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The NYT/CB News vykdytas I 
gyventojų apklausinėjimas pa
rodė, kad krašto gyventojų pa
sitikėjimas dabartinę Amerikos 1 
būkle ir optimizmas dėl ateities ' 
yra pasiekęs aukščiausią per ke
lerius metus laipsnį.

Izraelis pradėjo evakuoti iš 
pietinio Libano savo sandėlius 
ir kitą mažiau reikalingą turtą, 
bet kariniai daliniai dar pasi
liks turėtose ribose iki atskiro 
vyriausybės įsakymo.

Grupė JAV karinių žinovų 
ir kongreso narių per ilgai tru
kusius rimus priėjo išvados, 

ajėgos ken-
ivyno,

kad JAV gi 
čia nuo tarp armijos, 
aviacijos ir jūrų pėstininkų vyks
tančio lenktyniavimo, sudaran
čio išpūstus karinius biudžetus, 
menką karinį pasiruošimą ir ne
pakankamą karinių operacijų 
koordinavimą. Šiom negerovėm 
pašalinti siūloma suteikti jung
tinio karinio štabo viršininkui 
platesnių teisių ir padaryti jį 
prezidento patarėju. Taip pat 
siūloma sustiprinti sritinių karo 
vadų, vykdysiančių karines ope
racijas, -teises ir pataisyti kari
nio biudžeto sudarymo ir pla
navimo operacijos.

Prancūzijos prezidentas Mit- 
terand aplankė riaušių vargina
mą Naujosios Kaledonijos kolo
niją ir stengėsi įtikinti salos gy
ventojus priimti vyriausybės pa
siūlytą ribotos nepriklausomy
bės planą, pagal kurį sala būtų 
nepriklausoma, bet Prancūzija 
pasiliks teisę ją ginti.

Indijoj buvo susekta aukštų 
vyriausybės pareigūnų šnipinė
jimo afera, dėl kurios buvo areš
tuota 11 pareigūnų, o Prancū
zijos karo atache pavaduotojas 
pik. Itn. Alain Bolley buvo at
šauktas Į Prancūziją.

Sovietu Sąjungos vakarinio Si
biro Leninsk-Kuznecki apylin
kėj pr. mėn. įvykęs sprogimas 
požeminiam ginklų fabrike už
mušė šimtus žmonių.

Izraelio parlamentas atmetė 
ortodoksinių religinių partijų 
pasiūlytą įstatymo projektą ap
riboti Sugrįžimo įstatymo kai 
kuriuos nuostatus.

Sov. S-gos Tass pirmą kartą 
pripažino, kad Afganistane iš so
vietų armijos pabėgo ir Britani
joj kurį laiką gyveno eilinis 
Nikolai Ryžkov. Jis ten įvairiais 
kankinimais, badu, narkotikais 
ir kt. priemonėm buvęs skatina
mas sutikti tarnauti Amerikos 
ČIA ir padaryti prieš sovie
tus nukreiptą pareiškimą.

JAV pareiškė Izraeliui savo 
susirūpinimą, kad Amerikos su
teiktais 15 mil. dol. iš Etiopi
jos į Izraelį atgabenti juodieji 
žydai yra įkurdinami okupuo
tam vakariniam Jordano krante.

J.T. gen. sekretoriaus Javier 
Perez de Cuellar akivaizdoj vy- 
kusieji pasitarimai tarp Kipro 
prezidento Spyros Kyprianou ir 
ten įsteigtos turkų respubli
kos vado Rauf Denktash dėl 
Kipro politinės ateities pasibai
gė be jokių susitarimų. Tuo rei
kalu numatoma dar tartis.

Prezidentas Reagan Amerikos 
delegacijos vadovu nusiginklavi
mo ir ginklų kontrolės derybom 
su Sov. S-ga paskyrė buv. Mad
rido konferencijos JAV delega
cijos pirmininką Max M. Kam- 
pelman. Delegacijai dėl strate
ginių ginklų vadovaus buv. se
natorius John G. Tower, o vidu
tinės tolinašos ginklų — May- 
nard W. Glitman.

Popiežius Jonas Paulius II 
per 12 dienų trunkančią kelio
nę numato aplankyti Venecuelą, 
Ekvadorą, Peni ir Trinidadą ir 
Tobago.

1984 kovo 25 po 3 metų 
griežto režimo lagerio, į laisvę 
buvo paleistas šiaulietis Mečis
lovas Jurevičius. Prie Čelebins- 
ko lagerio vartų jį pasitiko bi
čiuliai iš Lietuvos ir 27 d. visi 
buvo Lietuvoje.

Kovo 7 M. Jurevičiaus žmo
na jam pasiuntė 70 rub. kelio
nei. Deja, dar ir šiandien tie 
pinigai Jurevičiaus nepasiekė, 
nors jau 3 mėnesiai kaip jis na
muose.

Prieš sugrįžtant į namus M. 
Jurevičiui, saugumas pradėjo 
tardyti jo žmoną ir artimuosius. 
1984 kovo viduryje darbavietėje 
buvo tardoma ir bandoma už
verbuoti sūnaus žmona Loreta • 
Jurevičienė.

Kaliniui sugrįžus, L Jurevičie
nė vėl buvo iškviesta tardymui 
ir klausinėjama apie atvykstan
čius pas M. Jurevičių svečius. 
Saugumiečiai vėl bandė ją už
verbuoti. I. Jurevičienė bendra
darbiauti atsisakė, nesutiko ty
lėti ir apie įvykusį tardymą.

1984 gegužės 28 M. Jurevi
čiui buvo įteiktas oficialus šau
kimas, raginantis prisistatyti į 
Šiaulių Vidaus reikalų skyrių, 
Kapsų g-vė Nr. 19, pas tardytoją 
Paškevičienę. Tardymo metu 
buvo klausinėjama kur dirbs ir 
panašiai. Buvęs kalinys paaiški
no, kad įstatymai dar leidžia 
tris mėnesius nedirbti, o dėl silp
nos sveikatos ir lageryje jam bu
vo daromos nuolaidos. Tardyto
ja Paškevičienė pagrąsino, kad 
po 3 mėnesių jis gausias įspė
jimą ir, jei nedirbsiąs, “bus su
tvarkytas”.

Šiuo metu M. Jurevičiaus 
sveikata bloga, nuolat tinsta 
kojos.

Kristaus meilė tegu auga visų 
širdyse.

1984.11.24.

Prisimena kunigystės 
šventimus

“Balandžio Į8-oji diena man 
buvo labai brangi — dėkojau 
Viešpačiui už kunigystės dova
ną. Prieš 22 metus, trečiadienį, 
prieš Velykas (lygiai taip, kaip 
šiemet), virpančiomis širdimis 
dešimt dijakonų žengėme prie 
katedros didžiojo altoriaus, par
puolę ant žemės meldėme kan
kinius ir šventuosius globos, o 
po to Telšių vyskupas Petras 
Maželis suteikė kunigystės šven
timus.

Balandžio 23 (antrąją Velykų 
dieną) savo gimtinės parapijos 
bažnyčioje aukojau pirmąsias 
šventąsias Mišias.

