei
kia 18 punktų nurodymus, juos 
išvardindamas: čia įeina vaidi
nimėliai, pasakos, eilėraščiai, 
chorinis skaitymas ir kiti bendri 
užsiėmimai, surišti su klausa.

Šiame “Švietimo Gairių” nu
meryje yra ir keletas nuotraukų, 
pailiustruoijančių mokytojų stu
dijų savaitės veiklą.

Žurnalas “Švietimo Gairės” 
įdomus visiems tiems, kurie yra 
susirūpinę lituanistinio švietimo 
problemomis ir nori susipažinti, 
kas daroma, kad lietuvių išeivi
jos jaunimas išliktų tautiškai są
moningas, ir didžiuotųsi savo 
tautine kilme.

Ig. Medžiukas

— Kun. Alfonsas Svarinskas, 
iškentėjęs daugelį metų Sibiro 
lageriuose, atvyksta į Chicagą 
gegužės 23. Jo sutiktuves rengia 
specialus komitetas. Sutikimas 
rengiamas birželio 4 Jaunimo 
Centre.

— Connecticuto valstijos lie
tuvių masinis susibūrimas įvyks 
Waterbury, Conn., gegužės 7, 
sekmadienį. Šv. Juozapo bažny
čioj (Congress Avė.) 3 vai. popiet 
bus aukojamos mišios. Po jų ban
ketas Sheraton viešbuty. Pagrin
dinis kalbėtojas bus kun. dr. 
Petras Stravinskas.

— Dail. J. Paukštienės kūri
nių parodą gegužės 12-22 Chi- 
cagoje rengia Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerija. Galerijai tal
kina ir parodą globoja “Ker
navės” tunto “Verpsčių” ir 
“Emilijos Platerytės” būreliai.

N—Jonas Tatarūnas, Brazilijos 
lietuvių visuomenininkas, ba
landžio 6 mirė Sao Paulo mieste. 
Velionis buvo gimęs Lietuvoje, 
mažas atvežtas į Pietų Ameriką, 
uoliai dalyvavo lietuviškame gy
venime. Buvo Lietuvių sąjungos 
Brazilijoje pirmininkas, III Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
iždininkas, “Lituanikos^- stovyk
lavietės iniciatorius, IX Pietų 
Amerikos lietuvių kongreso, 
įvyksiančio liepos mėn. San Pau- 
lyje, ruošimo pirmininkas. Rūpi
nosi Lietuvos aikštės ir Laisvės 
statulos pastatymu lietuvių ap
gyventoje Vila Zelinos srity. Da
lyvavo keliuose PLB seimuose 
Š. Amerikoje, bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje.

— Providence, R. L, ameri- 
kiečių-lietuvių piliečių tarpusa
vio pagalbos klubas buvo įsteig
tas 1914 balandžio 14. Tai se
niausias tokios rūšies klubas vi
soje valstijoje. Šio klubo vado
vybės iniciatyva gegužės 6-7 
vyks lietuviško liaudies meno 
paroda, kuria Rūpinasi Saulė Ša
tienė.

— Dainų šventės seminaras, 
kurį ’ organizuoja muz. Faustas 
Strolia, įvyks birželio 20-23 
Dainavos stovyklavietėje. 
Kviečiami visi chorų dirigentai 
ir po keletą chorų atstovų semi
nare dalyvauti. Stovyklos nuoma 
apmokama rengėjų, o pačių da
lyvių transportacija ir maistas. 
Registruotis telefonu: 687-1430.

— “Varpo” žurnalo 100 metų- 
sukakties minėjimas vyks birže
lio 25 Chicagos Jaunimo Centre.

— Montrealio lietuviai vasa
rio 16-osios sukaktį paminėjo 
mišiomis už žuvusius dėl laisvės 
Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero 
bažnyčiose. Minėjime meninę 
dalį atliko “Pavasario” mergaičių 
choras ir “Gintaro” šokėjai. Pa
skaitą skaitė dr. R. Vaštokas. Da
lyvavo savanoris kūrėjas Domas 
Jurkus.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Henry Ulrichas, Worcester, 
Mass., Antanas Kulys, Haver- 
straw, N.Y. Užsakė kitiems: 
Daina Kulienė, Ridgewood, N. 
Y., sūnui Antanui Kuliui. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
naujiems skaitytojams tik 15 dol. 
Atnaujinant — visiems 20 dol.

j metams



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ir šiaip 
spaudų parėmę:

Po 20 dol. — D. Bajorūnas, 
New York, N.Y., W. Petkevi
čius, Watertown, Conn., D. 
Skučas, Fairfax, VA, A. Kaman
tauskas, So. Boston, Mass.

Po 15 dol. — E. Daidynas, 
Brooklyn, N.Y., E. Tutinienė, 
Brooklyn, N.J., V. Balsys, St. 
Petersburg, Fla., A. Grinis, St. 
Petersburg, Fla., A. Znotas, 
Kearny, N.J. V. Rutz, Toms Ri- 
ver, N.J., dr. J. Gustaitis, Scran- 
ton, Pa., G. Slepakovas, Escan- 
dido, Calif., V. Kuskis Bayside, 
N.Y., A. Kiveta, Staten Island, 
N. Y., J. Taoras, St. Petersburg, 
Fla., J. Kaspariūnas, St. Peters
burg, Fla., F. Macijauskas, 
Kearney, N.J., I. Ozalas, Gar- 
wood, N.J., V. Malinauskas, 
Stamford, Conn., V. Sinkevi
čius, Chicago, III., J. Levonas, 
Jaekson Hgts, N.Y., L. Kuli
kauskas, S. Ozone Park, N.Y., 
S. Stončius, Nashua, N.H., S. 
Marcinkevičius, Shrevvsbury, 
Mass., L. Kardokas, Baltimore, 
Md., V. Lakickas, VVoodhaven, 
N. Y., S. Jankauskas, Hot 
Springs, Ark., V. Čižauskas, De- 
troit. Mich., E. Sakas, Denver, 
Co., S. Blynas, Bridgeport, 
Conn.,1. Kriaučiūnas, VVaterbu
ry, Conn., B. Kasias, VVyoming, 
Pa., V. Stankus, Media, Pa., A. 
Daukantas, Santa Monica, Ca
lif., A. Puzinas, San Mateo, Ca
lif.

Fort Lee, N.J., J. Misiūnas, 
Stuart, Fla., A. Nakutis, St. Pe
tersburg, Fla., M. Menčiūnas, 
VVoodhaven, N.Y., E. Čekas, 
Woodhaven, N.Y., J. Spiraus- 
kas, Aubum, Mass., P. Averka, 
So. Boston, Mass., E. Jurgėla, 
Ridgewood, N.Y., E. Garla, 
Woodbaven, N.Y., S. Wenckus, 
Gulfport, Fla., J. Švedas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., E. Ąžuo-

i.

Fla., S. Kreivėnas, St. Peter
sburg, Fla., J. Va' ’Tūnas, Le- 
nox, Mass., B. Mudėnas, VVor- 
cester, Mass., A. Kainauskas, 
Plainville, Conn., J.' Beniūnas, 
Hartford, Conn., U. Povilaitis, 
Woodhaven, N.Y., A. “Butas, 
Woodhaven, N.Y.,V. Jokūbai
tis, Euclid, OH. J. Palubinskas, 
Baltimore, Md., K. Sodoms, 
Juno Beach, Fla., J. Baužys, 
Sunny HįĮls, Fla., B. Mudėnas, • las* So. Orange, N.J., T. Zujus, 
VVorcester, Mass., St. Santva
ras, So. Boston, Mass., J. Ja- 
mack, Broomall, Pa., A. Vilgo- 
sas, Philadelphia, Pa., G. Milu
kas, Jamaica, N.Y., O. Osmols- 
kis, Richmond Hill, N.Y., D. 
Campė, Highland, Md., M. 
Korsak, Nashua, N.H., J. Kap- 
šienė, Dedham, Mass., K. Si
manavičius, Morton Mills, 
Mass., R. Krulikas,Ft. Myers, 
Fla., kun. L. Musteikis, Sunny 
Hills, Fla., G. Bobelis, Plain- 
view, N.Y., dr. B. Nemickas, 
Maspeth, N.Y., A. Zdanys, Ne- 
vvington, Conn., K. Kaminskas, 
Ansonia, Conn., T. Bakanienė, 
Chester, Pa., A. Žvirblis, Phila
delphia, Pa., B. Liogys, Brook
lyn, N.Y., G. Kruze, Brocklyn, 
N.Y., dr.K. Keblys, Baton Rou- 
ge, LA, kun. V. Kriščiunevičius, 
Southfield, Mich., A. Mar- 
tinėnas, VVallingford, Conn., Z. 
Dreslius,Hartford,Conn.,J. Mi
liauskas, VVorcester, Mass., R. 
Bielkevičius, Brockton, Mass., 
dr. G. Kumpikas, Hollis Hills, 
N.Y., P. Rasimas, Lindenhurst, 
N.Y., E. Dietrich, Elizabeth,
N. J., L. Jocys, Alpena, Mich.,

A. Bražėnas, Royal Oak, Mich., 
J. Gylienė, Chicago, III., Z.

• Strazdas, Jupiter, Fla., S. Lu- 
kauskas, Fort Myers, Fla., dr.
B. Mikonis, Mashpee, Mass., R. 
Barisas, Shresvvsbury, Mass., J. 
Daniliauskas, Stamford, Conn., 
J. Uldrikis, Poųudnock, Conn.,
O. Malkauskas, Chino Hills, Ca
lif., M. Biknaitis, Santa Monica, 
Calif., M. Navickas, Burbank, 
Calif., Y. Leleiva, Richmond, 
Hill, N.Y., V. Galinienė, Rich
mond Hill, N.Y., G. Grinis, St. 
Petersburg, Fla., kun. F. Jara- 
ska, Sunny Hills, Fla., S. Augo- 
nis, So. Boston, Mass., J. VVolo- 
senko, Brookline, Mass., J. 
Kiaunė, Jamaica Estates, N.Y., 
A. Jankauskas, Woodhaven, 
N.Y., L. Medelis, Sun City, Ca
lif., B. Liaudanskis, Marina Del 
Rey, Calif., V. Gadliauskas, Rid- 
gewood, N.Y., U. Povilaitis, 
Woodhaven, N.Y., J. Janiūnas, 
Stratford, Conn., A. Semaška, 
New Britain, Conn., V. Gurec- 
kas, VViAlsor, Conn., E. Kem- 
fert, Baltimore, Md., Z. Vizba
ras, Worcester, Mass., R. Traki
mas, Worcester, Mass., V. Zele- 
nis, Roseda, Calif., R. Kontri
mas, Mission Viejo, Calif., D. 
Daugėla, Bedford, N.H., A. Os
tapas, Dearbom, Hgts., Mich. 
Urbšaitis, Gulfport, Fla., I. Si- 
manauskas, Bristol, Conn., A. 
Knašas, Quincy, Mass., A. Šid
lauskas, So. Boston, Mass., A. 
Kemfert, Baltimore, Md.,

' Škirpa, Washington, D..C. 
Kent, Valencia, Calif., 
Jurkūnas, Lomita, Calif., 
McCloskey, Springfield, Pa., S. 
Meškys, Center Harbor, N.H., 
E. Budelskis, Schiller Park, 
111,., A. Juozevičius, Oak Lawn, 
III.

9 dol. — B. Naras, Shrewsbu- 
ry, Mass.

Po 8 dol. —V. Tuskenis, Palm 
Springs, Calif., J. Lapšienė, 
Dedham, Mass., C. Šiultė, 
Richmond Hill, N.Y.

7 dol. —B. Povilavičius, Ar- 
lington, Mass.

6 dol. — P. Karosas, N. Bri
tain, Conn.

Po 5 dol. — J. Vasiliauskas, 
Jaekson Hgts. N.Y., P. Kulys, 
Ozone Park, N.Y., K. Vasaitis, 
Beltsville, Md., A. Gillis, Man- 
chester, N. H., J. Budraitis, 
Nortbvale, N.J., K. Čiuderis,

Keamy, N.J., V. Bakšys , Dor
chester, Mass., O. Šarkauskas, 
Worcestesr, Mass., J. Bagdonas, 
VVoodhaven, N.Y., A. Gobužas, 
Maspeth, N.Y., E. Radionovas, 
W. Hartford, Conn., H. Vaitai- 
tis, Old Saybrook, Corm., R. 
Šidlauskienė, Richmond Hill, 
N.Y., V. Galinis, Richmond 
Hill, N.Y., dr. H. Armanas, Bal- 
timre, Md., K. Bačauskas, Dor
chester, Mass., G. Vėlyvis, 
North Adams, Mass., H. Ulri- 
chas, VVorcester, Mass., L. Ka- 
peckas, Hartford, Conn., J. Čer
nius, Sacramento, Calif., R. Ba
rauskaitė, Los Angeles, Calif., J. 
Milukas, Garden City, N.Y., E. 
Juzumas, Seaford, N.Y., L. 
Sprindžiūnas, St. Petersburg 
Beach, Fla., P. Mikšys, Juno 
Beach, Fla., A. Andrews, Rosel- 
le, N.J., M. Goras, Keamy, 
N.J., S. Balys, Grand Rapids,

Mich., O., Paškevičius, Santa 
Monica, Calif., K. Ž vinis, 
Brooklyn, N.Y., E. Maceina, J., išėjo į pensininkų luomų.
Brooklyn, N.Y., P. Kiaunė, Ro- 
chester, N.Y., J. Vasys, Ded- ]
ham, Mass., J. Baškauskas, <
Brockton, Mass., dr. A. Razma, ; 
VVilmington, III., B. Juodelis, i
WiĮlpwbrook, III., B. Kristapo- ‘ ]
nis J\Tew York, N.Y., A. Koncė 
VVoodhaven, N.Y., J. Jakubaus
kas, Juno Beach, Fla., F. Bočiū- 
nas, Sunny Hills, Fla., J. Vasy- 
lionis, Dunellen, N.J., A. Straz
das, Roselle, N.J., J. Malinaus
kas, VVebster, Mass., J. Maske
liūnas, VVebster, Mass., A. Ki
šus, Flushing, N.Y., L. Čer- 
nauskas, VVoodhaven, N.Y., A. 
Cesonis, Harrisonville, Md., K. 
Martiniais, Chicago, 111., E. 
Raudys, Linden, N.J., V. Moli
nis, Hazlet, N.J., E. Valiukonis, 
So. Boston, Mass., Z. Petraus
kas, Dorchester, Mass., M. Ulė- 
nienė, Richmond Hill, N.Y., A. 
Eidukevičienė, Richmond Hill, 
N.Y. J. Strungys, VVaterbury, 
Conn., J. Šaulys, Branford, 
Conn., O. Dausevičius, VVood
haven, N.Y., K. Žvirblis, Brook
lyn, N.Y., J. Pupininkas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., C. Boss, 
Richmond Hill, N.Y., dr. L. 
Pauliukonis, Pittsford, NY, V. 
Oniūnas, Juno Beach, Fla.,R. 
Moore, Gulfport, Fla., P. Pul- 
minskas, Brockton, Mass., A. 
Bačiulis, Quincy, Mass., J. Ba
lčiūnas, New Britain, Conn, J. 
Raugalis, VVaterbury, Conn., E. 
Dirmantas, Glen Cove, N.Y., V. 
Savukynas, VVoodhaven, N.Y., 
E. Donohue, Union, N.J., A. 
Girnius, Howell, N.J., J. Gai- 
liūnas, Athol, Mass., M. Norkū
nas, Dorchester, Mass., V. Ki- 
dolis, VVoodhaven, N.Y., V. Pet
rikas, Syosset, N.Y., A. Žukau
skas, Teųuesta, Fla., H. Ginei
tis, St. Petersburg Beach, Fla.,
B. Kuddis, Arlington, Mass., S. 
Vaškelis, Framingham, Mass.,
C. Genevich, Brooklyn, N.Y., 
Lapurka, Masapeųua, N.Y., 
kun. J. Matutis, Hartford, 
Conn., dr. E. Vaišnys, North 
Haven, Conn., P. Radvila, San 
Francisco, Calif., D. Šukys, 
Diamond Bar, Calif., I. Dvorak, 
Richmond Hill, N.Y., V. Kaz
lauskas, Flushing, N .Y., P. Pliš- 
kaitienė, Newark, N.J., A. Stan- 
kevitz, Binghamton, N.Y., A. 
Balsis, Rego Park, N.Y., A. Kru- 
likas, St. Petersburg Beach, 
Fla., B. Oniūnas, Juno Beach, 
Fla., Z. Dabrila, VVorcester, 
Mass., A. Prapuolenis, VVorces
ter, Mass., E. Bobelis, VV. Hart
ford, Conn., I. Kubilius, Ver-

Po 14 dol. — E. Shimanskas, 
Briarcliff Manor, N.Y., A. Linar- 
tas, VVoodhaven, N.Y. •

Po 13 dol. — E. Didžbalis, 
VVaterbury, Conn., T. Barz, 
VVoodhaven, N.Y.