Be galo esu dėkingas Viešpa
čiui ir už kunigystę, ir už nu
eitą kelią. Nuolatos jutau globo
jančią Apvaizdos ranką ir, tik tos 
rankos prilaikomas, kaip brangų 
perlą išlaikiau kunigystės 
idealą. Atrodo tie 22 metai ne
buvo ■'tuščiai praleisti, nors, jei 
būčiau mokėjęs tobulai bendra
darbiauti su Dievo malone, re
zultatai būtų kur kas geresni. 
Tebūna Viešpats man gailestin
gas, kur apsileidau ir ko nepa
dariau taip, kaip turėjau pa
daryti. Dabartinis mario gyveni
mas gal užpildys tas spragas, 
kurių pasitaikė mano pastoraci-

Vetykų rytą
Daug džiaugsmo atnešė 

Velykos. Kur bebūtum, o mirtį 
nugalėjęs Kristus tave pasiekia 
ir atgaivina. Kaip liūdna būtų 
gyventi, jei nepažintum kenčian
čio, mirštančio ir prisikeliančio 
Viešpaties.

Su šventu širdies virpuliu pri
simenu tuos brangius Šv. Vely
kų rytus, kai paėmęs monstran
ciją iš Kristaus kapo, užintonuo
davau: “Linksma diena mums 
nušvito”, o tūkstantinė minia 
kaip angelų chorai džiaugsmin
gomis širdimis tęsdavo šventąją 
Velykų giesmę su tuo nepakar
tojamai gražiu “Aleliuja”.

Turbūt reikia kiek tai metų 
ne lūpomis, o pačiu gyvenimu 
intonuoti prisikėlimo giesmę 
(...), reikia išmokti pasitenkinti 
minimumu visame kame. Tai 
būtina laimės sąlyga visiems. 
Kas daug visko nori, niekada ne
būna ramus ir pilnas džiaugs
mo. Meldžiuosi ir visus laimi
nu”.
1984 m. gegužės mėn.

Iš kun. Alfonso Svarinsko 
laiškų

“Šis mėnuo buvo geras — ga
vau keletą laiškų (tikintieji rašo 
labai gausiai, bet kun. A. Sva
rinskas jų negauna, —red. 
past.). Už Kireniečio pagalbą vi
siems nuoširdžiai, nuoširdžiai 
dėitoju-ir visiem meldžiu viso
kiausių malonių (...).

Šv.

1918 vasario 16 Lietuvos Ta
ryba, remdamasi visuotine tau
tų apsisprendimo teise, paskelbė 
atstatanti nepriklausomą Lietu
vos valstybę su sostine Vilniuje.

šį aktą Lietuvos Taryba pa
skelbė kaip vienintelė lietuvių 
tautos atstovybė, laikydamasi 
principo, kad suverenumas pri
klauso Lietuvių Tautai. Taryba- 
nustatė, kad atstatytoji valstybė 
bus sutvarkyta demokratiniais 
pagrindais, kas reiškia, kad ji 
bus paremta pagrindinių žmoį^ 
gaus teisių ir laisvių gerbimu. .

Tautos suverenumas ir mh 
grindinės žmogaus teisės ir lais
vės išplaukia iš žmogaus asme
nybės prigimto orumo. Šioji 
žmogaus savybė, kaip skelbia 
Žmogaus Teisių Visuotinė Dek
laracija, yra “laisvės, teisingu
mo ir taikos pasaulyje pagrin
das”.

suverenumą, o įvesdama sovieti
nę santvarką ir nepripažindama 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
laisvės, ji pažeidė žmogaus as
menybės prigimtą orumą. Įjun- 
jusi Lietuvą į Sovietų Sąjungą,

lietuvių tautos tapatumą areš
tais, deportacijomis , tkkinčiųjų 
persekiojimu, lietuviškų tradici
jų naikiniu, rusinimtl ir kitais 
būdais.

Šiandien Lietuva veda žūt
būtinę kovą dėl savo išsilaiky
mo.

Vasario 16 d., proga, VLIKAS 
pakartoja savo 1944 vasario 16 
deklaracijoje paskelbtą įsiparei
gojimą tęsti šią kovą dėl Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo ir žmogaus pagrindinių tei
sių bei laisvių įgyvendinimo, 
ir kviečia visus į ją įsijungti 
bei ją remti žodžiu, darbu ar 
auka.

MŪSŲ KALINIAI

Iš kun. Tamkevičiaus laiškų
Rašo kun. Sigitas Tamkevi- 

čius:
Štai jau antras mėnuo, kai gy

venu pastoviai įsikūręs naujose 
sąlygose. Dirbu virtuvėje nesu
dėtingus darbus (...).

Apvaizda sudarė man galimy
bę dirbti tokį darbą, kad mokė
čiau atjausti ir įvertinti tuos ku
rie iš pirmo žvilgsnio, atrodo, 
dirba labai nereikšmingus dar
bus, bet kurie Dievo akyse yra 
nemažiau nuopelningi už di
džiuosius. Viską aukoju Viešpa
čiui ir esu įsitikinęs, kad dabar
tinis mano darbas yra nemažiau 
naudingas Bažnyčiai ir tikintie
siems, negu visa tai ką dirbau 
20 metų.

Kokia paguoda šitai žinoti! 
Dangiškasis Tėvas viską mato ir 
viską įvertina. Dirbant niekas 
netrukdo, todėl mintimis galiu 
nuolatos bendrauti su geruoju 
Dievu, o Jame ir su tais, kurie 
taip artimi ir brangūs buvo ma
no širdžiai, kai buvau laisvėje.

Visus lydžiu su auka
Kai būnate Viešpaties artumo

je, prisiminkite ir mane, kad vi
sada ir viską mokėčiau įpras
minti ir paaukoti Dievui, kad 
mano dabartiniame gyvenime 
nebūtų nei vienos tuščios dienos. 
Būtų tragedija, jei dabartinio 
gyvenimo nemokėčiau įprasmin
ti. Būčiau kaip tas žmogus, ku
ris, gavęs talentą, užkasė į žemę 
ir nieko nepelnėf .. .)

Per praėjusius 10 mėnesių 
išmokau kur kas labiau pasiti
kėti Dievu. Ir tada, kai mes už
mirštame, jis yra mūsų gyveni
mo laivelyje ir neleidžia jam nu
skęsti.

Sveikinkite nuo manęs visus, 
kurie prisimena mane. Visus ly
džiu savo malda ir auka. Jėzaus

Okupuodama Lietuvą, Sovietų 
Sąjunga paneigė lietuvių tautos

VYRIAUS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

KALĖDOS LIETUVOJE
“Kalėdos Lietuvoje”, — tokia 

antrašte skaitytojo laišką pa
skelbė Romos dienraštis “H 
Giomale dltalia”. Laiško auto
rius yra Romoje gyvenantis lie
tuvis dr. Juozas Gailius.

Jis vaizdžiai atkreipia italų 
laikraščio skaitytojų dėmesį į 
ateistinės valdžios Lietuvoje pa
stangas sutrukdyti tikintiesiem 
atžymėti pačią svarbiausią ka
talikų religinę šventę — Kalė
das.

Šiais metais, rašo laiške dr. 
Gailius, Kalėdos nesutapo su 
sekmadieniu, dėl to Kalėdos Lie
tuvoje buvo paprasta darbo die
na. Maža to. Visas sovietinės 
valdžios propagandinis apara
tas ir net milicija jau Kalėdų 
išvakarėse yra mobilizuojami, 
siekiant sutrukdyti žmonėm iš
reikšti meilę ir ištikimybę Die-(nukelta į 2 p si.)

Naujai paskirto vyskupo Juozo Preikšo konsekracijos iškilmėse Kaune. Iš k: vysk. Romualdas 
Krikščiūnas, vysk. Antanas Vaičius, vysk. Juozas Preikšas, arkivysk. Liudvikas Povilonis, 
vysk. Vincentas Sladkevičius, arkivysk. Julijonas Steponavičius.

viškajam Kūdikiui, atnešusiam 
taiką ir palaimą visiem geros 
valios žmonėm.

Juozas Gailius laiške prime
na, kad Kalėdų šventė Lietuvoje 
buvo panaikinta sovietam oku
pavus kraštą. Tuo dar nepasi
tenkindami, ateistai ryžosi nau
jai pakrikštyti net pačius ne
kalčiausius, bet visada žavingus 
ir magiškus kalėdinius simbo
lius, išniekinamai ir banaliai 
Kalėdų eglutę pavadindami 
“naujųjų metų eglute” o simpa
tingąjį Kalėdų senelį “seneliu 
Šalčiu”.

Patys uoliausieji režimo talki
ninkai daug kur ir šiandien dar 
draudžia pardavinėti kalėdines 
eglutes. Dauguma Lietuvos gy
ventojų, tačiau, toliau rašo Uilk 
ke dr. Gailius, nenusilenlcia 
ateistų užmačiom paversti žmo
nes paklusnia ir bejausme mase.

Lietuviai ir toliau tvirtai lai
kosi savo religinių ir tautinių 
tradicijų. Už ištikimybę šiom 
tradicijom ypač sunkiai nuken
čia jaunimas, kuriam įkyriai ir 
nepaliaujamai kalama į galvą, 
kad bažnyčios lankymu yra iš
niekinami ir išduodami sovieti
nio auklėjimo principai. Ne vie
nam moksleiviui, turbūt, ir šiais 
metais bus užkirstas kelias į 
universitetą už religinių įsitiki
nimų viešą išreiškimą.

Kokia likimo ironija! — pa
stebi baigdamas laišką dr. Juo
zas Gailius. Labiausiai apsi
ginklavusi valstybė pasaulyje 
bijo, kad nebūtų pagarbintas 
prieš du tūkstančius metų gi
męs bejėgis Kūdikėlis.

Ši krikščionybės ir vakarie
tiškos dvasios neapkentimu 
persunkta baimė, pastebi laiško 
autorius, kartais įgauna net gro
teskinį atspalvį. Tai liudija įvy
kis praėjusiais metais Maskvos 
aerouoste, kai iš Romos grįž
tantis lietuvis vyskupas buvo 
muitininkų iškratytas, konfis
kuojant video filmus su Popie
žiaus aukotų Lietuvos globėjo 
Šv. Kazimiero jubiliejaus proga 
mišių vaizdais. (K.L.)

SPĖLIOJIMAI DĖL PREZIDENTO 
VIETOS PASAULIO ISTORIJOJE

Prezidentui Reagan pradėjus 
antrąjį laikotarpį, žurnalistai 
spėlioja, ar jam pavyks iškopti į 
aukščiau kaip vidutinį tarp 40 
buvusių JAV prezidentų, ar nu
eiti į istoriją kaip į daug ža
dėjusį, bet maža pasiekusi pre
zidentą.

Užsienio politikoj jis būsiąs 
vertinamas pagal ginklų kontro
lės derybų pasisekimą su Sov. 
S-ga. Pradėdamas prieš 4 metus 
eiti pareigas, prezidentas Rea- 
gan tvirtino, kad tik sustiprinus 
JAV karinę galybę Sov. S-ga bus 
priversta tartis dėl ginklų kont
rolės. Šį uždavinį prezidentui 
pasiekus, jam būtų užtikrinta 
svarbi vieta pasaulio istorijoj. 
Deryboms dėl kurių nors prie
žasčių nepavykus, prezidento

iškilumas būtų gerokai sužalo
tas.

Krašto viduj mokesčių ir vy
riausybės išlaidų sumažinimas, 
o išlaidų kariniam reikalam di
dinimas atnešė didelį biudžeto 
deficitą, Jam sumažinti reikia 
griebtis nepopuliaraus vyriausy
bės išlaidų mažinimo, bet su
mažinti deficitą yra būtinas 
reikalas, nes didelis deficitas 
gali pakenkti krašto ūkio atsi
gavimo procesui.

Visi gerai atsimename, kad 
prezidentas Reagan savo pirmi
nėj rinkiminėj kovoj įsipareigo
jo siekti krašto ūkio atkutimo ir 
šiuo pažadu užsitraukė didelį 
savęs apsunkinimą kurį žūt 
būt reikia kuriuo nors būdu lik
viduoti. Tad ir jo vertinimas Žy
mia dalim pareis nuo to, kaip

jam pavyks kovoti už deficito 
sumažinimą.

* Pirmasis jo valdymo laikotar
pis yra vertinamas tarp geriau 
kaip vidutiniu ir geru pažymiu.

Sudano prezidentas al-Nimeiry 
pareiškė, kad ten atsiradę Etio
pijos žydai ir visi kiti pabėgė
liai gali kiekvienu metu išvykti, 
bet tik ne tiesiog į Izraelį. Su
danas jų išvykimo neorganizuo
siąs.

JAV oficialiai paprašė Naujo
sios Zelandijos vyriausybę, kad 
ji leistų JAV karo laivam apsilan
kyti jos uostuose. Darbo parti
jos vyriausybė yra anksčiau pa
reiškusi, kad branduoline ener
gija varomi ar branduolinių 
ginklų turį karo laivai į juos 
uostus nebus įleidžiami.

Albanija, iki šiol aklinai užsi
dariusi nuo užsienio, šiom die
nom atidarė geležinkelio liniją į 
Jugoslaviją ir sauskelį į Graikiją.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16 sukal
bės maldą Atstovų Rūmuose 
Washingtone, DC, o vasario 20 
jau išvyksta į Naująją Zelandi
ją ir Australija, kur aplankys 
lietuvių kolonijas. Į New Yorką 
grįžta tik po Velykų.

Šri Lankos prezidentas J.R. 
Jayewardene pareiškė, kad, ne
paisant šiaurinėj salos daly gy
venančių Tamil genties siekimo 
išsikovoti nepriklausomybę, sa
los gyventojų daugumą sudarą 
senegalai bus įkurdinami visoj 
salos teritorijoj.

Vakarų vyriausybės, spauda ir 
miestai demonstracijom ir spe
cialiom iškilmėm sausio 17 pa
minėjo Švedijos diplomato 
Fanui VValenberg dingimo Sov. 
S-gos gulaguose 40 metų sukak
tuves.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Muzikologas Antanas Venc
kus (1934 - 1975) kūrybiškai 
reiškėsi įvairiuose muzikos teori
jos mokslo baruose, daug dėme
sio kreipė mūsų klasikų M. K. 
Čiurlionio ir J. Gruodžio kūry
binio palikimo analizei, pirma
sis iš lietuvių muzikologų gili
nosi į polidermijos ir politona- 
lijos problemas, sudarė novato
rišką “1000 vienbalsių klausos 
pratimų” rinkinį, kaip vienas 
iš stambaus veikalo “Muzikos 
kūrinių analizė” autorių (po mir
ties) buvo pažymėtas Lietuvos 
valstybine premija. Šalia teori
nių studijų A. Venckus dirbo 
konservatorijoje pedagoginį 
darbą, rašė muzikos publicis
tikos bei kritikos straipsnius, 
rūpinosi lietuviškąja muzikos 
terminija, taip pat sukūrė bran
džių kamerinio žanro kūrinių, 
chorinių dainų. Valstybinės kon
servatorijos Vargonų salėje įvy
ko vakaras-koncertas, skirtas A. 
Venckaus atminimui. Muzikolo
gė R. Gaidamavičiūtė vakaro

dalyvius supažindino su A. 
Venckaus kūrybine bei moksline 
biografija. įdomiais ir prasmin
gais atsiminimais pasidalijo jį 
artimai pažinoję muzikologai 
bei atlikėjai.