Po 10 dol. — S. Matulonis, 
Manhasset, N.Y., J. Navickas, 
VVoodhaven, N.Y., dr. D. Su- 
rantas, Rockford, 111,, V. Juodka, 
Chicago, III., J. Jacobs, Fair 
Lawn, N.J., D.Vaičiulaitis, Jer
sey City, N.J., B. Gaižauskas, 
St. Petersburg Beach, Fla., O. 
Dovydaitis, Lake VVorth, Fla., 
E. Sirgėdas, Brooklyn, N.Y., A. 
Žukas, VVoodhaven, N.Y., A. 
Starinskas, VVorcester, Mass., 
E. Kalvynas, VVorcester, Mass., 
A. Stukas, Jaekson, N.J., K. 
Krušinskas, Keamy, N.J., A. 
Poderis, Southfield, Mich., J. 
Skudra, East Chicago, Ind., L. 
Drangauskas, Woodhaven, 
N. Y., V. Dubauskas, VVoodha
ven, N.Y., kun. VV. VVolkovich, 
Norvvood, Mass., E. Ribokienė, 
Brockton, Mass., Janušis, Staten 
Island, N.Y., V. Milukas, Plain- 
vievv, N. Y., dr.P. Žemaitis, 
Canton, Mich., R. Chesonis, 
Marietta, GA., VV. Shestak, 
Mountainside, N.J., A. VVilkich, 
Toms River, N.J., E. Meilus, 
Shre\vsbury, Mass., O. Merkis, 
So. Boston, Mass., kun. dr. Z. 
Smilga, VVestbrook, Conn.,’ J. 
Karmuza, Guilford, Conn. 
Povilavičius, Yonkers, N.Y., A. 
Rimydis, VV<M>dhaven N.Y., T. 
Dameika, Durand, III., V. Pieši- 
na, I^a Šalie, Que., J. Taoras, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. 
Stongvilas, Coral Gables, Fla., 
A. Krasnakevich, So. Boston, 
Mass., J— Narkus, Lavvrence, 
Mass., S. Jurskytė, .Philadelp
hia, Pa., D. Staniškis, U’pper 
Darby, Pa., B. Arminas, Rich
mond Hill, N.Y.,M. Macezin- 
skas, Brooklyn, N.Y., A. But
kus, Chicago, 111., J. Stanaitis, 
Houston, TX, K. Krinickas, Ma
speth, N. Y., K. Krušinskas, 
Green Brook,N.J., M Minikaus- 
kas, VVestboro, Mass., O. Ado
mavičius, Centerville, Mass., J. 
Matiukas, VVoodhaven, N.Y., V. 
Paprockas, Brooklyn, N.Y., A. 
Dubinskas, Baltimore, Md., B. 
Kazukauskas, Silvesr Spring, 
Md., J. Milčius, Keamy, N.J., 
M. Melynis, Kearny, N.J., D. 
Pranckevičius, Sunny Hills,

K.
N.
R.
J-

Lake VVorth, Fla., G. Razvad, 
Milton, Mass., P. Radzevičius, 
Brockton, Mass., S. Marcavage, 
Milford, Conn., V. Nenortas, 
VV. Hartford, Conn., V. Petraus
kas, Clarks Summit, Pa., A. Pes- 
tenis, Philadelphia, Pa., A. 
Pakštys, Great Falls, VA, S. 
Dabkus, Toronto, Ont., A. Vo
sylius, Los Angeles, Calif., J. 
Raužys, Orland Park, 111., K. 
Gudukas, Centerville, Mass., 
M. Zujus, Keamy, N.J., T. Au
gulis, Bloomfield, N.J., A. Lu
koševičius, Woodhaven, N.Y., 
Z. Jankauskas, Germantosvn, 
Md, V. Palubinskas, Cleveland 
Hgts, Ohio, A. Tamošaitis, 
Kingston, Ont., dr. S. A. Bačkis, 
Washington, D. C., I. Kučiau- 
skas, Baltimore, Md., C. Žitkus, 
Baltimore, Md., M. Kairys, N. 
Providence, R.I., A. Hylands, Ft. 
Hope, Ont., V. Cyvas, Cleve-

non, Conn., kun. B. Kaunas, 
Santa Cruz, Calif., E. Viš- 
niauskas, San Gabriel, Calif., A. 
Skėrys, Sag Harbor, N.Y., S. 
Karmazinas, Woodhaven, N.Y., 
J. Lukas, Philadelphia, Pa., kun. 
M. Jarašiūnas. Gilberton, Pa., 
V. M ai akas, Wallington, N.J., 
A.Virbickas, W. Paterson. N.J., 
U. Bliskis, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Pažėra, Juno 
įsiės, Fla., A. Garbauskas, Old 
Bėthpage, N.Y., kun. S. Raila, 
Maspeth, N.Y., dr. A. Juzaitis, 
Plymouth Meet, Pa., A. Šimė
nas, Dorchester, Mass., K. Bag
donavičius, Brick, N.J.,P. Svir- 
tra, Woodhaven, N.Y., K. Juzai
tis, Brooklyn, N.Y., kun. dr. M. 
Čyvas, St. Petersburg Beach, 
Fla., S. Giedrikis, Juno Beach, 
Fla., A. Dubauskas, Cambrid- 
ge, Mass.,- P. Petrauskas, 
Shrevvsbury, Mass., A. Stasiu- 
kevičius, Newington, Conn., D. 
Virkutis, West Hartford, Conn... Ohio/H. Ostrogorsky, Boise,
C. Beiga, Chicago, 111., kun. V. 
Memenąs, Joliet, 111., A. Kle
mas, 1 
M. Rumkevičius, Philadelphia, 
Pa., A., Rugys, West Palm 
Beach, Fla., J. Budrevičius,

Bulota, Littleton, CO, V. 
jnas, Joliet, Iii., A. Kie- Rocjiūnas, Independence, Ohio, 
VVest Landsdowne, Pa., M. Brakas, Sioux Falls, SD, J. 

Urbonas, Clawson,. Mich., A. 
Sparkevičius, Las Cruces, NM, 
K. Bendoraitis, Schwetzingen,

VV. Germany, V. Palūnas, Ak- 
ron, Ohio, J. Šimonis, VVa- 
shington, D. C.

Po 4 dol. — Č. Grinoevičius, 
Chicago, III., J. Statkus, Ran- 
dolph, Mass., Juozaitis-Strazdis, 
Lunenburg, Mass.

Po 3 dol. — A. Gečys, St. Pe- 
tersburg, Fla., L. Kačinskas, St. 
Petersburg Beach, Fla., S. Si- 
monelis, NewYork, N.Y., B. Ja
nuškevičienė, Woodhaven, N. 
Y., M. Žilinskienė, So. Boston, 
Mass., P. Judickas, Hot Springs, 
Ark., N. Kanapka, Waterbury, 
Conn., J. Navikas, E. Hartford, 
Conn., R. Kondratas, Jamaica, 
N.Y. ■

Po 2 dol. — K. Nenortas, Dor
chester, Mass., B. Dabšys, Dor- 
chester, Mass., V. Kasniūnas, 
Beverly Shores, Ind., P. Kido- 
lius, Hartford, Conn., M. Saka
lauskas, Enfield, Conn., V. 
Abraitis, Palm Coast, Fla., M. 
Bukauskas, Hyde Park, Mass.

1 dol. — M. Grabnickas, Long- 
wood, Fla.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

STUKAS J PENSININKŲ GRETAS

Liudas Stukas, muzikos mo
kytojas New Jersey mokyklose, o 
per pastgaruosius 10 metų var
gonavęs Sv. Petro ir Pauliaus lie
tuvių bažnyčioje Elizabeth, N.

Liudas Stukas
tais. rate, o ir toliau teiktų savo talen-

Liudui Stukui, todėl, irgi ten- tų Floridos lietuvių kultūriniam 
ka palinkėti, kad jis nedingtų augimui.
vien tik savo asmeninių reikalų

Žmogus dirba, triūsia ir taupo 
per visų savo didesnę gyvenimo 
dalį, kad sulaukęs taip vadinamų 
auksinių dienų galėtų be dides
nių įtampų pasidžiaugti savo li
kusių metų teikiamais malonu
mais. Tai yra laikas kuomet žmo
gus. bando , atsigręžti savo 
praeitį. Sulaukęs pensininko 
amžiaus žmogus pastebi, jog me
tams, tekant reikia vis kų nors 
paaukoti ir ko nors atsisakyti. 
Reikia išmokti nebepasitikėti 
savo pojūčiais, atmintimi, ir jė
gomis. Reikia atsisakyti kai kurių 
patiekalų, kuriuos su malonumu 
valgėme visų gyvenimų. O vėliau 
dar prasideda visokie negalavi
mai ir ligos. Kad ir kaip be
norėtum, viso to žmogus nebe
gali paneigti, nes tai yra tikrovė.

New Jersey lietuviai pajus 
spragų be Liudo Stuko. Per 35 
metus jis dažnai patarnaudavo ' 
įvairių renginių metu, tiek kaip 
vokalistas, tiek kaip akomponuo- 
tojas. Anksčiau jis eilę metų 
buvo “Rūtos” ansamblio chor
meisteriu. Po to jis buvo 
“Žibuoklių” moterų seksteto va
dovu., Jo brolio dr. Jokūbo Stu
ko pastangomis buvo išleistos 
net penkios lietuviškų dainų ir 
giesmių plokštelės. Tačiau 
atranka ir atlikėjų muzikinis pa- “ 
ruošimas teko Liudui Stukui. 
Važinėjo jis gana dažnai su savo 
“Žibuoklėm” po įvairius mūsų 
telkinius pradžiugindamas klau
sytojus šviežiom ir gyvom dai
nom. .

Nuo pat savo vaikystės Liudas 
jautė stiprų polinkį muzikai. 
Baigęs muzikos kolegijų jis 
pradžioje pasinėrė pilnam peda
goginiam darbui. Tačiau jį nuo
lat traukė ir kūrybos magnetas. 
Yra suharmonizavęs lietuvių dai
nų ir sukūręs mišių bei religinių 
giesmių. Turėjo jis gana malonų 
l>aritono balsų ir dažnai reikšda
vosi kaip solistas dainininkas. 
Tik dėl rimto balso stygų sunega
lavimo buvo priverstas visiškai 
atsisakyti nuo dainavimo.

Atsisveikinimo proga parapi
jos choras bažnyčioje atliko reli
ginės ir pasaulietinės muzikos 
koncertų ir po to jam surengė 
pagerbtuvių puotų parapijos 
salėje. Ta proga buvo įteikta ir 
piniginė dovana.

Yra žmonių, kurie ir savo sau
lėlydyje kų nors naudinga veikia 
lietuvių gerovei. Jie vengia pesi
mizmo ir nesiskundžia savo su
vargusiais sąnariais ar dusuliu 
kopdami kasdieninio srauto laip-

j.p. veblaitis

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
&r juo§ prenumeruoji?

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičlų.

Nori Įsirašyti kreipkitės J Susivienijimo Centru P. O. Box 32, Wllkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimo 
direktortŲ Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tai. 516 261-3797, ofiso tei. 718 847 - 2686.

Putnamb seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe

liepo* 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23x29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

liepos 3O-rugp. 12 d. Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė

Informacijai kreiptis:

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260



ŠVENTĖME DVI DIENAS, 
PRISIMINSIME ILGAI...

Prie Philadelphijos Lietuvių 
Namų balandžio 6 vidudieny su
stojo autobusas. Jis atvežė vieti
nių lietuvių lauktą svečią — Lie
tuvos folklorinį ansamblį “Rati
lio”. Tik išlipę iš autobuso jau
nuoliai užtraukė dainą. Jos 
skambesys atsiliepė susirinku
siųjų širdyse. Žavėjo dainos dar
numas, stipri liaudiška jėga, o 
tuo pačiu natūralumas bei pa
prastumas.

Po vaišių svečiai buvo vežami 
apžiūrėti miesto, o vakare Lietu
vių Namuose įvyko vakarienė — 
visuomenės susitikimas su 
svečiais. Nuoširdžią kalbą pa
sakė Julija Dantienė. Visą vakarą 
skambėjo dainos, pynėsi jos vie
na po kitos kaip margaspalvė juo
sta: žemaičių, aukštaičių, dzūkų, 
suvalkiečių. Ansamblio artistai 
kvietė visus įsijungti į nuotaikin
gus liaudiškus šokius, linksmus 
žaidimus. Be abejo, liaudies kūryba iš- ; 

liks gyva tik gyvendama tarp

žmonių — dainuojama, šokama, 
grojama, o ne padėta archyvų 
lentynose. Iš liaudies kūrybos' 
mūsų tauta turi semtis jėgų.

Autentiškumas yra pagrindi
nis šio ansamblio bruožas. Dainų 
ir šokių ansamblis mokosi ne tik 
iš tautosakos rinkinių, bet ir iš 
kaimo dainininkų, pasakorių, 
muzikantų. Važinėdami į ekspe
dicijas po Lietuvos kaimus, jie 
užrašo liaudies dainas, šokius, 
žaidimus. Grįžę namo visą tai 
kruopščiai studijuoja ir ruošia 
koncertams. Autentiškumu dvel
kia ne tik muzika bei instrunšeri- 
tai, bet ir kiekvieno atlikėjo dra
bužiai, tiksliai sukurti pagal et
nografinių muziejų pavyzdžius.

Ansamblis turi ir savo vėliavą, 
sukurtą ft išaustą pagal žemaitiš
kų lovatiesių raštus. Vėliavos 
centre švyti maža lietuviška sau
lutė, kurios spinduliai susidėlio- 
ja į žodį “Ratilio”. Ratilio — tai 
sutartinių garsažodis, kilęs iš žo
džio ratelis, ratilis.