Savaitės 
įvykiai

JA\ numato suteikti Mozam- 
bikui karinės paramos už 1 mil. 
dol.

Prezidentas Reagan įsakė nu
traukti dalyvavimą tarptautinio 
Haagos tribunolo posėdžiuose, 
kur buvo svarstomas Nikarag
vos skundas prieš JAV, nes teis
mas esąs naudojamas politiniam 
ir propagandiniam reikalam. Ta 
pačia proga buvo nutraukti ir 
vykę pasitarimai su Nikaragva 
dėl taikos Centrinėj Amerikoj.

Jamaikoj kelias dienas vyko 
riaušės prieš vyriausybės kainų

— Improvizacijų vakarą Kel
mės kultūros namuose surengė 
kaunietis kompoz. Giedrius 
Kuprevičius ir jo vadovaujama 
elektroninės muzikos grupė “Ar
go”. Pirmoje vakaro dalyje buvo 
atlikti naujausi G. Kuprevičiaus 
bei kitų kompozitorių kūriniai.

— Specialiame konkurse ver
tintojų komisija atrinko penkias 
buitininkų darbą geriausiai 
atspindinčias dainas. Konkursui 
buvo pateikta vienuolikos au
torių 17 dainų. Pirmoji premija 
paskirta “Buitininkų Maršui” 
(J. Siurbio muzika, S. Žlibino 
žodžiai). Antrosiomis premijo
mis įvertinta “Mes ne fėjos” 
(V7. Telksnio muzika, P. Gaulės 
žodžiai) ir “Laikrodžio baladė” 
(Br Gorbulskio muzika, P. Gau
lės žodžiai), trečiosiomis premi
jomis — dainos “Taisykit laikro
džius, meistrai” (A. Raudonikio 
muzika, P. Gaulės žodžiai), 
“Merginos, šypsena, viliokit” 
(M- Vaitkevičiaus muzika, P. 
Gaulės žodžiai).
— Rašytojo Simono Stanevi

čiaus gimimo 185-ųjų metinių 
proga Plungės liaudies dailės 
dirbinių įmonės “Minija” inicia
tyva Šilutės rajono Švėkšnos 
kapinėse, kur palaidotas šis įžy
mus mūsų tautos liaudies švie
tėjas, mokslo ir kultūros veikė
jas (tiksli palaidojimo vieta ne
žinoma), pastatyta Simoną 
Stanevičių vaizduojanti medžio 
skulptūra. Skulptūros autorius 
žinomas liaudies meistras Vy
tautas Majoras.

nepasitenkinimą išnaudojo ir 
buv. inin. pirmininko Manley 
vadovaujamo Liaudies tautinės 
partijos šalininkai.

Sudane teismo buvo nuteistas 
mirti ir pakartas prezidento 
al-Nimeiry religinis ir politinis 
priešas Mahmoud Mohammed 
Taka. nuosaikaus religinio ir 
politinio sąjūdžio vadas, prieši
nęsis griežtų islamo įstatymų į- 
vedimui krašte. JAV šį žygį 
pasmerkė, kaip aiškų žmogaus 
teisių pažeidimą.

JAV karo aviacija sausio 24 
erdvėlaiviu išmetė į erdvę dide
li satelitą Sov. S-gos ginklų ban
dšuniam sekti ir įvairiem pasi
kalbėjimam nusiklausyti. Dar 
šiais metais įvairiom slaptom 
karinėm misijom numatoma 4~ 
kartus pasinaudoti erdvėlaiviu.

— Lietuvos valstybinės 
filharmonijos salėje du vaka
rus skambėjo čekų muzikos kla
sikų B. Smetanos, A. Dvoržako, 
B. Martinu, slovakų kompozito-

riaus L. Janačeko kūriniai. Gro
jo Čekijos filharmonijos simfo
ninis orkestras. Dirigavo L. Pe- 
šekas.

— Utena — vienas iŠ buvusių 
anksčiau nedidelių, o dabar 
smarkiai išsiplėtusių ir toliau 
augančių Lietuvos miestų. Ute
ną ugdyti kaip pramoninį mies
tą buvo nutarta prieš porą de
šimtmečių. 1964 čia pramonės 
produkcijos pagaminta už 7.4 
milijono rublių, pernai — už 214 
milijonų. Neseniai čia atsirado 
naujas Vyturių gyvenamasis ra
jonas su ketvertu tūkstančių 
naujakurių, paskui apie 8000 
uteniškių įsikūrė naujuose bu
tuose Dauniškio rajone, dabar 
priima gyventojus Aukštkalnis.

— Mokslinio tyrimo laivu 
“Aju Dagas” į ekspediciją išvy
ko Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos mokslininkai, tarp jų ir Lie
tuvos Mokslų Akademijos geo
grafų ir zoologų grupė. Jie plau- 
kios šiaurės Baltijoje, atlikdami 
tyrimus pagal tarptautinę pro
gramą “Baltika”.

— Vilniuje, Lietuvos liaudies 
meno draugijos parodų salone, 
surengta Druskininkų liaudies 
meistrų paroda. Ekspozicijoje 
— keturiasdešimties šio miesto 
keramikų, grafikų, tekstilininkų 
ir juvelyrų dirbiniai.

— Vilniuje, Mokslininkų na
muose, įvyko muzikos vakaras, 
skirtas Balio Dvariono gimimo 
70-osiom metinėm. Pranešimą 
apie jo gyvenimą ir kūrybą pa
darė Lietuvos valstybinės kon
servatorijos profesorius aka
demikas J. Gaudrimas. Atsimini
mais apie žymųjį muziką, jo kū
rybinę ir pedagoginę veiklą pa
sidalijo buvę jo bendradarbiai, 
mokiniai — kompozitoriai, atli
kėjai, muzikologai. Vakaro metu 
buto atliekami B. Dvariono kū
riniai.

— Anglijoje išleista 1984-ųjų 
metų “Pasaulio fotografijos 
knyga”, apžvelgianti žymiausių 
planetos fotomeistrų kūrybą, 
joje spausdinami geriausi jų 
darbai. Šių metų “Pasaulio fo
tografijos knygoje” spausdina
mos ir Lietuvos fotomeistrų Al-

gimanto Bareišio, Jono Kalvelio, 
Leonos Korkutienės, Romualdo 
Požerskio ir Antano Sutkaus 
nuotraukos.

— “Žalgiris”, Lietuvos sava
noriškoji sporto draugija, už 
nuopelnus kūno kultūrai ir spor
tui, apdovanota Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
garbės raštu.

— Komp. S. Šimkaus muzie
jus Kaune tampa muzikos kultū
ros židiniu. Name, kuriame 
1927 - 43 gyveno profesionalio
sios muzikos kūrėjas, chorų or
ganizatorius ir muzikinio paliki
mo puoselėtojas S. Šimkus, da
bar vyksta XVI-sios vidurinės 
mokyklos moksleivių muzikos 
pamokos, pokalbiai muzikinės 
kultūros klausimais.

— Respublikinė biblioteka 
pakvietė vilniečius į architekto 
Romualdo Šilinsko paveikslų 
parodą. Jai-buvo sutelkti impro
vizuoti vaizdai Vilniaus archi
tektūros tema, grafišką piešinį 
sujungią su virpančiu tapy
bišku fonu.

— Vytauto Klovos, Lietuvos 
liaudies artisto ir kompozito
riaus, autorinis vakaras įvyko 
Kauno menininkų namuose. Kal
bėjo muzikologė B. Dailydaitė. 
Mintimis apie savo kūrybinį 
kelią pasidalijo kompozitorius. 
Valstybinės konservatorijos ab
solventės Jūratė ir Vaiva Klo- 
vaitės grojo Sonatą smuikui ir 
fortepijonui. Dainininkai S. ' 
Garbatavičiūtė, R. Kabalinienė, 
V. Kumickas ir D. Vėbra atliko Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
fragfnentus iš operų, taip pat 
nemaža romansų bei harmoni
zuotų dainų. Jiem talkino pianis
tai L. Richterytė ir S. Jonkus.

— Rokiškio liaudies meno 
kolektyvas paminėjo savo kūry
binės veiklos 25-erių metų su
kaktį. Ta proga žiūrovai pama
tė K. Inčiūros trijų dalių poe
mos sakmės ‘“Gulbės giesmė” 
premjerą. Režisavo J. Korenka.

— Meno darbuotojų rūmuose 
surengta vilniečio dailininko 
Lino Katino tapybos paroda, ku
rioje eksponuojama šešiasdešimt 
darbų.

86-01 114th St, Richmond HM, N.Y. 11418. Tat 212 441-2611.

VALDAS c. DUOBA, lietuvis advokatas. 3S7 LarfcftoM Roąd^East

SKALI N S FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P*way St.), Mfoodhąvėn, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 

. RUGGIERE, Ine-. 89*11 Jamaioa Avė., Woodhaven, N.Y. Teief. 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kl.ijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Teief. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliams tor
tai! Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Teief. 779-5156.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5.

Meilus, Jr. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. T. 017.753-7232.

NEW JERŠEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkL WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lfthuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠbu, 89.5 FM. Dr. J. Ji Štokas, DifĮ adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef„(201) 753-5636.'

NEW YORK — NEW JERSEY-— Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

S.L.K.

SUDARYTAS LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJAUS KOMITETAS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI 3 IR NEMOKAMAI

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

MEM0B1ALS
66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —Sausio 25 Jaunimo Centre 

Chicagoje buvo sukviestas visų 
centrinių organizacijų atstovų 
pasitarimas, kad būtų sudarytas 
komitetas, kuris surengs Lietu
vos krikšto 600 metų sukakties 
minėjimą. Ta sukaitis bus 1987 
m.

Sudaryti trys komitetai: gar
bės, centrinis ir vykdomasis. 
Vykdomojo komiteto pirmininku 
išrinktas Jonas Kavaliūnas. Į tą 
vykdomąjį komitetą dar įeina:

kun. Antanas Šautaitis, SJ, seselė 
Igne, dr. Adolfas Damušis, dr. 
Linas Sidrys, Mečys Šilkaitis, 
kun. Kazimieras Pūgevičius, se
selė Agnė Balčiūnas, kazimierie- 
tė, kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius, Irena Kerelienė, Loreta 
Stukienė, kun. J. Staškus, se
selė Lojolą, pranciškietė, Ire
na Senkutė, L. Laukaitis, J. Po- 
l įkaitis, Vaclovas Kleiza, A. 
kanderienė, p. Gotseitienė.

Bus išleisti Vatikano pašto 
ženklai. Jų projektam pagamin
ti skelbiamas konkursas. I-moji 
premija — 600 dol., II-toji pre
mija — 400 dol., trečioji premi
ja — 200 dol.

KVECAS 
.JONAS 

19 33 + 197 6

Li-

Jubiliejinį medalį sukurti ap
siėmė įžymbsis lietuvių meda
lių kūrėjas skulptorius Vytautas 
Kašūba.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

Pirmininkui palikta teisė 
optuoti reikiamus komiteto 
rius. Aptartos programos gairės. 
Tais 1987 metais pats iškilmin
giausias minėjimas bus Romoje.

ko-
na-

Detalesnis šio posėdžio apra
šymas bus paskelbtas vėliau 
Darbininke. Visam šiam jubilie
jiniam renginiui vadovauja 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
kuris taip pat dalyvavo posė
dyje.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

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

Jcasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTl: (212) 441-0909

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

Lietuvoje sausio 1 mirė Palangos klebonas prel. dr. Bro
nius Barauskas (antras iš k.). Kunigu buvo įšventintas 1932 
birželio 12. 1982 metais jis su savo kurso draugais šventė 
kunigystės 50 metų sukaktį. Iš k. kun. Antanas Ričkus, Platelių 
ir Beržoro klebonas, kun. dr. Bronius Barauskas, Telšių 
vysk. Antanas Vaičius ir kun. Stasys Veitelis, Skuodo 
altaristas. Šie trys kunigai baigė Telšių kunigų seminarijos 
pirmąją laidą. Iš tos laidos Amerikoje yra kun. dr. Jonas 
Vėlutis Chicagoje, kun. Pranas Baltrumas Drain, Oregone. 
Dar buvo kun. Juozas Lechavičius, miręs 1981 metais Chica
goje.

(atkelta iš 1 psl.)

Labai dėkoju už šv. Mišias 
sausyje (buvo minimos suėmi
mo metinės Viduklėje, — red. 
past.). Tik Dievas mūsų viltis ir 
apsauga. (...) Dėkoju vyskupui 
Julijonui ir visiems, kas mane 
prisimena ir sveikina (...). Vis
kas būtų pakenčiama bet labai 
gaila, kad negaliu aukoti šv. Mi
šių, naudotis išpažintimi ir šv.

- Komunija. Tepriima Dievas ir 
tą auką. .. .

už paprastas mintis, o norėtųsi 
daug claug pasakyti”. (Manoma, 
jog leidžia išsiųsti laiškus tik 
buitine tematika, — red. past.). '

1984.III.18

Perspektyvos tamsios

“Mano nuotaika gera. Viskas 
kas atsitinka — Dievo valia. 
Sveikata nesiskundžiu, tik kas
dien dirbdamas, truputį pa-

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

-

Noriu dar daug padirbėti 
tėvynėje

Klausiate apie mano sveikatą. 
Psichiškai ir dvasiškai jaučiuosi 
gerai. Tikiu gėrio pergale. Bet 
taip norisi dar daug padirbėti 
Tėvynėje. Tai ir kankina mane.

Fiziškai jaučiuosi neblogai: 
esu gyvas ir sveikas. ( v. .) Kas 
mėnesį parduotuvėje galiu nusi
pirkti už 5-7 rub. margarino, 
pigių saldainių, augalinių rieba
lų, svogūnų. Užtenka! Ištraukė 
du dantis — paradantozė! Kas
dien darau mankštą (...), todėl 
gera sveikata (...(. Atleiskite

vargstu, todėl sekmadienį dau
giau (2-3 vai.) pailsiu, tuomet 
sekanti savaitė būna lengvesnė.

Laisvu laiku skaitau iš Lietu
vos gautus laikraščius ir žurna
lus, gilinu prancūzų kalbos ži
nojimą, išmokau italų kalbą ir 
ruošiuosi mokytis ispaniškai.