Kitą rytą 11 vai. svečiams 
buvo suruoštas priėmimas Phila
delphijos rotušėje. Vėliau an
samblio dalyviai padėjo vainiką 
prie Laisvės Varpo, apžiūrėjo 
istorinę miesto dalį, senamiestį.

Tą vakarą Philadelphijos Lie
tuvių Namų Čiurlionio salėje 
įvyko “Ratilio” koncertas. Salėj 
nuaidėjo senovinio liaudies inst
rumento daudytės garsai. Liau
diškomis švilpynėmis pragydo 
paukšteliai, įsijungė ir raiboji ge
gutė. Suskambo piemenų lum
zdeliai, skudučiai, ragai. Viena 
po kitos liejosi darbo dainos, bui
tinės, kovos, humoristinės, lop
šinės, sutartinės. Jas paįvairino 

, muzikinių momentų bei šokių 
pynė. Ypač įspūdį paliko Sibiro 
tremtinių dainos, kurios ilgą lai
ką Lietuvoje nebuvo dainuoja
mos.

Ratilio ansamblis dainuoja Philadelphijos miesto rotušėje jam suruošto priėmimo metu. 
Priekyje kairėje stovi Zita Kelmickaitė ir laiko jai įteiktą Philadelphijos miesto simbolį
— Laisvės varpą. Iškilmes filmavo CBS-TV vietinė stotis. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

Koncertui pasibaigus ansam
bliečiai žiūrovus vaišino atvežta 
lietuviška duona, kurią kepė ge
riausia kepėja—bobutė Kaune.

Ansamblio vadovė įteikė Phi
ladelphijos LB apylinkės pirmi
ninkei Teresei Gečienei lietuvis- ; I 
ką rankdarbį — sodą. Tai senovi- , 
nis vestuvinis atributas. “Čia kad 
lietuviai su lietuvėm ženytųsi” 
— palinkėjo Zita Kelmickaitė. 
Sis sodas buvo perduotas Phila
delphijos Lietuvių Namų Kultū
ros Centro globai.

Žiūrovai ilgai nesiskirstė į na
mus, ilgai dalinosi įspūdžiais ir j 
nuotaika, išgyventa koncerto 
metu.

Ratilio ansamblio sutiktuvių metu rengimo komitetas įteikia 
specialiai tai progai padarytus marškinėlius ir krepšius. Iš k. 
Aniliora Mašalaitienė (Mašalaičių šeima užmokėjo už krep
šius visam ansambliui)^ Kristina Vplertienė, Gema Kreivėj- .. .. „ ...... . . . _ r 'dp- nu-T gražiausios kloties.[/keliaujant tio,rrjnaite, kun sukure marskmehu Roplio emblemą su rhilaaet- ® . .. -, .. ’ . . j . ..i. . lietuviu kolonijas išeivijoje.-*phijos Laisves Varpu, Julija Dantiene, pravedusi sutiktuvių J J
programą, ir Zita Kelmickaitė, Ratilio vadovė. Nuotr. aušros , _ . „, ; ’ Raimonda Ruksiene
Bagdonavičiūtės

Kitą rytą, skambant liūdnoms d 
dainoms, atsisveikinome su 'an- • 
sambliečiais^pąlpikėdamii jie ins^ j -ČUi-.i..į t. i .. -

jRatilibsftls’arnBIfoh'dMM prie Laisves Varpo Phfladelphijoje. Vainiką padėjo tautiniais 
‘' ' drabužiais pasipuošę ansamblio atstovai, prisimindami Amerikos lietuvius, kurie 1922 

iri. padovanojo Laisvės varpą Lietuvai. Vainiko padėjimą filmavo NBC stotis. Nuotr. 
Aušros Bagdonavičiūtės

AMERIKOS GYDYTOJAI VYKSTA 
J MOKSLINĮ SEMINARĄ KAUNE

G. T. INTERNATIONAL ke
lionių įstaiga, sumaniai vadovau
jama tos įstaigos prezidento Al
gio Grigo, į okup. Lietuvą ir ki
tus kraštus organizuoja ne tik tu
ristines ekskursijas, bet taip pat 
rūpinasi į Lietuvą nuvežti ir 
amerikiečius mokslininkus, tiks
lu arčiau susipažinti su Lietu
vos mokslo įstaigomis, pasidalin
ti naujausiomis mokslo žiniomis 
iš įvairių šakų.

Tokių tikslų siekiant G. T. In
ternational įstaigos prezidentas 
kreipėsi ir į American Diabetes 
Association su pasiūlymu suor
ganizuoti specialistų grupę, kuri 
pravestų mokslinį seminarą apie 
diabetą Lietuvoje. Kdhlęrečiai 
pasiūlė ir vietą — Kauno klini
kas.

Iš jų gautas teigiamas atsaky
mas ir sutikimas organizuoti tokį 
seminarą. Tada G. T. Internatio
nal tą patį pasiūlė Kauno klinikų 
prof. Daniui ir sveikatos minist
rui dr. Vinkui. Pastarieji tokiam 
susitikimui ir moksliniam semi
narui mielai pritarė.

į šį mokslinį seminarą iš Ame
rikos vyksta gydytojai, ligoninių 
medicinos seserys, dietų specia
listai, psichologai ir diabeto aso- 
siacijos nariai. Iš viso grupę 
mokslo žmonių sudaro 17 spe
cialistų, kurie Kauno klinikose 
gegužės 7 - 9 susitiks su Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos mokslinin
kais — specialistais. Bus skaito
mos apie diabetą paskaitos, pasi
keičiama naujausiais laimėjimais 
šioje srityje. <,

Vieną dieną Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos gydytojai skaitys pa
skaitas ir amerikiečių delegaci
jai.

Seminaro metu taip pat vyks 
diabetui diagnozuoti ir gydyti 
naujausių priemonių demonst

ravimas.
Tenka pažymėti, kad šia proga 

amerikiečių įvairios bendrovės 
suaukojo per $10,000.00 vertės 
įvairiausių prietaisų ir priemo
nių diabeto ligoms tirti, diagno
zuoti ir gydyti —visas persiunti
mo išlaidas padengė G. T. Inter
national firma.

Šios visos priemonės bus pa
aukotos Kauno klinikoms ir Lie
tuvos diabetikams.

Ši mokslinė amerikiečių me
dikų kelioną į Lietuvą naudinga, 
gera ir konkreti parama Kauno 
klinikoms.

Tenka nuoširdžiai pasveikinti 
G. T. International kelionių 
įstaigą už rūpestį į Lietuvą orga
nizuoti ne tik lietuvių ekskursi
jas, bet ir amerikiečių specialis
tų. Tik, kad tokių mokslinių eks
kursijų būtų daugiau ir dažniau.

Po seminaro amerikiečių spe
cialistų grupė bus arčiau su
pažindinama su Lietuvos dabar
tiniu gyvenimu, o po to lankysis 
Sovietų Sąjungoje, Estijoje, Lat
vijoje — šių valstybių sostinėse 
Taline ir Rygoje.

Prisimintina G. T. Internatio
nal ir kitos paslaugos. Spaudoje 
skaitome skelbimus apie dovanų 
greitą persiuntimą įvairiomis 
progomis giminėm Lietuvoje. 
Tai “Žaibas”, kuris nepaprastai 
greitai Lietuvoje gyvenantiems 
artimiesiems persiunčia įvairias 
dovanas — sveikinimus, vardi
nių, gimtadienių, jubiliejų, ves
tuvių ir kitomis progomis. Šis 
patarnavimas dar naujas, bet su
silaukė ypatingo dėmesio ir iš 
Lietuvos gauti laiškai sako, kad 
toks patarnavimas ne vieną Lie
tuvoje gyvenantį giminaitį yra 
pradžiuginęs, gautos dovanos, 
sveikinimai pristatomi tvarkin
gai ir laiku, tiesiog į namus, nu

rodytais adresais.
Dėl tikslesnių informacijų 

kreiptis tiesiog į G. T. Interna
tional kelionių įstaigą, kurios 
skelbimus randame visoje lietu
viškoje spaudoje. G. T. Interna
tional kelionių įstaiga1 savo 
amžiumi yra dar jauna, tačiau 
sąžiningu patarnavimu, geru or
ganizavimu ekskursijų ir joms 
vadovavimu užsitarnavo gerą 
vardą ir pilną pasitikėjimą.

Daug keliavusių per G. T. In
ternational tai paliudyja, ką yra 
patyręs ir šių eilučių autorius.

Įstaigos prezidentas Algis Gri
gas ir viceprezidentė Rūta Pau-

“DAKTARO GERVYDO” DRAMA 
CHICAGOS LIETUVIŲ SCENOJE

Chicagos jaunųjų teatralų režisūrinis debiutas.
grupė “Vaidilutė” sparčiai 
ruošiasi didžiausiama jėgų ban
dymui — V. Mykolaičio-Putino 
4 veiksmų dramos Daktaro Ger
vydo pastatymui. Nežiūrint, kad 
ši mūsų žymiojo rašytojo drama 
jau senokai parašyta, dar niekada 
(kiek žinoma) nėra išvydusi sce
nos šviesą, nors pats veikalas yra 
stiprus savo psichologine idėja, 
vertas dėmesio mūsų tautiečių 
tarpe.

Gal dėl to “Vaidilutės” kolek- tre. Čia ir bus šio veikalo prem- 
tyvas ir ėmėsi žygio parodyti šį jera gegužės 21 d. 2 vai. p. p- 
neeilinį scenos veikalą. Kadangi Reikia tik stebėtis šio kolekty- 
pora* rolių jauniesiems vaidinto- • vo vaidintojų pasišventimu ir 
jams yra tikrai sudėtingos, tai kantrybe, aukojant šimtus valan- 
buvo paprašyta vyresniųjų Vy
tauto Lapėno ir Aldonos Pan- 
kienės talkos.

Kiti vaidintojai (daugumoje 
studentai ar neseniai studijas 
baigusieji): Kristina Bielskutė, 
Rolandas Jankauskas, Gitana 
Breslauskaitė, Edis Šulaitis, 
Daiva Viktoraitė, Sigitas Gudas, 
Audrius Viktorą. Režisuoja bu
vusi šio teatro ir amerikiečių tea
trų aktorė Laima Šulaitytė-Day, 
kuriai šis pastatymas yra jos

perienė^ labai rūpestingai tvarko « 
visus kelionių reikalus, laiku su
teikia plačias informacijas ir su MINI 48 METŲ SUKAKTĮ 
didele atyda kelionėse lydi savas , 
ekskursijas.

Šiais metais į Lietuvą numato 
suorganizuoti net 8 ekskursijas 
vien lietuvių, o kai kuriose 
grupėse jau nebesą laisvų vietų.

Taip pat ši įstaiga mielai patar
nauja ir norintiems iš Lietuvos 
atsikviesti savo gimines.

Biznio sėkmę visada užtikrina 
sąžiningas, greitas ir geras patar
navimas, kuo atrodo, pasižymi ir
G. T. International.

Jurgis Janušaitis

Dekoracijas ruošia šioje srity
je nemaža patyrimo turinti dail. 
Ada Sutkuvienė ir jos dukra dail. 
Rasa Sutkutė.

Šį nemažą kolektyvą subūrė 
ir daug visuose reikaluose talki
na administratorė Ona Šulai- 

- tienė ir valdybos pirmininkas dr. 
Petras Kisielius.

Repeticijos (vieną ar du kartus 
savaitėje) vyksta Jaunimo Cen-

dų bendram lietuviškam reika
lui. Ypatingai žinant, kad čia da
lyvaujantieji yra jauni žmonės, 
kuriuos į šalį traukia visokie ma
lonumai. Smagu, jog kolekty
ve yra ir jaunuolių, kurie ne taip 
seniai atvykę iš Lietuvos į šį kraš
tą, kartu dirba su čia gimusiais, 
bet lietuviškai nusiteikusiais jau
nais žmonėmis.

Tikėkimės, kad šis bendras 
darbas atneš gražius vaisius ir 
Chiacagos lietuviai galės pama-

LIETUVOS ATSIMINIMŲ’’ RADIJAS

Jau eina 49-tieji metai kai iš 
didžiosios New Yorko radijo sto
ties skrieja lietuviškas žodis ir 
daina į tautiečių namus. Tas 
žodis, lyg koks varpas, beldžiasi 
į mūsų širdis ir prašosi būti iš
klausytas.. .

Reikia nepaprastai daug ryž
to, energijos, darbo ir ištver
mės, kad per tiek metų tas dar
bas nenutrūktų! Tik didelė meilė 
savo gimtajai kalbai ir kultūrai 
įgalina žmogų per tiek metų visa 
tai puoselėti. Programos įkūrė
jas ir direktorius prof. dr. Jokū
bas Stukas įrodė, kad tai yra ne 
tik įmanoma, bet ir galima įvyk
dyti1

Šiai ilgai ir neeilinei veiklos 
sukakčiai atžymėti gegužės 7, 
sekmadienį, Svč. Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčioje ir 
salėje, Adams Street ir New 
York Avenue kampas, Nevvark, 
N.J., įvyks minėjimas. 11 vai. 
ryto bus aukojamos iškilmingos 
mišios už gyvus ir mirusius “Lie
tuvos Atsiminimų” 
rėmėjus ir geradarius.

radijo

Po mišių, salėje 1 vai. bus 
pietūs. Programą 2 vai. popiet 
atliks pagarsėjusi solistė, prieš 
keletą metų atvykusi iš Lietuvos; 
Violeta Rakau.skaitė-Štromienė, 
šiuo metu gyvenanti Bostone, 
kur jos vyras prof. dr. Aleks
andras Štromas yra vizituojantis 
profesorius Bostono kolegijoje.

Violeta Rakauskaitė, kau
nietė, daug dainavusi per Lietu
vos valstybinį radiją, yra dažnai 
pasirodžiusi televizijoje. Kon-

tvti šią žymaus autoriaus parašy
tą vertingą dramą O kas gi dabar 
galės sakyti, kad Chicagoje nėra 
lietuviško teatro0 

E. Š.

certavo Sovietų Sąjungoje, Len
kijoje, Čekoslovakijoje,. Išvažia
vusi iš Lietuvos, apsigyveno Va
karų Vokietijoje, o vėliau per
sikėlė gyventi į Angliją. Koncer
tavo Anglijoje, Italijoje, Belgijū^- 
je, Prancūzijoje, Kanadoje ir 
Amerikoje. Su vokiečių instru
mentinėmis grupėmis koncerta
vo Vokietijoje, Norvegijje ir 
Ispanijoje.

Po programos šokiais rūpinsis 
linksmasis akordeonistas Juozas 
Thomas-Tamašauskas. Kviečia
mi ir laukiami visi “Lietuvos At
siminimų" radijo klausytojai ir 
bičiuliai!

Taigi gardūs pietūs bus teikia
mi 1 vai., o programa prasidės 
antrą valandą. Įėjimo auka tik 
$24 asmeniui. Visi dalyviai bus 
vaišinami kilmingaisiais gėri
mais ištisą popietę. Direktorius 
dr. Jokūbas Stukas laukia visų 
mielųjų radijo klausytojų ir 
bičiulių gegužės 7, sekmadienį, 
Lietuvos Atsiminimų metiniame 
pokylyje, Newarko lietuvių pa
rapijos salėje.

j. vbts

— Punsko lietuvių koncertą 
Chicagos Jaunimo Centre liepos 
9 rengia “Margutis”.