Galvoju, kad gyvenime visko 
gali prireikti. Perspektyvos tam
sios — pasaulis prarado Dievą 
ir paskendo tamsybėse (...). 
Daug daug norėtųsi rašy-

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
’ 2129 K NA PP STREET 
BROOKLYN, N.Y. 11229 

TEL.: (212) 769-3300
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"Darbininko" jubiliejaus proga
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Mūsų laikraščio skaitytojai 
tikrai pastebėjo, kad kiekviena
me numeryje, dar kiekviename 
puslapyje (išskyrus pirmą pusla
pį) yra įrašyta — 1915 — Dar
bininko sukaktuviniai metai — 
1985. Vadinas, šiemet Darbinin
ko laikraštis švenčia 70 metų 
sukaktį.

Lietuviškoje spaudos istorijoje 
tai tikrai gražus amžius. Prisi
minkime tik, kad 1983 šventėme 
Aušros 105 metų sukaktį. Taigi, 
Darbininkas įsirikiuoja į tuos 
pirmuosius mūsų laikraščius, 
kurie tarnavo mūsų tautai, for
mavo ją ir siekė jos nepriklau
somybės.

Sukaktis svarbi. Tad verta ją 
prasmingai ir įspūdingai pami
nėti. Jau esame rašę, kad su
kaktis bus prisiminta deramu 
aukšto lygio koncertu ar kitu 
renginiu. Bet šis įvykis bus vien
kartinis. Jis nuskambės ir paliks 
tik programos lapelį muzikos is
torikam, paliks ir Darbininko 
archyve.

Darbininko laikraštis buvo 
vienas iš tų, kuris nuolat puo
selėjo lietuvišką kūry bą, ją ug
dė, globojo. Nuolat buvo rašoma 
apie lietuvių kūrybinius laimėji
mus. Ypač paskutiniu laiku. Visi 
žino, kaip buvo drąsiai ir tiks
liai pąsišakyta dėf šv. Kazimiero 
sukaktuvių operos “Dux Mag
nus”. Tų apžvalgų autorius, il
gametis operos mėgėjas ir nuola
tinis Metropolitan operos lanky
tojas, gavo daugybę padėkos 
laiškų. Dar ir dabar kas savai
tę redakciją pasiekia du-trys pa
dėkos laiškai, kad buvo išdrįsta 
pasakyti teisybę.

Darbininkas aštriai pasisakė 
ir dėl praėjusių metų literatūros 
(Liet. Rašytojų Draugijos) pre
mijos paskyrimo.

Ir nutiko panašiai, kaip su 
opera. Į redakciją ėmė plaukti 
laiškai su sveikinimais už drąsą, 
kad tiksliai įvertinome padėtį.

Šių faktų akivaizdoje, Darbi
ninko redakcija nori ir savo su

kaktį paminėti tik kūrybine 
prasme. Lengva yra griauti, nie
kinti, bet sunku statyti. Kad bū
tų ta statyba puoselėjama, Dar
bininkas ir skelbia savo sukak
ties proga šį konkursą. Tačiau 
pabrėžiame, ir toliau pasilieka
me teisę, pagal tą Andersono pa
saką, pasakyti, kad “karalius 
nuogas”, — tai yra — kuo tiks
liau, konkrečiau įvertinti ir pre
mijas, ir mūsų kūrybinius už
simojimus bei darbus.

Todėl šia proga ir skelbiame 
kūrybinį konkursą. Darbininkas 
visą laiką gynė lietuviškus rei
kalus, įtaigojo lietuviškos spau
dos reikšmę mūsų gyvenimę, 
tad ir konkurse sustojame ties 
šia tema.

Romanas. Autorius pasirenka 
laisvai savo temą, bet pačiame 
siužete turi būti pavaizduotas 
ar lietuviško laikraščio redak
torius, leidėjas, žurnalistas, 
spaustuvininkas. Tai gali būti 
ir iš Lietuvos spaudos gyvenimo, 
ir iš Amerikos, kur lietuviška 
laikraštija turi nuostabiai gražią 
istoriją. Tegu tie romano cha
rakteriai ir jų veikla pagerbia 
mūsų spaudą, įprasmina jos dar
bą ir paskatina kitus tą spaudą 
palaikyti.

Novelių rinkinys. Kartu tai 
gali būti ir novelių rinkinys. 
Bent dėt novelės iš visos kny
gos turi būti skirtos lietuviš
kos spaudos temai. Paliekame 
autoriaus nuožiūrai, ar tai bus 
spaustuvė, leidėjai, redaktoriai, 
žurnalistai, o gal net ir skaity
tojai. Kitos novelės — laisva te
ma. Veikalo dydis — 200 
mašinėle rašytų puslapių.

Premijos mecenatas. Kai kilo 
šio konkurso idėja, staiga į re
dakciją atėjo kun. dr. Juozo 
Prunskio, įžymaus laikraštinin
ko redaktoriaus laiškas su 1000 
dol. čekiu. Jis paaukojo 1000 
dol. Darbininkui. “Galite tai 
skirti premijom, kokiem kitiem 
konkursam.”

šalia mašinėlės neturėdamas 
ankstesnių žurnalų apžvalgėlių, 
galiu vien spėti, jog būsiu ap
žvelgęs tik pirmąjį TAUTOS 
GYVYBĖS numerį. Prisimenu ir 
rašęs, jog reikia palaukti, kaip 
toliau šio žurnalo redaktorei 
bei leidėjai Birutei Kemežaitei 
seksis.

Taigi, kaip jai sekasi?
Trimėnesinis žurnalas vis iš

eina labai punktualiai. Čia ap
žvelgiamas 1984 m. spalio-lap- 
kričio-gruodžio numeris mane 
pasiekė bene lapkričio gale, prieš 
tai dar paštų kelias savaites 
kankintas. Pirmąjį viršelį puošia

Apsidžiaugė Darbininko re
dakcija, gavus šį laišką. Tai
gi — dabar ir skelbia, kad šios 
premijos mecenatas yra žymus 
laikraštininkas kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Terminas. Šios sukakties pro
ga rudenį norime surengti di
delį koncertą Kultūros Židinyje. 
Ta proga ir norime paskelbti, 
kas tą konkursą laimėjo. Visa 
tai turėtų būti spalio mėnesio 
viduryje, o gal gale. Taigi, kon
kurso data pasidaro — rugsėjo 
15. Tai yra pašto antspaudo 
data.,

Bus sudaryta reikiama verti
nimo komisija, atrinktas ir ge
riausias kūrinys — romanas, 
ar novelių rinkinys.

Konkursas praeityje. Kai 
Darbininkas ir paskelbė dramos 
konkursą. Laimėjo Antanas Škė
ma už savo dramą “Žvakidę”.

Norime ir šiemet būti origina
lūs. Taigi, tai gali būti romanas 
ar novelių rinkinys.

Kviečiame. Atrodo, kad laiko 
nėra per daug, bet to laiko už
tenka, jei norėsime darbą pada
ryti. Taigi, kviečiame visus lie
tuvius rašytojus prisiminti lietu
višką spaudą ir ją pagerbti sa
va kūryba.

Iš Lenkijos lietuvių veiklos. Ščečino lietuviai prie Dariaus 
ir Girėno paminklo praeitais metais.