— Daiva Viktoraitė, kaip ir 
jos vyresnysis brolis Audrius, 
yra didelė scenos entuziastė. Ji 
studijuoja (nori gilintis bioche
mijoje) Illinois universitete, kur 
priklauso prie universiteto dra
mos ratelio. Taip pat mokosi ir 
Pedagoginiame Utunistikos Ins
titute. Jos mėgstamiausias lais
valaikio užsiėmimas — baletas. 
Daiva “Vaidilutės teatro 
gegužės 21 d. Statomoje “Dakta
ro Gervydo" dramoje atliks ad
vokato Rimdžiaus žmonos rolę



KAI PIANINAS DAINUOJA..
Kas yra muzika?
Tai yra tylūnui tarp gaidų.

Manau, kad nedaug kas New 
Yorke ir jo apylinkėse nerį susi
pažinę su pianistu William 
Smiddy. Jau daugel metų Bill 
bendradarbiauja su New Yorko 
lietuvių visuomene kaipo akom- 
panistas ar solistas. Šiuo metu, 
mes visi newjorkiečiai nekantriai 
laukiame jo rečitalio, kuris įvyks 
šeštadienį, gegužės 6, 7 v.v. To 
koncerto pelnas yra skiriamas 
Kultūros Židinio išlaikymui.

Neseniai, pažvelgdama per 
pranciškonų spaustuvės langą 
pamačiau Bill vaikščiojant 
Kultūros Židinio kieme. Pak
viečiau į Darbininko redakciją ir 
paprašiau pasidalinti įspūdžiais 
apie visų laukiamą jo koncertą. 
— Pasakyk Bill, kaip tu pasiren
ki koncertų repertuarą?

Pati muzika man pasako kokią 
programą turiu paruošti. Visų 
pirma, pasirinkti kūriniai man 
asmeniškai turi patikti. Po to 
man labai svarbu klausytojų sko
nis. Kiekvieno gero koncerto pa
grindas yra, kad klausytojai būtų 
patenkinti ir aš kaipo atlikėjas su 
jais turėčiau šiltą, dvasinį ryšį. 
Mėginu programoms neišrinkti 
nieko perdaug esoteriškų kūri
nių, kas kaikuriem klausytojams 
gali būti per sunku suprasti. 
Žinau pianistų kurie išsirenka 
programą pagal savo asmenišką 
skonnį kuri vien jiems patinka, 
bet man atrodo kad koncertas 
turėtų būti klausytojams pramo
ga o ne pamoka. Atlikėjas turi 
pasirinkti programą pagal, tą kas 
patiks ir klausytojams. Aš ma
nau, kad šio koncerto programa 
patiks visiems. Iš 14 kūriniu, visi 
yra 8 ar mažiau minučių ilgio. 
Gal būt, mano ypatingai mėgia
ma, Mozarto sonata yra truputį 
ilgesnė. Kiekvienas iš atliekamų 
kūrinių ką nors pasako klausyto
jui, kaipo Saint Saens/Liszt Dan- 
ce Macabre suteikiąs siaubingu
mo jaus
mus ir Chopino Mazurkose dvel
kiančios gilių ilgesių numylėtai 
Lenkijai.

Esu skaičiusi, kad, Arthur 
Rubinstein, paklaustas ar jis yra 
pasaulio geriausias pianistas, 
atsakė, kad nėra geriausių pia
nistų. Yra tik skirtingi. Ką tu 
apie tai manai?

Aš tai gerai suprantu. Pianis
tas yra lyg dailininkas. Kiekvie
nas kūrinį mato savaip, pagal 
momento inspiraciją. Aš esu 

Dalia Sakaitė po savo sėkmingo koncerto, kuris buvo kovo
13 Bargemusic laive Brooklyne, N.Y. Nuotr. A. Norvilos

girdėjęs pasaulinio garso pianis
tus atliekant tą patį kūrinį viso
keriopai. Vienam allegro reiškia 
vienaip, kitam kitaip, taip pat su 
pianissimo, tento, andante ir kit
ką. Pedantiškumas nėra gero 
pianisto ypatybė. Geri pianistai, 
pagal mano nuomonę, komuni- 
kuoja su klausytojais, įdėdami 
visus savo jausmus į kūrinį, ne 
tik stebėdami kiekvienos gaidos 
ilgumą ar taško reikšmę.

Man visuomet sudarė įspūdį 
posakis, kad muzika susidaro iš 
tylumos tarp gaidų? Ką tas tau 
reikštų?

Čia taip pat, galėčiau pianistą 
palyginti su menininku. Kiek
vienas tą pačią sceną, savo ome
nyje mato kitaip. Taip pat su mu
zika. Gerai pažįstant atliekamą 
kūrini iš karto išsirenki spalvas 
ir tylumos įtarpius, kurie yra la
bai svarbūs nes jie daug priside
da prie kūrinio dramatiškumo.

Akustika yra labai svarbi 
kiekvienam muzikui? Ką tu ma
nai apie Kultūros Židinio akusti
ką?

Kultūros Židinio akustika yra 
labai “sausa”. Tai reiškia, kad 
salėje nėra resonanso. Nesant 
resonanso labai gerai pastebimi 
pianisto netikslumai. Kiekviena 
klaida aiškiai girdima. Su reso- 
nansu, garsas apglėbia atlikėją ir 
klausytoją. Kultūros Židinyje to 
nėra ir yra sunkiau atlikti kūrinį. 
Jo akustika yra panaši į Royal Al- 
bert Hali Londone, kur atlikėjas 
jaučiasi lyg jis atliktų programą 
spintoje.

Jau esame girdėję, kad kon
certui naudosi žinomo pianisto 
Vladimiro Horovvitz pianiną. 
Kodėl?

Sis pianinas priklauso Stein- 
way and Sons kompanijai. Jie 
nuo 1965 iki 1978 jį paskolino 
Vladimirui Horowitz. Aš visuo
met pageidauju atlikti koncertą 
ant instrumento pagal mano 
skonį, ir jis turi būti pats geriau
sias, kurį galima gauti. Tuo 
žymiai pagerinamas koncerto ly
gis. Sį pianiną Horovvitz pasirin
ko sugrįžęs iš 12 metų sabatika- 
lo. Jis buvo naudojamas Horo- 
vvitzo 50 metu jubiliejaus proga 
nuo jo Jungtinių Valstybių debu- 
to. Ta proga buvo padaryta plo
kštelė - Rachmaninoff žinomo 
Trečiąjį pianino koncerto, kuri 
yra labai populiari tarp muzikos 
mylėtojų. Tas pianinas yra 9 
pėdų ilgio ir geriau tinka šiai pro
gramai kaip mažesnis Kultūros

Tarptautinio garso pianistas William Smiddy koncertuos 
Kultūros Židiny gegužės 6, norėdamas padėti jo išlaikymui. 
Nuotr. Dariusz J.Zakrzevvski

Židinio instrumentas. Man pia
ninas yra lyg asmuo, kiekvienas 
pasižymi skirtingomis ypatybė
mis. Nors šio pianino tonas yra 
labai skaidrus, jis taip pat gali 
būti labai intymus.

Kalbant apie pianinus, man 
labai arti širdies yra Kenne- 
bunkporto vienuolyno senas 
pianinas. Kokia tavo nuomonė?

Aš labai “gerbiu” tą pianiną, 
kuris buvo pastatytas apie 1890. 
Jis turi ypatingai malonią daina
vimo sąvybę. Malonu su juo 
atlikti koncertą. Nors dabar pia
ninai vis gerėja, bet šis, kaip ge
ras-vynas, lieka arti širdies. Lie
pos 2, man bus didelė privilegija 
su juo atlikti koncertą Kenne- 
bunke. Bet ne vien dėl pianino 
yra malonu koncertuoti Kenne- 
bunke. Jau atlikau ten tris kon
certus. Vasarotojai, kurie dieną 
praleidžia triukšminguose

MUZIKA BROOKLYNO 
TILTO ŠEŠĖLYJE

Visuomet malonu išgirsti Da
lios Sakaitės pianino rečitalius. 
Ne tik kad pianinas yra mano 
mėgiamiausias instrumentas 
(ant kurio jaunystėje “kaliau” 
Beethoveno Fūr Elise), bet taip 
pat kad, Dalios koncertai yra 
kruopščiai parušti ir virtuoziškai 
atlikti.

Sis jos koncertas buvo ypatin
gas tuo, kad buvo atliktas “ant 
vandens” laive, kuris buvo pa
keistas į koncerto saliukę. Tarp 
gausių klausytojų matėsi daug 
muzikų ir ypač daug jaunimo. 
Taip pat atvyko ir Dalios ma
mytė.

Dalios programa buvo pritai
kyta visiems skoniams: nuo Ba
cho (1685 - 1750) iki Sergei Pro- 
kofiev (1891 - 19.53). Bacho 
French suite buvo puikus kūri
nys “sušildyti” pirštus. Schuber- 
to/Liszto kūriniai pralinksmino 
visus “Lieder” mėgėjus. Kai dar 
nebuvo radijo ar televizijos mu
ziką buvo įmanoma išgirsti tik 
koncertų salėse. Todėl daug 
kompozitorių perrašydavo simfo
nijas ir operų ištraukas pianinui. 
Taip padarė Liszt su Schuberto 
daina ir giesmę Gretchen am 
Spinnrade ir Avė Maria. Man 
atrodo, kad jos yra labai sunkiai 
atliekamos, nes pianistas turi 
balsą ir instrumentus atkurti 
vien su pianinu. Daliai tai pui
kiai pasisekė.

Sergei Prokofiev Sonatoje No. 
4, glūdi tamsios spalvos, kuriose 
gali įsivaizduoti šaltą Rusijos 
žiemą. Roberto Schumanno Kin- 
derszenen suaugęs poetas prisi
mena jaunystę: vidinius jaus
mus, smulkmenas, kurios suda

paplū-
dymose, per koYicertą sutinka 
pianistą su ypatingu dėmesiu. 
Retai kada pianistas, tokiose 
aplinkybėse, būna taip įvertina
mas. Publika pripildo visą salę.

Tavo programoje pastebėjau 
kūrinį Lithuanian Dance — Ba- 
cevičius/W. Smiddy. Ką tai reiš
kia?

Esu dėkingas mielai pianistei 
Daliai Sakaitei kuri man paskoli
no šio kūrinio gaidas. Aš esu 
girdėjęs ją atliekant šį kūrinį pa
sigėrėtinai, todėl ir aš norėjau jį 
pristatyti, savo klausytojams. Aš 
jį truputį pakeičiau pagal savo 
skonį — paskaidrinau ir užbaigą 
paįvairinau. Manau, kad tikrai 
lietuviam patiks.

Papasakok man Bill truputį 
apie save. Kaip pradėjai muzi
kos karjerą?

ro vaiko pasaulį. Kūrinys suside
da iš 13 trumpų scenų kiekvieną 
iš kurių Dalios pianinas puikiai 
surežisavo.

Dalia savo koncertų progra
mose įjungia ir lietuvius kompo
zitorius. Atliko Stasio Šimkaus 
Scherzo lyriško žaismingumo 
šokį, parašytą 1915. Iš Mykolo 
Čiurlionio kūrinių atlikti Keturi 
Preliudai.

Koncertas užbaigtas Schulz- 
Evler Concert Arabesųues an 
Motifs by Johann Strauss. Čia 
nelabai žinomas kompozitorius 
improvizuoja Gražųjį Dunojų. 
Manau, kad šis kūrinys klausyto
jam buvo geriausiai žinomas.

Koncertas tikrai buvo puikus, 
nors reikia truputį pasiskųsti — 
per greit prabėgo. Dar galėčiau 
tiek išklausyt. Sėdėdama šioje 
jaukioje salėje stebėdama per 
langą, prie pianino, lengvai lyg 
siūbuojančius, apšviestus New 
Yorko dangoraižius, atsiminiau 
Schuberto dainos Auf dem Was- 
ser zu singen žodžius: "Ach, es 
entschioindet mit tauigem Flūgel 
/ M ir auf den tviegenden Wellen 
die Zeit.”

Važiuojant namo su paslaugia 
Daina Jurkute aptarėm koncer
tą. Abi nutarėm, kad New Yorko 
apylinkės lietuviai tikrai turėtų 
būti laimingi turėdamį tokį ta
lentą kaip Dalia Sakaitė, kuri 
karts nuo karto mums suteikia 
tokią gražią dovaną.

Dalia, tavo mokytojas, a. a. 
Raymond Lewenthal, kuriam tu 
šį koncertą dedikavai, tikrai ta
vim pasididžiuotų.

Dalia Bulvičiūtė

Mano tėvelis buvo populiarios 
muzikos dainininkas. Klausyda
mas jį repetuojant, atkurdavau 
tas meliodijas ant pianino. Tėvai 
tai pastebėję pasamdė vietinę 
pianino mokytoją, kuri truputį 
žinojo muzikos teoriją. Bet aš jos 
gabumus greitai pralenkiau ir 
pradėjau mokytis su New En- 
gland Conservatory profesoriais. 
Vienas iš mano molėtoju buvo 
Arthur Mac Kenzie, mokinys 
Rubinsteino ir Horowitz. Tad ir 
aš su jais susipažinau.

Galėtum apibūdinti mums 
šiuos žymius pianistus?

Jie abu yra genijai ir mano pa
tarėjai. Aš nuo jų labai daug iš
mokau. Patarčiau jauniems pia
nistams ko daugiausiai jų klausy
tis. Net iš jų plokštelių galima 
daug išmokti. Tie abu atvėrė 
man reikšmę frazės “Muzika yra 
meilė ieškanti tikslaus apibūdi
nimo”. Rubinstein buvo 22 me
tus vyresnis už Horosvitz ir labai 
įvertino to jaunuolio didžius ta
lentus. _ ,

Kaip žinai, Bill, mano pirmoji 
meilė lyra vocalinė muzika. 
Kaip tu palygintum žmogaus 
balsą su “dainuojančiu” piani
nu?

Apie tai aš geriausia išmokau

KAIP SUTIKSIME
LIETUVOS BURIUOTOJUS

Pasiruošimai nepaprastam lie
tuvių buriuotojų žygiui vyksta 
pilnu tempu abiejose Atlanto 
pusėse. Lietuvoj ruošiami laivai, 

įtaisomi radijo aparataii, naujos 
burės ir renkama įgula. Apsirū
pinę leidimais išplaukti ir at
plaukti, gegužės pradžioje trys 
burinės jachtos: “Audra”, “Dai
lė” ir “Lietuva” paliks Klaipėdos 
uostą-ir pasileis kelionei į Ame
riką, kaip tie trys Kristofo1 Ko- 
lombo laivai prieš ketvertą šimt
mečių, kad išplaukė naujojo pa
saulio ieškoti.

Drąsiuosius jūreivius sutikti 
ruošiasi Amerikos lietuviai Chi- 
cagoje, Clevelande ir kitų vieto
vių lietuviai, kur tik širdys dar 
prisimena jūros bangų viliones 
ir vėjo plazdenimą ištemptose 
burėse.

Didžiausias dėmesys tačiau 
tenka New Yorko lietuviams, 
nes čia atplauks tie laivai, ir čia 
plevėsuos jų trispalvės, įplau
kiant į New Yorko uostą. Planuo
jama kuo įspūdingiau juos pasi
tikti ir televizijos bei spaudos 
priemonėmis kuo daugiau išgar
sinti lietuvių jūreivių Bei Lietu
vos vardą. Be garsinimo Ameri
kos visuomenėje, reikės taip pat 
parūpinti nuvargusiems jūrei
viams naktynes, reikės juos 
gražiai priimti bei pavaišinti, 
aprodyti New Yorko didmiestį ir 
išsiųsti į kelionę kitų kolonijų 
aplankyti.

Be abejo tiem visiem planam 
įvykdyti reikės ir lėšų, kurias jau 
dabar paskubom reikia telkti, 
kad pajėgtume įvykdyti užsi
brėžtus uždavinius ir nepadary- 
tumėm gėdos nei sau, nei Lietu
vos buriuotojams.

Visų planų vykdymui yra su
darytas specialus komitetas, ku
riam energingai vadovauja Lie
tuvių Atletų Klubo pirmininkas 
Pranas Gvildys. Komiteto vice
pirmininku yra Vytautas Alksni
nis, o paskiromis šakomis sutiko 
rūpintis šie asmenys: J. Kazlas

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGUSH, 458 PAOE8)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir SL 
Lozoraičio, (vadas R. Sealėy. Šešta laida, puošniai Išlaistė. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Broddyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lfthuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė ---------------------------------------------------------- --—

Numeris, gatvė---------------------------------------- ----------------- --------

Miestas, valstija, Zlp____________________________________

iš HoF0witz. Jis mane išmokė iš 
pianino išgauti dainavimą ir di
desnį muzikalum^ įpatybes. Jis 
labai mėgsta operą taip pat ir aš. 
Klausydami gerų dainininkų fra
zeologiją tai atkūriamia pianino 
kūriniuose. HorOvvitz ir taip pat 
aš tyliai dainuojame ir kvėpuoja
me kartu su pianinu. Labai svar
bu žinot kada atsikvėpt kada ne.
Horowitz taip pat mane išmokė 
“nemokyti“ klausytojų bet juos 
pralinksminti. Išmokė khip save 
projektuoti iki pat salės galo, lyg 
klausytojas sėdėtu šalia pianisto 
ant scenos. Šių pamokymų aš 
niekuomet neužmiršiu.

Ačiū Bill už tokią malonią 
‘Tunch hour”. Galėčiau dar ke
lias valandas su tavim kalbėtis 
bet Darbininko pareigos šaukia. 
Visi nekantriai laukiame tavo 
koncerto. Ar norėtum ką bai
giant pridurti?

Noriu visus lietuvius 
nuoširdžiai pakviesti į koncertą. 
Atsiveskite ir savo draugus. Jus 
turėtumėt būti laimingi turėda
mi tokį Kultūros Židinį. įvertin
kite ji! Atsilankykite į koncertą, 
pasidžiaukite muzika ir padėkite 
Židiniui. Iki malonaus pasimaty
mo!

Dalia Bulvičiūtė

— New Yorko spauda ir televizi
ja, A. Urbelis — uosto leidimai 
bei formalumai, A. Jankauskas 
—nakvynės, A. Vakselis — lėšų 
telkimas, S.Janusas — radijo 
ryšiai ir laivų priglaudimas Long 
Island prieplaukoj, K. Miklas — 
sutiktuvių parengimas ir vaišės, 
L. Vaitkevičius — vietinė tran- 
sportacija, A. Šilbajoris ir R. Ke- 
zys -t—lietuvių spauda ir radijas. 
Komitetui dar ieškoma ir dau
giau narių kitiem svarbiem užda
viniam atlikti.

Suteikdami didelę reikšmę 
šiuo žygiu iškelti Lietuvos vardą, 
iki šiol Garbės Komiteto nariais 
sutiko būti konsulas Anicetas Si
mutis, išeivijos lietuvių vysku
pas Paulius Baltakis, OFM, ir 
buvęs burlaivių kapitonas, senas 
jūros vilkas Alfonsas Urbelis. 
Dėkojame ir džiaugiamės jų pri
tarimu.

Šiuo metu turimomis žiniomis 
lietuvių burinės jachtos paliks 
Klaipėdą gegužės 1 d. ir New 
Yorko uostą pasieks birželio 10 
d. Buriuotojų žygio organizato
riaus, “Audros” kapitono Igno 
Minioto žodžiais, “mes nesi
stengsime birželio 10 pasiekti 
New Yorką. Mes birželio 10 
būsime New Yorke”. Nuošir
džiai ir su didele viltimi tikimės, 
kad jo žodžiai išsipildys ir kad tą 
dieną ne tik New Yorko uoste, 
bet ir visame pasaulyje, kur tik 
yra lietuvių, turėsime didelę 
šventę. Meldžiame ir tikimės, 
kad prie didvyrių lakūnų Da
riaus, Girėno ir Vaitkaus 
galėsime prijungti ir Lietuvos 
buriuotojų vardus

Alg. Š.

— Pittsburgh, Pa., universi
tete kaip kanaclerio pakviestas 
studentas vienerius metus studi
javo lietuvis Gintis Vilkelis iš 
okupuotos, Lietuvos. Kovo 15 jis 
buvo pagerbtas tarp nusipelniu
sių studentų.



, DEVYNERI METAI KASOJE
. Lietuviškos kredito unijos 
; idėja New Yorke pradėjo vysti s 

..-01979 metais. Toji idėja tapo rea- 
lybe, kai 1980 metų vasario 6 
dienų buvo gautas Kasos čarterio 

,• patvirtinimas ir federalinės 
- NCUA agentūros indėlių drau

dimas. Pagrindinis Kasos 
kūrėjas buvo Vytautas Vebeliū- 
nas, bet idėjos įgyvendinimas ir 
jos išvystymas nebuvo tiktai vie
no asmens nuopelnai. Įkūrėjų 

‘eilėse tada buvo pirmieji Kasos 
direktoriai: Vytautas Alksninis, 
Aloyzas Balsys, Romas Kezys, 
Laima Lileikienė, A. a. dr. Ibse
nas Skeivys ir Algirdas Šilbajo
ris. Paskolų ir kontrolės komite
tų pirmininkai buvo Martinas 
Brakas ir Zenonas Jurys. Iš šių 
ąsmenų keturi dar tebėra akty
vūs Kasos veikloje, bet pati va
dovybė devynerių metų bėgyje 
gerokai pasikeitė ir direktorių 

' skaičius paaugo iki devynių.
Apie juos buvo paminėta perei
toje Darbininko laidoje.

Kasa augo lietuvių tarpe, to
dėl turėjcrir turi pareigų puo
selėti bei remti lietuviškų veiklų. 
Kasa reklamuojasi lietuvių pe
riodinėj spaudoj, radijo va
landėlėse, minėjimų, švenčių, 
kultūrinių Įvykių programose ir 
tuo būdu reklamų mokesčiais 
padeda šiom institucijom gyvuo
ti. Be to, Kasa aukomis remia 
lietuvių kultūrines bei jaunimo 
organizacijas, mokyklas, sporto 
klubus, parapijas ir didžiuosius 
lietuviškus sąskrydžius. Nuo pat 
pirmųjų dienų buvo rūpinamasi 
suteikti paramų lietuvių tautos 
gyvybei išeivijoje išlaikyti. 1980 
metais lietuviškos veiklos propa
gavimui buvo išleista 1,260 dole
rių, o 1988-tais 38,423 doleriai. 
Per visus devyneris metus lietu
vybės išlaikymui išleista 164,360 
dolerių.

Apart to, Kasa per visus pen- 
kfc skyrius samdo per 30 lietuvių 
tarnautojų, atlieka spaudos dar

bus lietuviškose spaustuvėse ir 
kitokiais būdais remia lietuviškų 
ekonominį bei kultūrinį gyveni
mų.

Tuo gali didžiuotis ne tik 
Kasos vadovybė, bet ir visi nariai 
—taupytojai. Kaip vienas as
muo, ar tik grupė vadovų nesu
daro organizacijos, taip ir Kasa 
nebūtų pasiekusi šių aukštumų 
be savo narių, kurie parodė soli
darumų ir pasitikėjimų savo fi
nansine institucija. Tikimės, kad 
lietuviai ir toliau supras savos 
taupymo įstaigos reikšmę bei 
svarbų ir nedvejodami jungsis į 
narių eiles su indėliais, arba, rei
kalui esant, su paskolų prašy
mais. Kasa yra pilnai valdžios ap
drausta, jai vadovauja ir dirba 
patikimi bei sųžiningi lietuviai, 
todėl Kasa nei vieno neatmes ir 
nei vieno neapvils tiek asmeniš
kos gerovės, tiek lietuviškos 
veiklos plotmėje.

Alg. Š.

Kasos vadovybė narių susirinkime balandžio 16 Kultūros Židinyje. Sėdi iš k.: V. Alksni
nis, pirmininkas dr. R. Vaičaitis, naujai išrinkta direktorė Laima Sileikytė-Hood, G. 
Žemaitaitis, stovi: Z. Jurys, R. Kezys, A. Šilbajoris, D. Terracciano, V. Jankauskie
nė, dr. T. Remeikis, konsulas V. Kleiza. Nuotr. A. Bitėno

' Kasa augo ne tik direktorių 
skaičiumi, bet plėtėsi ir didėjo 
indėliais, nariais, dividendais ir 
parama lietuviškai veiklai. Pa- 
baigusi pirmuosius metus, Kasa 
turėjo 180 narių ir 833 tūkstan
čių dolerių kapitalų. Už trijų 
metų narių skaičius padidėjo 
daugiau negu 11 kartų, o aktyvo 
kapitalas pasiekė 20 milijonų do
lerių. Prie šio nepaprasto augi
mo 1983 metais ypatingai pri
sidėjo Lietuvių Fondo kredito 
unijos Chicagoje įsijungimas į 
Kasų. Neužilgo atsidarė skyriai 

•j St. Petersburge, o vėliau De- 
' troite ir Waterburyje. Kasa augo

šuoliais visuose frontuose. Ir 
štai, po devynių metų, Kasos ak- 

• tyvo kapitalas jau viršija 78 mili
jonus dolerių ir narių_skaičius ar- 
įinasi prieky tūkstančių.- 1980 
rhetais buvo išduota paskolų už 
410 tūkstančių dolerių, o 1988- 
tų gale paskolos viršija $61 mili- 

c jonų. Nariams dividendų 1980- 
» tais buvo išmokėta $26 tūksta- 
< nčiai, o 1988-tais $4.9 milijonai.

■ ’ PETRO JURGĖLOS LIGOS IR VEIKLA

Petras Jurgėla, lietuvių skau
stuos įkūrėjas, per paskutinius 

tris metus labai nesveikuoja. Gy- 
fdytojų nurodymu, negali leistis 

' iį. kelionę ir turi laikytis griežtos 
dietos. Dėl to negalėjo vykti į 

■■ brolio istoriko daktaro Kosto lai- 
fdotuves Washingtone. Taip pat 

negalėjo vykti ir į skautijos 7-tų 
Tautinę Stovyklų, nors viena 

t* ekautininkė pakvietė atvykti 
’?benf į stovyklos uždarymų.

' ' Patyręs apie skautijos atsikūri
mų Lietuvoje, pasiuntė jai savo 

leidinius: Pirmieji skauto žings
neliai, 1920; Piliečių auklėjimo 
mokykla — skautybė, 1920; Lie- 

, tūnos ateitis, 1925; Skautystė, 
•T925; Skautų tarnavimas Tėvy- 
• nei, 1927; Skautų vadovas, 1929;

Petro Jurgėlos pagerbime jo 85 metų amžiaus sukakties proga 1986. Iš d. vysk. P. 
Baltakis, Petras Jurgėla, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis su ponia, Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, Liet, skautų sąjungos vyr. dvasios vadas kun. Jonas Pakalniš
kis, vyr. skautininkė Stefa Gedgaudienė, s. M. Banevičius.

APIE BURLAIVIŲ KELIONĘ PER ATLANTĄ

Paskutinės žinios apie burlai
vių žygį gautos telefoniniu pasi
kalbėjimu iš Lietuvos. Visos trys 
jachtos yra pasiruošusios iš
plaukti. Trūksta tik Amerikos 
vizų, kurias tikimasi gauti kiek
vienu momentu. Lietuvoje šis 
žygis prilyginamas Lituanikos 
skridimui 1933 metais per Atlan

to vandenynų. Žmonių susido
mėjimas yra didelis ir yra ruošia
mos burlaivių išvykimo iškilmės 
Klaipėdoje. Iškilmėse dalyvaus 
dvasiškiai ir Lietuvos valdžios at
stovai.

Susidomėjimas taip pat yra ir 
burlaivių sutikimu New Yorke. 
Laisvės Žiburio radijo progra- 
lųoą yędėjąs RomasKęzys gąvo 
prašymų iš Vilniaus radijo direk
toriaus Edvino Butkio paruošti 
reportažus apie burlaivių atvyki
mų birželio mėnesį New Yorke. 
Į sutikimo ruošos komitetų, ku
riam vadovauja Pranas Gvildys,

Lietuviškoji skautija, 824 psl., 
1975.

Šiuos leidinius pasiuntė did
vyrio kapitono S. JDariaus dukrai 
dr. Nijolei Dariūtei-Maštarie- 
nei, prašydamas įteikti Lietuvos 
skautijos vadovybei. Su ja susi
rašinėja Dariaus ir Girėno skry
džio ir žuvimo klausimais.

P. Jurgėla ruošia spaudai savo 
veikalo Sparnuoti Lietuviai Da
rius ir Girėnas antrųjų laidų, pa
taisytų ir papildytų naujais duo
menimis apie Dariaus persekio
jimų Lietuvos karo aviacijoje ir 
apie Lituanikos pašovimų. Šios 
knygos ypač Lietuvoje labai pa
sigendama.

1983 m. lapkr. 10 d. Popie
žius pakėlė P. Jurgėlų į Sv. Sil
vestro riterius. p. Lbn. 

įsijungia vis daugiau žmonių. 
Vienas iš jų yra dailininkas Albi
nas Elskus, entuziastas buriuo
tojas. Jis žada globoti Dailės bur
laivio įgulų, kurių sudaro Lietu
vos dailininkai. Tikimasi, kad jie 
atsiveš savo darbų ir bus galima 
surengti jų parodų New Yorke.

NEVY YORKE
Kun. Eugenijus Savickis, 

^iujas Aušros Vartų parapijos, 
Manhattane, klebonas, gegužės 
7, sekmadienį, tuoj po 11 v. su
mos šaukia parapiečių susirinki
mų. Bus aptariami svarbūs para- 

'pijs reikalai. Dėl informacijos 
skambinti 212 255 - 2648.

J. A.Rasys iš Cambridge, 
Mass., nuolatinis Darbininko 
rėmėjas, atnaujino prenumeratų 
ir pridėjo 50 dol. aukų. Nuoširdi 
padėka.