ALFONSAS NAKAS

kunigaikštienės Birutės, Vytau
to Didžiojo motinos, portretas.- 
Sentimentalus, tartum šiuolaiki
nės operos solistės. Nepaaiškin
ta, kokio dailininko darbas.

Ir metams su ketvirčiu pra
ėjus, redaktorei stinga bendra
darbių. Šiame numery jai tal
kon ateina tik trys: Kasperas 
Radvila, parašęs nepilnų dviejų 
puslapių straipsnį “Žydai nėra 
geresni”; Juozas Žygas, su pus
trečio puslapio rašiniu “Tautos 
vėžys”; ir Mykolas Maksvytis, su 
“Reikėtų taisyti pagadintą rei
kalą” (vos vieno puslapio dar
bas). Reikia pripažinti, kad visi - 
trys bendradarbiai rašo įdomiai. 
Pirmasis primena žydų bruta
lumą kovose su arabais ir ypa
tingą jų žiaurumą palestinie
čiams. .Antrasis plaka istorinius 
Lietuvos valdovus, pradedant 
Algirdu, už vartojimą gudų bei 
kitų kalbų savo dvaruose bei 
įstaigose; priekaištauja ir Ne
priklausomos Lietuvos vadams, 
kad Muravjovo — Koriko pri
vežtų kacapų neišgrūdo atgal į 
Rusijos stepes, o šie, už gera 
atsidėkodami, tapo Lietuvos bu
deliais ir stribais. Trečiasis ryš
kina Vasario- 16-sios gimnazi
jos nenorinalybes ir skatina jas 
taisyti. Iš 24, o kadangi 
prirašyti ir abu vidiniai vir
šeliai, tai iš 26 žurnalo 
puslapių tik 5 su trupučiu pri
pildė bendradarbiai. Visa kita 
— Birutės Kemežaitės kūryba. 
(Ak. atsiprašau, yra dar pusė 
puslapio P. Janutienės apie kun. 
A. Strazdelį, tad bendradar
biams tenka nedaugiau 6 pusla
pių). Negaliu suprasti, kodėl re
daktorė bando slėptis po Leono 
Paugos kriptonimu ir išsigalvo
tais M.K. inicialais, kai kitoje 
žurnalo vietoje labai narsiai ir 
pagirtinai gina kiekvieną savo 
pavardės raidžių taškelį?

Kiekvienam TG numery redak
torė kerta bent kelių slibinų 
galvas. Šiame nusmeigia Br. Ne- 
micką, Antaną Kučį ir dr. Juozą 
Girnių. Gaila, kad visas tas po
lemikas perskaitęs krypsti puo
lamųjų pusėn ir gana. Na, radau 
vietų, kurias skaitydamas redak
torei sušukau valio. Pavyzdžiui, 
kur gynė savo pavardės rašymą, 
arba kur labai vykusiai pasisakė 
apie “Račiūnės” hibridą.

Ankstesnėj apžvalgoj džiau
giausi TG gražia kalba. Deja, 
šiame numery kalbos klaidų ra
dau nemažiau kaip kituose žur
naluose, tik nebeturiu noro skai
tytojus gaišinti jas įvardydamas. 
Vis dėlto negaliu tylomis pra
eiti pro klaidingą antraščių ra
šymą. Štai: “X Amerikos Lietu
vių kongreso įspūdžiai” t.b. “X 
AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESO ĮSPŪDŽIAI” arba “X 
Amerikos Lietuvių kongre
so įspūdžiai”; “Reikėtų 
Taisyti Pagadintą Reikalą” 

t.b. “REIKĖTŲ TAISYTI PA
GADINTĄ REIKALĄ”, arba 
“Reikėtų taisyti pagadintą rei
kalą”. Tai tik du pavyzdžiai 
iš penkių.. Šitokiom antraštėm 
anksčiau mirgėdavo Amerikos 
lietuvių laikraščiai, jų redakto
riams nusižiūrėjus į amerikietiš
kuosius. Tokie anachronizmai 
kitur lietuvių jau baigiami išgy
vendinti, ypač iš žurnalų.

Šiame TG numery labiausiai 
mane nustebino (ne — apstul
bino!) pačiame pirmajame pus
lapy redaktorėj skelbiamas kaž
kokio “Lietuvių tautinio sąmo
ningumo sąjūdžio” įsteigimas. 
Juo besidžiaugdama, redaktorė 
jį vadina TG broliuku, globėju, 
partneriu. Ir va kaip apie jį 
prabyla:

“Kadangi mes dar esame kū
rimosi eigoje, tai ne viską galė
siu pasakyti. Šis sąjūdis bus gry
nai tautinių (nacionalinių) pa
žiūrų, tėvynės mylėtojų bendra
minčių šeima. Jam priklausyti 
galės tiktai lietuvių kilmės as
menys. Mišrios šeimos vaikui 
bus padaryta išimtis tik tada, 
jei jis ar Ji aiškiai pasisakys už 
lietuvių kilmę ir sutiks dirbti 
Lietuvos naudai ir gerovei. Są
jūdžio šv. Raštas yra Lietuvos 
istorija. Kiekvienas narys turės 
ją perskaityti taip, kad pagrin
diniai faktai paliktų atmintyje. 
Lietuvių kalbos mokėjimas bū
tinas, kas jos nemokės, turės iš
mokti. Sąjūdžiui prieauglį mes 
patys išsiauklėsim, todėl į jį 
bus priimami ir mokyklinio am
žiaus vaikai bei jaunuoliai (m.p., 
A.N.). Iš narių bus reikalauja
ma aukštos moralės.”

Tai tik fantastinio “manifes
to” dalis, mažiau negu trečda
lis. Jj baigdama, redaktorė su
interesuotuosius kviečia infor- 
muotis TG redakcijoj raštu ar 
telefonu.

Dievulėli, leisk dar bent pen
kias dešimtis metų pagyventi! 
“Spakainai”, be lituanistinių 
mokyklų, be katedrų, be skautų 
ir ateitininkų. Tik, anot to dak
taro, susitvarkyti jausmus ir 
laukti sąjūdžio stebuklų, kurių, 
beje, redaktorė greit nežada. Vi
sų pirma, žinoma, lauksime bent 
dalinio sąjūdžio pirmųjų narių, 
ar nors steigėjų sąrašo. Tuomet 
atsiras ir daugiau komentarų...

BUFFALOO, N.Y.

Vasario 16-os minėjimas, ren
giamas Buffalo Lietuvių Klubo, 
įvyks per du sekmadienius: va
sario 10 d. 10 vai. rytą bus 
mišios pranciškonų koplyčioje, 
75 Rolls Avė., St. Catharines, 
Ont, Canada, ir vasario 17 d. 
3 vai. po pietų - minėjimas 
International Institute patalpo
se, 864 Delavvare Avė., Buffalo, 
N.Y.

Visi Buffalo ir Niagaros apy
linkių lietuviai kviečiami atsi
lankyti. Pats minėjimas bus pra
vestas savomis pajėgomis, nes 
tą dieną buvo sunku gauti 
pagelbą iš artimųjų lietuviškų 
kolonijų.

Tenka pažymėti, kad prieš 
porą mėnesių buvo išrinkta nau
ja lietuvių klubo valdyba, kurios 
sudėtis yra tokia: Milda New- 
man (Norkūnaitė) — pirmininkė, 
Elena Šakienė (Griciūtė) — sek
retorė, Petras Rudgalvis — iž
dininkas ir Alfonsas Sakavičius 
— narys. Abu vyriškiai turėjo 
tas pačias pareigas ir pirmykš
tėse valdybose.