K. J. Katinas iš Fleisch- 
manns, N.Y., atnaujino prenu
meratų su dvigubu 40 dol. mo
kesčiu. Labai ačiū.

NORI SUSIRAŠINĖTI SU 
AMERIKOS LIETUVIAIS
Arnoldas Sirvydis, 19 metų, 

studentas, nori susirašinėti su 
Amerikos lietuviais. Galima 
rašyti lietuviškai, angliškai, ru
siškai. Jo adresas: USSR-Lietu- 
vos TSR, Šilutė, Melioratorių 
10-1, Arnoldui Sirvydžiui.

Joną Stankus, 30 metų laikro
dininkas, taip pat nori susi
rašinėti su Amerikos lietuviais. 
Galima rašyti lietuviškai ir rusiš
kai. Jo adresas: USSR — Lietu
vos TSR, Šilutė, Pergalės 18 a- 
326, Stankus Jonas.

Abu nevedę. Iš tos apylinkės 
atvyko žmogus lankyti savo gimi
nių ir atvežė jų pageidavimo laiš
kelius.

Kasos narių dalis susirinkime balandžio 16 Kultūros Židinyje. Pirmoje eilėje sėdi iš 
k.: Z. Jurys, L. Šileikytė-Hood, dr. Tomas Remeikis, konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr. 
A. Bitėno

Apreiškimo parapijos jubilie
jinė knyga spausdinama pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne. 
Knyga turės per 100 puslapių. 
Bus apžvalginis straipsnis apie 
parapijos istorijų, įsidėta daug 
sveikinimų. Drauge bus pagerb
tas ir klebonas kun. Jonas Pakal
niškis, kuris švenčia savo kuni
gystės 50 metų sukaktį. Knygos 
istorinį straipsnį parašė Alfonsas 
Samušis. Jis ir tvarko visus leidi
nio reikalus.

Jadvyga Muraška iš VVaterbu- 
ry, Conn., daugelį metų dosniai 
remia spaudų. Atnaujino prenu
meratų su .50 dol. auka. Padėka 
už paramų.

Viktoras Zabita iš Brooklyn, 
N. Y., su dideliu dosnumu atnau
jino prenumeratų, pasidžiaugė 
su gražiai išleistu kalendorium ir 
palinkėjo Darbininkui gražių 
sėkmių. Ačių už 100 dol. čekį ir. 
laiškų. /

/ 
PADĖKA

Visų kovo mėnesį pas mane į 
Juno Beach, Fla., iš Lietuvos at
vykę svečiavosi mano sesers vai
kai — sesuo ir brolis, dvynukai. 
Į Lietuvų grįžo per Xew Yorkų, 
kur jie apžiūrėjo miestų ir išbuvo 
dvi dienas. Nuoširdžiai dėkoju 
Onai Osmolskienei, kuri mus 
pasitiko aerodrome, svetingai 
įkurdino savo namuose, aprodė 
miestų, palydėjo į aerodromų.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju ir 
Liudui Tamošaičiui, kuris pasiti
ko aerodrome, padėjo pervežti 
bagažų pas Onų Osmolskienę, 
paskui dar atėjo atsisveikinti ir 
svečius iš Lietuvos apdovanojo.

Dėkoju ir Lionginui Vaitke
vičiui, kuris padėjo mum su 
nemažu bagažu nuvykti j aero
dromų.

Jūsų lietuviško nuoširdumo 
niekada neužmiršiu.

Bronė Oniūnienė

Regina Petrutienė apžiūri naujai išleistų aktoriaus Henriko 
Kačinsko plokštelę. Nuotr. Alfonso Petručio

NAUJI ARTS CLUB TEATRO 
PASTATYMAI

Arts Club Teatre kurio spek
takliai būna Aušros Vartų parapi
jos salėje Manhattane, pastatė 
du vienaveiksmius vaidinimus 

Režisierius Juozas Daubėnas su aktoriais Robert Ruffin ir 
Camille VViebom.

vienas: A Lirnh of Snott. režisie
rius Juozas Daubėnas. antras — 
Perryhoat, rėžis. \Vendhill Ash- 
ley. Abiejų veikalų autorė Anna 
Marie Barlovv.
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Nauji leidiniai, gaunami 
' Darbininko administracijoje DEXTERPARK 

PHARMACY ®
Wm. Anastasi, B. 8. 

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Wooąhaven, N.Y. 11421
WE DKLIVER

296-4130

c LTTHUANIAN SASHES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmojo 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Jrišta j ištalkingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Dr. J. K. Valiūno — Serving 
Lithuania, anglų kalba, įrišta į 
kietus viršelius, — 18 dol.

W. VVolkovich — Lithuanian 
Fratemalism,, vyčių veikla per 
75 metus, anglų kalba. —10 dol.

J. Urbšio — Atsiminimai, — 
7 dol.

G. Songino — Vilniaus krašto 
legendos, kietais viršeliais, — 8 
dol.

J. Jankaus — Tėvas Venanci- 
jus ir jo Matilda,, pasakojimai, 
— 12 dol.

K. Pabedinsko — Nuo Plun
gės iki Maroko, atsiminimai, — 
10 dol.

B. Sruogos vertimas Apsiau- 
talas, — 8 dol.

P. Petkevičius — Paskutinių 
sudiev, tėvynės ilgesio eilėraš
čiai — 5 dol.

A. Paškaus — Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

ThoTs uitai BROKIIHrlV-fllIlUK 
Greitai, prieinamai, privačiai, uufila i, nemoka- ] 
mal. Tai taupymas paltu So. Boston Savlngs I

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos stsilmtl, UI galite attikti namie bet 

kurkio laiku. JOty ikintą gav*a, bankas tuoj j- 
traukia sūnų Į ųskaitą. Prisideda ir užtikrlnl- 

mes, kad Jūiiį pinigai pelno aukičlaualua
procentus, -~- 

llp leidžiamus Įstatymų. \

Dėl lengvo taupymo bū
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arbi ; ašyklt paduotais sdnalt.

ALFRED W. ARCHIBALD PKCSlOiNJ

"MLUfns THE LEADER

, South Boston 
SavingsBank

Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą
Grupė išvyksta “Lufthansos” lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus dr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Trave /Co r p oration kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812

2100 Bloor St.VVest, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių” ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

krepšininkų varžybas Lietuvoje
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas” su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
“Statyba”, Panevėžio “Lietkabeli u”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę.

Grupė išvyksta “Ai r France” ir “Lufthansos” lėktuvais

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416)769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812,

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

Spauda yra pats svarbiau-- 
sias ginklas kovoje dėjJJetuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

International Industries 
10401 South Roberte Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje. 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberte Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090

INTERNATIONAL

EXPRESSWAYTOURS PATOGI KELIONE 12 NAKTŲ/13 DIENŲ10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE

G. T. International dėkoja visiems savo klientams^ Kurie įgalino šids.įstaigos auginiu ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis kelianti 1989 metais

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00
Maskva 1 nkt., Vilniu<=j7 'DnL)OTA 3 nkt > Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496 IŠPARU iš New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMĄ VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS Į MUS.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS MILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272

8901

8902

8903

8904

8905

8906

8907

8908

■

JETWAY TOURS-APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 NAKTŲ/16 DIENŲ

419 04 gegužio 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25lieoos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYSLENINGRADE
409 11 gegužio — 26 gegužio $2480.00
410 08 birželio — 23 birželio $2580.00
411 22 birželio — 07 liepos $2580.00
412 10 rugpjūčio — 25 rugpjūčio $2580.00

Šventės Europoje. Paklausk apie kitus galimus sustojimus
Pasiruošk keliauti vienas. Klausk apie mūsų tinkamą tarnybą.
Jei kalbi tik lietuviškai, skambink antradieniais tarp 5-7 v.v. ir kalbėk su 
Daiva Izbickas
Jei nori visą Pabaltijį aplankyti, prisijunk prie Jokūbo Stuko trupės ir keliauk: 
į Vilnių, Kauną, Klaipėda, Rygą, Talliną, Helsinkį, gegužės 13 - 29, 1989, 
$2420.00.

Skambink 1-800 451- 9511 ir gauk “ankstybo paukščio” nuolaidą.
Jei nori pakviesti draugus ar gimines aplankyti JAV, kreipkitės j mus!

UNION TOURS, INC. 79 Madison Avenue. New York. N Y. 10016 / (212) 683-9500

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A S A
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Čia galite gauti:
Lietuviškas VISA korteles
Pinigines perlaidas
Čekių sąskaitas
Taupymo sąskaitas
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond HIII, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.

*



LB NEW JERSEY APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
§v. Kazimiero parapijos salėj, 

Paterson, N.J., balandžio 2 buvo 
sukviestas apygardą sudarančių 
LB apylinkių valdybų ir kon
trolės komisijų narių suvažiavi
mas LB veiklai šioje apygardoje 
aptarti. Suvažiavime buvo atsto
vaujamos visos penkios apylin
kės, tačiau negalima sakyti, kad 
visi valdybų nairiai būtų parodę 
reikiamą dėmesį šiam suvažiavi
mui, nes buvo ir tokių, kurie at
stovavimą buvo palikę kitiem, 
daugiau už juos laiko turintiem.

Suvažiavimą pradėjo apygar
dos valdybos pirmininkė Rasa 
Ardytė-Juškienė, pasveikinda
ma susirinkusius ir palinkėdama 
našaus darbo, svarstant ben
druomeninius reikalus. Pirmi
ninkavo ji pati, o sekretorium 
pakvietė Kazimierą Jankūną. 
Dalyviai tokiai tvarkai pritarė, ir 
suvažiavimo darbotvarkė riedėjo 
toliau. »

Praeito suvažiavimo protoko
las, kurį perskaitė valdybos sek
retorius Julius Veblaitis, buvo 
priimtas be pastabų ar pataisy
mų.

Kalbėdama apie apygardos 
valdybos veiklą, pirmininkė 
painformavo, kad daugelį metų 
šioj apygardoj veikusi lituani
stinė Dr. V. Kudirkos mokykla, 
vos tik pradėjusi naujus mokslo 
metus, turėjo užsidaryti ne tik 
dėl mažo mokinių skaičiaus, bet 
ir dėl neturėjimo kur. prisiglaus
ti. Kelerius metus mokykla 
džiaugėsi Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos mokyklos pa
talpom ir gražiu sugyvenimu su 
parapijos mokyklos vadove ir se
selėms mokytojoms, o taip pat 
ir su parapijos klebonu prelatu 
Domininku Pocium. Tačiau vys
kupija nutarė parapijos mokyklą 
dėl sumažėjusio mokinių 
skaičiaus uždaryti. Tokiu būdu 
ir lituanistinė mokykla turėjo 
nuomojamas patalpas apleisti, o 
kur kitur mokyklai patalpų nepa
vyko surasti. Mokyklos vedėjos 
(šias pareigas buvo sutikusi eiti 
dabartinė apygardos valdybos 
pirmininkė) pastangos dalina
mais lapeliais ir skelbimais per 
parapijų biuletenius ir Bridges 
apie šią mokyklą ir joj lietuviškai 
nekalbančiųjų klasės steigimą 
lauktų rezultatų nedavė. Kaip 
klysta tie, kurie dėl lituani
stinėse mokyklose mokinių skai
čiaus mažėjimo kabina LB, tary
tum jį turėtų vaikų prieglaudą ir 
jų neleistų į mokyklą. Iš mokyklą 
lankiusių 6 vaikų, keturi vaikai 
yra vežiojami į lituanistinę Mai
ronio mokyklą Richmond Hill, 
N.Y. Į tuo reikalu sukviestą in
formacinį susirinkimą atvyko net 

VINCUI STASIŪNUI

Apolinaras ir Jadvyga Vebeliūnai

mirus, Jo žmonai Aldonai, Birutei Mikalauskienei Ir jos 
šeimai, giminėms Ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

STASIUI BANELIUI

mirus, reiškiame gili? užuojautą žmonai, sūnums Vy
tautui Ir Algimantui su šeimomis.

Markevičių šeima

per 30 studijuojančio ar studijas 
jau baigusio jaunimo, kuris nu
tarė steigti PLj sąjungos New 
Jersey skyrių.

Iš kitų valdybos darbų pažy
mėtinas valdybos pastangos leis
ti anglų k. biuletenį, pateikiantį 
lietuvių kultūrinės veiklos pasi
naudojant lietuviškų laikračių 
informacijom, ir vietos LB veik
los žinių. Lietuviškai nekalban
tieji Amerikos lietuviai tokiu 
biuleteniu domisi.

Apygardos valdyba planuoja 
ateinančiais metais surengti 
bendrą Vasario 16 šventės 
minėjimą, skirtą daugiau lietu
viškai nekalbantiem ir jaunimui.

Apygardos globojama tautinių 
-šokių grupė Liepsna, kuriai dar 
vadovauja Monika Šemaitė, pa
siryžusi veikti ir toliau, nes 
dažnai yra kviečiama atlikti pro
gramą čia vykstančiuose festiva
liuose ar kolegijų ir atskirų ame
rikiečių organizacijų ruošiamuo
se renginiuose.

Iš LB apylinkių pranešimų ga
lima padaryti bendrą išvadą, kad

apylinkių veikla siaurėja dėl iš jų 
veiklos dėl įvairių priežasčių 
(mirties, ligų ar išsikėlimo gy
venti kitur) pasitraukiančių tau
tiečių. Betgi visos apylinkės pa
mini Nepriklausomybės šventės 
sukaktuves ir Lietuvos laisvini
mo darbam paremti surenka, pa
lyginti, nemažas pagal dalyvių 
skaičių sumas.S. m. dėl įvykių 
Lietuvoje aukos buvo ypač gau
sios.

Gyvai buvo diskutuojamas Pa- 
tersone esančios Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos perkeldinimo 
į West Patersoną projektas, nes 
ir kitos N. J. lietuvių parapijos 
dėl lietuvių mažėjimo išgyvena 
krizę. Nors projekto smulkme
nos šiuo metu dar nėra paaiškė- 
jusios, tačiau susidomėjimas 
projektu yra džiuginantis.

Suvažiavimo dalyviai buvo pa
raginti dalyvauti balandžio 29, 
šeštadienį, įvyksiančiame LB 
Rytinio pakraščio darbuotojų su
važiavime Brooklyne, Kultūros 
Židiny.

K. Jankūnas

ŠVENTĖ ELIZABETH, N.J
LB Elizabetho apylinkės val

dybos suruoštas Vasario 16-tos 
minėjimas įvyko vasario 19 lietu
vių parapijos salėje. Elizabethe 
jau iš pat ryto bažnyčios sodely 
praeivio akį patraukė šalia ame- 
rikos žvaigždėtosios ir gražiai 
plevėsuojanti Lietuvos tri

spalvė.
Prieš minėjimą vyko pamal

dos už Lietuvos laisvę Šv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčioje.Pamokslą 
apie tautos išgyventus persekio
jimus ir kančias pasakė kun. Juo
zas Pragulbickas. Mišių aukas 
tautiniais drabužiais pasipuošusi 
atnešė Adelė Bartienė, o skaiti
nius atliko Vytautas Kavolis. Pa
maldų metu parapijos choras 
giedojo kun. Gedimino Šukio 
mišias. Jų metu J. S. Bacho ir 
A. Corellio kūrinius smuiku pa
grojo Julius Veblaitis. Vargonais 
palydėjo naujasis vargonininkas 
Eric Houghton.

Pasibaigus pamaldom dalyviai 
persikėlė į parapijos salę. Vos tik 
įžengę į vidų žmonėj išvydo dai
liai išdėstytą įvaii 
spaudos parodą pagadintą Da
barties įvykiai Lietuvos spaudo
je”. Čia matėsi Sąjūdžio Žinios, 
Kauno Aidas, Jaunimo Gretos, 
Literatūra ir Menas, Nemunas, 
Atgimimas, Tikėjimo Žodis, 
Komjaunimo Tiesa, Gimtasis 
Kraštas, Švyturys, Mokslas ir 
Gyvenimas, Tiesa.

Lietuvos

Laisvės Varpo sukaktis
Laisvės Varpas, Bostono ir 

apylinkių lietuvių radijo progra
ma, švenčia 35 metų sukaktį. Ta 
proga gauna daug sveikinimų ne 
tik iš savo klausytojų ir vietos lie
tuvių organizacijų, bet taip pat 
iš centrinių mūsų įstaigų.

Paskutiniu laiku gauta sveiki
nimų iš JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkės Dalis Kučėnienės, 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninko dr. Antano Razmos, Alto 
pirmininko Gražvydo Lazausko, 
Alto informacijos direktoriaus 
prel. dr. Juozo Prunskio, o taip 
pat ir iš Lietuvių Fondo.

Sukaktuvės bus atžymėtos ge-

MLirė A. Vakauzienė
Angelė Vakauzienė, kuri 

reiškėsi lietuvių visuomeninia
me ir kultūriniame gyvenime, 
balandžio 16 mirė So. Bostone. 
Nuliūdime liko dukros Dalia 
Lizdienė, Valentina Kriščiūnie- 
nė ir Giedra Račkauskienė, sū
nus Justinas ir devyni vaikaičiai.

Caspero laidotuvių namuose 
atsisveikinimo kalbas pasakė
Jono Vanagaičio šaulių kuopos gūžės 7 So. Bostono Lietuvių Pi

liečiu dr-jos trečio aukšto salėje 
Antro Kaimo iš Chicagos spek
takliu.

pirm. Stasys Augonis ir Moterų 
Federacijos Bostono klubo 
pirm. Elena Vasyliūnienė.

Velionė palaidota balandžio 
16 Forest Hills kapinėse šalia 
anksčiau mirusio vyro Valenti
no.

60 šeimų. Negalėjusiems minė
jime dalyvauti buvo pasiųsta dar 
asmeniški laiškai su prašymu pa
pildyti aukotojų sąrašą. Po minė
jimo vyko bendros vaišės, kurio
mis daugiausia rūpinosi Rimas 
Bitėnas.

Julius Veblaitis
Kas anksčiau buvo neįsivaiz

duojama dabar stebino. Tiesos 
pirmame puslapyje tokia antraš
tė: Gedimino kalne iškelta tau
tinė vėliava; arba kitur: Trispal
vė virš bedugnės, Mylėkime 
Lietuvą—mūsų tėvynę, ir 1.1. 
Visa tai atrodė lyg koks miražas. 
Be to buvo išstatyta nemažai iš 
Lietuvos gautų įvairių lipinukų 
bei tautinės simbolikos ženklų. 
Jų tarpe puikavosi gražiame tri
spalvės aplanke Kudirkos Tau
tiška Giesmė su gaidomis. Šiuos 
eksponatus bei spaudą atrinko 
Arūnas Bitėnas ir Julius Veblai- ra§ jr Ona Laniai, Juozas ir Emi- 
tis.

Prieš minėjimą, Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Baliui ML - 
niui vadovaujant, sugiedojo visi 
dalyviai. Toliau Arūnas Bitėnas 
uždegė tris tautinių spalvų žva
kes savo pagamintoje Gedimino 
stulpų žvakidėje. Invokaciją per
skaitė kun. Juozas Pragulbickas. 
Toliau minėjimo eigą tvarkė Ju
lius Veblaitis. Po trumpo šventei 
pasakyto įvado, jis supažindino 
su visuomenininku ir žurnalistu 
Kęstučių Miklu. Kalbėtojas bu
vo gerai pasiruošęs ir žmonės 
atidžiai klausėsi jo minčių. 
Kalbėjo jis 24 minutes. Būdamas 
Lietuvoje Kęstutis Miklas turėjo 
progą ir galimybę išsamiau pasi
kalbėti su aukštaisiais Bažnyčios 
pareigūnais. Ypatingai įdomi bu
vusi jo kelionė pas Telšių vysku
pą Antaną Vaičių. Dabar kaiku- 
rie partiečiai jau nebesislepia, 
kad jie ir^bažnyčią užeina. Lie
tuviai didžiuojasi Sąjūdžio drą
suolių išmintimi nes jie iškėlė 
laisvės siekius Lietuvai. Visa tai 
lyg kokia spontaniška kibirkštis, 
uždegė tautai nepriklausomybės 
atgavimo ryštą ir paskatino Balti
jos tautų atgimimo ryžtą, nes 
tuo pat metu panašūs reikalavi- Ožalas, Teresė ir Viktoras Priž- 
mai vyko Estijoj ir Latvijoj.

Du eilėraščius iš Lietuvos 
gražia tartimi paskaitė L. B. 
New Jersey apygardos pirmi- 
rffnkė Rasa Ardytė-Juškienė. 
Apie aukų reikalingumą trumpai 
raginančius žodžius tarė Albinas 
Stukas. Po to vyko antroji dalis.

Šį kartą vietoj įprastinės me
ninės dalies buvo rodomos vaiz
dajuostės iš įvairių masinių de
monstracijų Lietuvoje. Jų būta 
daug ir nepaprastai ryžtingų. 
Įspūdis stulbinantis.

Vaizdajuostes paruošė ir iš 
įvairių šaltinių surinko Arūnas 
Bitėnas. Nemažai jų paskolino ir 
Algis Sruoginis, pats Lietuvoje 
galėjęs kaikuriuos įvykius nufil
muoti.

Aukų Elizabetho minėjime 
žmonės sudėjo 4086 dol. Taip 
buvo parodytas didelis jautru
mas bei dosnumas, nes tuos ke- 
turius tūkstančius suaukojo tik

Elizabetho aukotojai 
Vasario 16 proga

1000 dol. — kun. Petras 
Zemeikis.

200 dol. — Algis ir Aldona 
Sruoginiai.

170 dol. — Rimas ir Dalia 
Bitėnai.

150 dol. — Albinas ir Brigita 
Stukai.

125 dol. —Julius ir Irena Veb- 
laičiai.

Po 100 dol. —Vaclovas ir Ona 
Budnikai, Emma Dietrich, Pet-

lija Stankūnai, Elena, Kazys, 
Viktoras, Rūta Šeštokai.

80 dol. — Vincas ir Veronika 
Misiūnai.

Po 75 dol. — Arūnas Bitėnas, 
Alfonsas ir Vanda Jarmai, Jonas 
ir Monika Ramanauskai.

71 dol. — Kazys ir Regina 
Čiurliai.

Po 60 dol. — Agota Davis, Pet
ras ir Albina Normantai, Petras 
Pečenkis. Antanina Ragauskie
nė.

Po 50 dol. — dr. Bernardas 
Covalesky, Vitolis Bartys, Vy
tautas Budris, Jonas ir Birutė 
Kasauskai, Algis ir Milda Kveda
rai, Juozas Liubinskas, Kazys ir 
Gilanda Matoniai, Irena Moge- 
nienė, kun. Juozas Pragulbickas, 
Danielius Švenčiūnas, Stasys 
Vaičiūnas.

Po 40 dol. — Valerija Jana
vičienė, Vytas ir Valė Kligiai, 
Henrikas ir Genovaitė Bitėnai.

Po 30 dol. — Petras ir Bronė 
Lukai, Valentinas Mėlinis, Bi
rutė Pocienė.

Po 25 dol. — Vida Anton, Al
gis Bitėnas, Kazys ir Adelė Sa
rčiai, Emilija ir Leonardas Jure
vičiai, Vytautas Kavolius, Kazys 

gintai, Vidas Ramanauskas, Joa
na Sciahetano.

20 dol. — Juozas Aleksa, An
tanas Baronas, Agota Gurskienė, 
Juozas ir Rasa Juškai,-Stanislovas 
Kukis, Stephanie Laucius, Ona 
Linartienė, Uršulė Maceiko- 
nienė, Kęstutis Miklas, Ignas 
Ožolas, Balys Vyliaudas, N. N., 
Strazdienė.

15 dol. — Antanas Strazdas.
Po 10 dol. — Juozas Linkus, 

Raudienė, Aleksandra Kviet- 
kauskienė, Angele Prapuole- 
nienė, Ona Bakšienė.

5 dol. — Audronė Bartytė.

Iš viso surinkta 4086 dol.

Paremkime kiekvieną sąjūdį, 
kuris palengvina tautos vergiją 
ir mažina jos kančias, tačiau 
neužmirškime, kad mūsų tikslas 
yra—Nepriklausoma Lietuva!

Nauja seksteto vadovė ir 
programa

Po komp. Juliaus Gaidelio 
mirties Bostono lietuvių vyrų 
sekstetas penkerius metus ieško
jo naujo vadovo. Prieš pusantrų 
metų Daiva Matulionytė-de Sa 
Pereira sutiko sekstetui vado
vauti. Ji su sekstetu paruošė nau
ją repertuarą, kurį Bostono ir 
apylinkės lietuviai galės išgirsti 
gegužės 13, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos trečio aukšto salėje.

Koncerte sekstetas atliks 21 
dainą, kurių 10 yra naujai pa
ruoštos. Dainos parinktos iš 
atliekamų Lietuvoje dainų, o 
taip pat jos bus inscenizuojamos, 
įpinant dailųjį žodį.

Po .programos bus vakarienė 
ir šokiai, kuriems gros latvių or
kestras.

Įėjimas į koncertą 10 dol., o 
pensininkams ir studentams 8 
dol. Bilietus galima užsisakyti 
pas Norbertą Lingertaitį telefo
nu 436 - 0428.

Dabar sekstete dainuoja teno
rai Norbertas ir Helmutas Lin- 
gertaičiai, baritonai Bronius Ba
naitis ir Ričardas Lizdenis, bosai 
Vytautas Eikinas ir Gintas Simo- 
kaitis.

Sėkminga “Ratilio” 
viešnagė

Vilniaus universiteto folklori
nio ansamblio “Ratilio” viešnagė 
Bostone buvo labai sėkminga. 
Balandžio 9 įvyko pagrindinis 
koncertas Fontbonne Academy 
gražioje salėje. Į koncertą publi
kos susirinko daugiau, nei salė 
galėjo talpinti. Žmonės stovėjo 
pasieniuose. Koncerto programa 
buvo plati, įdomi ir įvairi. Buvo 
sutartinės, įvairiais liaudies inst
rumentais atliekamos melodijos, 
senieji šokiai, žaidimai, tautinės 
dainos, tremtinių dainos, ne- 
priklausomyės karų dainos, šokti 
šokiai per vestuves, šienapjūtės, 
rugiapjūtės vaišės. Publika an
samblį ir jo solistę Veroniką Po- 
vilonienę-Janulevičiūtę priėmė 
labai šiltai. Po programos ansam
blis pagerbtas atsistojimu. An
samblio dalyviai apdovanoti 
gėlėmis. Ansamblio vadovybė 
dėkojo už šiltą priėmimą, už pa
ramą Lietuvoje išleisti A. Šapo
kos Lietuvos istoriją. Tos istori
jos egzempliorius įteiktas LB 
Apylinkės pirmininkui Brute- 
niui Veitui, kuris buvo koncerto 
pagrindinis organizatorius. Pro
grama baigta Lietuvos himnu.

Po koncerto susitikimas su an
sambliu įvyko So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos patalpo-

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūryba- Geriausi jo skaitiniai Ir yra sutelkti k$ 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje Įskaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St Santvara, Putino, Bem. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, 0. Milašiaus, K. Inčlūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Hlghland Btvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

se. Vėl susirinko labai daug žmo
nių. Koncerte ir susitikime su 
ansambliu dalyvvo vyresnioji, 
vidurinė ir jaunoji karta. Visi 
jautėsi glaudžios šeimos nariai.

Ansamblio globėjai sudarė są
lygas, kad ansamblis atliko dar 
du koncertus amerikiečių jauni
mui. Vienas koncertas įvyko 
Harvardo universitete, o kitas 
Fontbonne Academy, kur daly
vavo ir kitų mokyklų mokiniai.

Atsisveikinimas su ansambliu 
įvyko balandžio 12 Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje. Pasikeista 
kalbomis ir dovanomis. “Sodau
to” ansamblis įteikė kiekvienam 
Ratilio ansamblio nariui dovaną 
su įrašu “Ratilio 1989 m. Bosto
ne, Sodauto 1990 Vilniuje”. 
Amerikos Lietuvių Tarybos Bo
stono skyriaus pirmininkas Gin
taras Karosas padovanojo ansam
bliui didelę Lietuvos vėliavą.

Svečiai buvo išskirstyti vidu
riniosios kartos šeimose, kur 
juos globojo nuo sekmadienio iki 
ketvirtadienio, kada ansamblis 
išvyko į Putnamą. Savo viešnage 
Bostone buvo labai patenkinti. 
Čia jie jautėsi kaip Lietuvoje.

“Ratilio” koncertais Bostone 
rūpinosi LB Bostono apylinkė, 
jaunimo sąjungos Bostono sky
rius ir Sodauto ansamblis, talki
nami eilės kitų.

s Balfo veikloje

Balfo 72 skyriaus naujai išrink
ta valdyba Brocktone pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Juozas 
Dabrega, vicepirmininkai Ignas 
Leščinskas ir Juozas Ramanau
skas, sekr. Stasė Gofensienė, 
ižd. Ona Eikinienė, nariai Anta
nas Šeduikis ir Jonas Statkus. 
Kontrolės komisiją sudaro: Sta
sys Eiva, Stasys Martišafuskas ir 
Petras Viščinis. Skyrius šiuo 
metu turi 75 narius.

Informuoja. amerikiečius
Bostono Lituanistinės mokyk

los mokytoja Liuda Senūtienė 
balandžio 8 Brentvvood, N.H., 
pradžios mokyklos vadovybės 
pakviesta, padarė toje mokyklo
je vaikams ir mokytojams pra
nešimą kaip Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo tvarkomos mo
kyklos, kas jose buvo dėstoma ir 
kokia buvo disciplina. Taip pat 
paaiškino apie Lietuvos okupaci
ją, kodėl daug lietuvių pasi
traukė į Vakarus, apie žmonių 
išvežimus ir jų išžudymą, o taip 
pat apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Mok. Senūtienė paaiš
kino ir parodė keletą nuotraukų 
iš pradžios mokyklos, gimnazijos 
ir mokytojų seminarijos.

Tiek vaikai, tiek mokytojai la
bai domėjosi. Baigus pranešimą, 
Daina Senūtaitė, kuri lanko tą 
moky klą, papasakojo apie Gedi
mino sapną ir Vilniaus įkūrimą. 
Vienas vaikas užklausė, kaip bus 
lietuviškai “thank you”. Jam at
sakius, kad tai bus “ačiū , tuo
met visi vaikai suriko “ačiū — 
V. S.

RENGINIAI

Gegužės 7, sekmadienį, 3 vai. 
|x>piet Laisvės Varpo, kultūrinis 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Programų atliks "Antro 
kaimo” teatras iš Chicagos.

Gegužės 20 Seksteto kon
certas So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto salėje.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gegužės 6, šeštadienį, Tau
tos Fondo suvažiavimas, vakare 
— koncertas, kurio programą at
liks pianistas William Siniddy.

LKM Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus gegužės 
4, ketvirtadienį, 7 v. v. pas klubo 
narę Jadvygą Laucevičienę, 88 - 
17 77 Street, VVoodhavene, N. Y. 
visos narės prašomos susirinki
me dalyvauti.

Tautos Fondo metinis narių 
suvažiavimas bus gegužės 6, 
šeštadienį. 9 v. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje bus mišios už 
gyvus ir mirusius fondo narius. 
Po mišių registracija. Darbo 
posėdžiai prasidės 10 vai. Bus 
padaryta eilė pranešimų, renka
mi nauji tarybos nariai. į su
važiavimą iš St. Petersburgo at
vyksta ir Vliko pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis.

Mindaugas Tamošiūnas, 
estradinio orkestro Oktavos va
dovas, šiuo metu lankosi Ameri
koje ir tyrinėja sąlygas kaip iš 
Lietuvos atvežti orkestrą gastro
lėm. Jis jau susitarė, kad Naujų
jų Metų sutikime, kuris bus Kul
tūros Židinyje, šokiams gros jo 
vadovaujamas orkestras “Okta
va”. Iš čia pradės gastroles po 
visas lietuvių kolonijas. Orkestro 
iškvietimu rūpinasi Bronius Nai
nys, Pasaulio Lietuvio redakto
rius. Pasikalbėjimą su M. Ta
mošiūnu perdavė Laisvės Žibu
rio radijo vedėjas Romas Kezys 
balandžio 30 programoje.

Iškilus koncertas Kultūros 
Židinio naudai rengiamas gegu
žės 6, šį šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Programą 
atlieka pasaulinio masto pianis
tas William Smiddy. Visi ruoš
kimės koncerte dalyvauti ir tuo 
paremti Kultūros Židinio išlai
kymą!

TAUTOS FONDO
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 
bus gegužės 6, šeštadienį, Kultūros Židinyje 
345 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

9 vai. mišios už gyvus ir mirusius TF narius 
pranciškonų vienuolyno koplyčioje.

Po mišių registracija
10 vai. prasideda metinis narių susirinkimas su 

įprastine susirinkimų tvarka.

Pranešimus padarys Tautos Fondo Tarybos 
plrmlriinkas, Tautos Fondo Valdybos pirmininkas, 

Kontrolės komisija, Tautos Fondo atsto
vybės Ir įgaliotiniai, mandatų komisija.

Suvažiavime — susirinkime dalyvauja ir VLIKo 
pirm. dr. K. BOBELIS.

Tarybos Ir kontrolės komisijos rinkimai

BALIUS
KULTŪROS ŽIDINYJE
MAIRONIO MOKYKLOS ABITURIENTŲ 
ISLEISTUVES
Ypatingai kviečiami:

- buvę mokyklos abiturientai
- lituanistinės mokyklos rėmėjai
- jaunimas, kuris nori pasišokti. 

Gros GINTARO orkestras iš Chicagos 

įėjimas 35 dol. porai. Studentams — 10 dol.
Stalus užsisakyti pas Liolę Černiauskienę vakarais 
718 847- 3498, dienomis 718 441 - 6402

BALIŲ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA 
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigia birželio 
3. Tos dienos vakarą Kultūros Ži
dinyje bus abiturientų išleituvės 
ir mokyklos balius, kurį rengia 
mokyklos tėvų komitetas. Šo
kiams groja Gintaro orkestras iš 
Chicagos.

Dr. Antanas Klimas, Roches- 
terio universiteto profesorius, 
atvyksta į Nevv Yorką ir gegužės 
14, sekmadienį, 7:30 v. v. Kultū
ros Židinyje skaitys • paskaitą 
tema: “Viskas, ką norėjote žinoti 
apie lietuvių kalbą, bet nedrįso
te paklausti”. Jis yra žymus lygi
namosios indoeuropiečių kalbo
tyros specialistas, su paskaitomis 
važinėja po įvairius kraštus, da
lyvauja mokslinėse konferenci
jose. Jį su paskaita pakvietė N. Y. 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Rytinio pakraščio LB 
darbuotojų suvažiavimas
Balandžio 29 Kultūros Židiny

je įvyko Amerikos rytino pakraš
čio Lietuvių Bendruomenės dar
buotojų suvažiavimas. Dalyvavo 
per 50 asmenų. Iš Chicagos atvy
ko LB krašto valdybos pirminin
kas dr. Antanas Razma su savo 
valdybos nariais Birute Jasaitie
ne ir Linu Narušiu. Atstovai 
buvo iš šių vietovių: Bostono, 
Worcesterio, Cape Codo, Hart
fordo, Putnamo, VVaterburio, 
Nevvarko, Elizabetho, Philadel- 
phijos, Washingtono, Floridos. 
Suvažiavimui pirmininkavo Bi
rutė Jasaitienė, sekretoriavo 
Gina Skučienė iš Fairfax, VA.

Suvažiavimas praėjo labai dar
bingai, pakiliai. Jį globojo LB 
Nevv Yorko apygardos valdyba. 
Daugiausia triūso pakėlė apygar
dos pirmininkas Vytautas Alks
ninis. Platesnis suvažiavimo 
aprašymas bus vėliau.

Arts Club teatras, kuris veikia 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
praneša, kad jo spektakliai vyk
sta gegužės 4 ir 5, 12 ir 13, 19 
ir 20. Vaidinimo pradžia 8:30 
v.v. Salės adresas 570 Broome 
St., Manhattane. Informacijos ir 
rezervacijos reikalais skambinti: 
212 673 - 5636. Yra pastatyti du 
vienaveiksmiai veikalai. Vieno 
režisierius yra Juozas Daubėnas.

KASA praneša, kad paskolų ir 
ypač indėlių nuošimčiai dabar 
yra labai nepastovūs ir nuolatos 
keičiasi. Užuot pasitikėję kitų 
bankų klaidinančiais skelbimais 
ir vilionėmis, pirmiausia kreip
kitės į Kasą, kai planuojate per
vesti santaupas į saugesnę ir pa
tikimesnę taupymo instituciją. 
Kasos stelefonas 718-441-6401 
Įstaiga veikia šešias dienas sa
vaitėje: pirmadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 9:00 iki 7:30, an
tradieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo*9:00 iki 3:00 
ir šeštadieniais nuo 9:00 iki 2:00 
vai. po piet. Adresas: 86-21 
114th Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418.

Dramos aktoriaus Henriko 
Kačinsko geriausi įskaityti kūri
niai išleisti plokštelėje, kurią pa
rengė ir suredagavo Antanas Gu
staitis, Alfonsas Petrutis ir Pet
ras Viščinis. Plokštelėje įskaityti 
šių autorių kūriniai: Maironio, 
Vinco Krėvės, Balio Sruogos, 
Kristijono Donelaičio, Antano 
Miškinio, Stasio Santvara, Vinco 
Mykolaičio-Putino, Bernardo 
Brazdžionio, Juozo Kėkš
to, Antano Baranausko, Kazio 
Binkio, Henriko Radausko, 
Oskaro Milašiaus, Kazio Inčiū- 
ros. Aktoriaus portretą piešė 
dail. Pranas Lapė. Plokštelė gau
nama Darbininko administraci
joje. Kaina 10 dol. Persiuntimui 
pridėti 2 dol.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N. Y., organizuoja sep
tynių dienų kelionę laivu Karibų 
jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P. R. Nemokama ke
lionė lėktuvu į San Juan ir atgal. 
Lankomos šios salos: St. Tho- 
mas, St. Maarten, Barbados ir 
Martiniųue. Bus keliaujama lai
vu Festivale, kurį administruoja 
Camival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda 
20% nuolaida. Dėl informacijų 
kreiptis į Eleną Matulionytę, 61- 
36 56th Avė., Maspeth, N.Y. 
11378. Tel. 718 326 - 3398.
NAUJA GALIMYBĖ GIMINĖMS 

LIETUVOJE NUPIRKTI 
AUTOMOBILIUS

Simas Velonskis, kuris dažnai 
važinėja į Lietuvą, neseniai pasi
rašė vienerių metų sutartį Lie
tuvos gyventojams parūpinti au
tomobilius. Per jį perkant gau
nama didžiulė nuolaida, kuri sie
kia net porą tūkstančių rublių.

Visi, kas tik nori savo giminėm 
nupirkti mašinas ir neturėti jo
kių sunkumų, prašom kreiptis į 
Simo Velonskio įstaigą: telefonas 
212 741 - 7280. Galima kalbėti 
ir lietuviškai. Visiem bus suteik
tas greitas patarnavimas.

Jonas V. Strimaitis, advoka
tas, mielai patarnaus visiems lie
tuviams teisiniuose reikaluose. 
Jo adresas: 134 West Street, 
Simsbury, CT 06070. Telef. 203 
651 - 0261.

Vaistai ir medicinos prie
monės į Lietuvą. Siunčiame ir 
video, stereo, magnetofonus, 
siuvamai mašinas ir panašiai. 
Prekės pristatomos per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai. Siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas Pūkštys, Trans- 
pak, 2655 W. 69 St., Chicago, 
111., 60629. Darbo valandos: 12 
- 6 v.v. kasdien, šeštad. 10-4 
v. popiet, arba susitarus, pir- 
mad. uždaryta. Tel. 312 - 436 - 
7772, namų 312 430 - 4145.

Ieškoma vyras vi žmona, arba 
vyras ir moteris, pensininkai, 
kad galėtų padėti tvarkytis krau
tuvėje. Duodamas butas, kad 
ten galėtų gyventi. Kreiptis: An
tanas Antanaitis, 454 Meadovv 
Road, Kings Park, L.L, N.Y. 
11754. Tel. 516 269 - 9417.

Ieškomas išnuomoti sausas 
rūsys arba koks sandėlys kur 
būtų galimą susidėti įvairius 
daiktus, audinius, keramikos 
rinkinius. Kas galėtų tai išnuo
moti, prašom pranešti Darbinin
ko redakcijai.

Richmond Hill išnuomojamas 
butas su baldais vienam asme
niui tol kol namas bus parduotas. 
Skambinti iki 3:30 v. 718 240 - 
.5361.

Parduodu gražų modernų 
kondominiumą, 5 kambarių su 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Pėtersburg 
Beach, Fla. Tel. 813 360 - 3261.

EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr income poten- 
tial. Details, (1) 805 - 687 - 6000, 
Ext./Yį4505.

GOVERNMENT S.EĮZED 
Vehicles from $100. Fordš. Mer
cedes. Corvettes. Chevy.s. Sur- 
plus. Buyers Guide (1) 805 - 687 
- 6000 ext. S - 4505.

Prof., dr. Jokūbo Stuko ini
ciatyva gegužės 7, sekmadienį, 
Nevvarke bus retos iškilmės. Bus 
paminėta “Lietuvos Atsimini
mų” radijo valandėlės 48 metų 
sukaktis ir 25 metų sukaktis, kaip 
per Seton Hali universiteto radi
jo stotį transliuojama lietuviška 
kultūrinė programa. Abiem ra
dijo programom vadovauja prof. 
dr. Jokūbas Stukas. Pirma bus 
pamaldos Svč. Trejybės bažny
čioje. Pamaldas laikys ir pamoks
lą pasakys tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, Darbininko re
daktorius. Po mišių parapijos 
salėje bus banketas. Visuomenė 
ir visi radijo programos rėmėjai 
kviečiami atsilankyti ir pagerbti 
uolųjį visuomenininką prof. dr. 
Jokūbą Stuką.

Lietuvos keliauninkų dėme
siui. Kas nori patvirtinti ar pa
keisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus Nevv Yorko aerodro
muose, skambinkite į Nevv Yorko 
kelionų agentūra “VYTIS” 718 
769 - 3300.

Juozas ir Konstancija Ukne- 
vičiai, ilgus metus gyvenę Fo- 
rest Prkvvy, Woodhavene, N.Y., 
kovo 19 išvyko nuolatiniam apsi
gyvenimui'į Escondido, Calif., 
ir ten gyvens netoli jų dukters 
ir žento Albinos ir Algio Gedmi
nų. Jų namuose VVoodhavene li
ko gyventi sūnus inž. Algis Uk- 
nevičius.

Kennedy aerodrome Nevv 
Yorke į Sovietų lėktuvus 
priimami 29-31 inčio du 
.lagaminai. Neleidžiama įsinešti 
video ir kitų apratų. Leidžiamas 
vienas rankinis lagaminėlis, dvi 
kasetės. Viskas.’ kas yra 
daugiau, reikia .tiduoti į 
lėktuvą ir už kiekv eną daiktą 
užmokėti po 108 dol.

N.Y. LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA GEGUŽĖS 14, 
SEKMADIENĮ, 7:30 V.V. 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
RENGIA

PASKAITĄ.
D R. ANTANAS KLIMAS, Rochesterio 

universiteto profesorius, kalbės tema:

“Viskas, ką norėjote žinoti apie lietuvių kalbą, bet 
nedrįsote paklausti”.

Dr. Antanas Klimas yra žymus indoeuropiečių kal
bų specialistas.

VISI KVIEČIAMI PASIKLAUSYTI ŠIOS
ĮDOMIOS PASKAITOS!

KULTŪROS
ŽIDINIUI

IŠLAIKYTI

KONCERTĄ S
BUS GEGUŽĖS 6, ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK. KULTŪROS ŽIDINIO SALĖJE

PROGRAMĄ ATLIKS PIANISTAS

VVILLIAM SMIDDY

JĖJIMO AUKA 10 DOL., JAUNIMUI 6 DOL.

DALYVAUKITE! PAREMKITE KULTŪROS ŽIDINJ!

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA 
LIETUVIAI PRANCIŠKONAI BROOKLYNE 
IR KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ

SĖKMINGA MADŲ PARODA
Balandžio 30, sekmadienį, 

Kultūros Židinyje įvyk©' graži 
madų paroda, pavadinta “Pava
sario žiedai”. Šia tema gražiai ir 
skoningai buvo dekoruota salė ir 
ypač gražiai papuošta scena. Pa
demonstruota apie 200 įvairiau
sių drabužių, nuo maudymosi 
kostiumų iki vakarinių suknelių. 
Parodai vadovavo Vida Jankau
skienė. Publikos atsilankė apie 
150. Visi stalai buvo užimti. Sta
lai irgi buvo gražiai papuošti. 
Svečiai pavaišinti kava ir pyra
gaičiais. Ant kiekvieno stalo 
buvo pliušinės kengūrėlės, ku
rios laikė balionus. Tos kengūrė
lės buvo išleistos loterijom

Parodą rengė Nevv Yorko Bal- 
fo 100 skyrius. Daugiausia triūso 
įdėjo Vincas Padvarietis, jo duk
tė Regina Ridikienė ir jos šeima. 
Platesnis aprašymas bus vėliau.

J. V. Didžiulis iš Fort Lauder- 
dale, FL, eilė metų remia lietu
višką spaudą. Atnaujinant pre
numeratą prisidėjo 50 dol. auka. 
Padėka už dosnumą.