R.M.

— Minint šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukaktį, Lietuvoje 
į esperanto kalbą buvo išversta 
vysk. Kazimiero Paltaroko mo
nografija “Karalaitis šv. Kazi
mieras”, o į estų kalbą buvo 
išverstas prof. Simo Sužiedėlio 
veikalas “Karalaitis Kazimie
ras”. Abu vertimai atspausdin
ti rašomąja mašinėle.

— JAV ir Kanados LB VII- 
oji dainų šventė įvyks 1986 lie
pos mėn. Ta proga JAV LB Kraš
to valdyba paskelbė konkursą 
muzikiniam veikalui ir paskyrė 
dvi premijas 3,000 dol. ir 1,500 
dol. sumoje.

KELIONĖ I SPALVINGĄ RUDENĮ
Šalis, kur kalnai ir miškai gyvena

PAULIUS JURKUS

3.—

Pušų katedra — Cathedral of 
the Pines — yra netoli Jaffrey 
miesto, prie 202 kelio, kalnuose. 
Tai tikrai įdomi turistinė vieta, 
kuri primena Amerikos karus, 
žuvusius karius, drauge ugdo 
ir žmonių patriotizmą.

Per antrą pasauliną karą vir
šum Vokietijos su lėktuvu žuvo 
vienas jaunas Amerikos lakū
nas, karininkas. Po karo jo gimi
nė ir suorganizavo šią šventovę. 
Čia dešinėje yra didelis muzie
jinis namas, aikštės pradžioje 
stovi varpų bokštas, už jo — pa
ti katedra — pušynas su suo
lais ir altoriumi. Šlaite dar yra 
lyg atskiros “koplyčios” — dar 
mažos šventovės. Viena skirta 
šv. Pranciškui, kita — Motinai. 
Kitame šone yra kapinaitės.

Varpų bokštas
Pirmiausia visi turistai susto

ja ties varpų bokštu. Jo kampąi 
sukrauti iš akmenų. Iš kiekvie
no šono yra arkos į vidų įeiti. 
Viduje nieko ypatingo. Bokšte 
kabo keli varpai, kurie muša va
landas ir šiaip skambina.

Iš kiekvienos pusės viršum 
arkos yra įmūryta bronziniai 
reljefai. Jie visi skirti pagerbti 
Amerikos moteriai, kuri taip pat 
dalyvavo įvairiuose karuose.

Pirmame reljefe matome mo
terį su Šautuvu trobelės ‘dury
se. Į durų staktą įsmigusi indė
nų strėlė. Tai senieji laikai, kai 
piligrimai kūrėsi šiame krašte. 
Paskui matome Amerikos karo 
tarnyboje. Ji čia vaizduojama 
kaip gailestinga sesuo, kaip 
slaugė, kaip telefonistė - ryši
ninkė.

Sustojęs ties bokštu, tuoj ir 
pajunti, pagarbą tiem žmonėm, 
kurie kūrė ir statė šį gražų 
kraštą, gynė jo laisvę.

Pušų katedroje
Už to bokšto tuoj prasideda ir 

pati katedra. Esame lankę įvai
rias katedras. Jos visos aukštos, 
su lieknom kolonom. Ir čia pil
na “kolonų” — lieknų pušų. 
Jos visos pamažu siūbuoja ir 
ošia. Tai šios katedros vargonai.

Čia pat yra lenta, kur sura
šyta visa, kad čia yra visų 
religijų didžiai katedra, skirta 

pagerbti tuos, kurie žuvo ka
ruose. Tarp pušų įtvirtinti me
diniai suolai. Gale pastatytas 
akmeninis altorius. Jo centre — 
kryžius. Šone yra ir sakykla pa
mokslam. Sakyklos šonuose įmū
ryti įvairūs ženklai. Tai kariuo
menės dalinių ženklai. Yra ir 
vargonai ar koks kitas muzikos 
instrumentas. Jis buvo apdeng
tas specialia dėže.

Vasaro metu čia ir vyksta įvai
rios pamaldos. Visi sutelpa čia 
ir pasidalina tuo pačiu altoriu
mi.

Kai mes ten lankėme Šią kated
rą, jau buvo šaltoka. V7ėjas siū
bavo pušis ir mus gąsdino savo 
šalčiu. Reikijo skubėti kur į pa
šlaitę.

Šv. Pranciškaus malda
Takeliu nusileidome į pašlaitę. 

Ir čia gražu, jauku. Čia yra į- 
rengtos dvi atskiros šventovės. 
Viena skirta šv. Pranciškui. Čia. 
stovi didelis akmuo, ir jame iš
kalta šv. Pranciškaus malda apie 
taiką. Čia yra altorėlis, lyg koks 
aukuras, suolai sėdėti ir medi
tuoti.

Panaši yra ir kita šventovėlė, 
skirta Motinai. Čia irgi altorius, 
dedikacinė lenta ir suolai.

Kitame šone yra kapinaitės. 
Jos įdomios tuo, kad yra take
lis praeiti, o prie tako žemėje 
įtvirtintos lentos, kur surašyti 
mirusiųjų vardai, pavardės, gy
venimo datos.

Lietuviška vėliava muziejuje

Kelionę baigėm, aplankydami 
muziejinį namą. Čia yra didelė 
salė. Viskas sukrauta iš storų 
rastų, kai kur yra akmeninės 
sienos.

Tada jau kūrenosi didelis židi
nys, kad viduje būtų šilčiau. 
Ties židiniu vieta, skirta tam žu
vusiam lakūnui. Čia kabojo di

Varpų bokštas, įeinant j Pušų katedrą.

delė fotografija ir pastatytas jo 
lėktuvo modelis. Toliau sienose 
prikabinta daugybė visokiausių 
nuotraukų iš Amerikos istori
jos, iš šios katedros gyvenimo. 
Viršuje kabo vėliavos. Jos nu
leistos žemėn. Tų vėliavų labai 
daug. Įvairiausių tautų. Rado
me ir Lietuvos trispalvę.

Netoli tos vėliavos ant sienos 
pakabintas lietuviškas gintaras 
ir įrašas, kad čia prisimenami 
ir pagerbiami visi tremtiniai, 
žuvę Sibire, nukentėję nuo oku
pantų Lietuvoje.

Šį gintarą čia pakabino Lietu
vos vyčiai. Taip pat jie parū
pino ir Lietuvos vėliavą. Kadai
se, prieš kokia 10 - 15 metų jie 
čia buvo suvažiavę, turėjo savo 
pamaldas, savo iškilmes. Apie 
tai ir buvo rašyta Darbininke. 
Nuo tada ir pasiliko mano at
mintyje Pušų katedros vardas.

Čia kabo ir Latvijos vėliava. 
Ir ją matėme. Matėme ir vieną 
nuotrauka, kad šioje katedroje 
buvo susirinkę latviai.

Čia prikabinta įvairiausių ka
riškų ženklų, ženklelių, medalių. 
Reikia daug laiko, jei visą ap
žiūrėtum, perskaitytum visus 
įrašus.

Mes juk turistai, kurie eina ir 
nueina, prisipirkę suvenyrinių 
atvirukų. Ir čia veikė kioskas, 
kur pardavinėjo atvirukus, kny
gutes, kur aprašyta visą istoriją.

Ugnelė spraksėjo židinyje. Ir 
mes, nusilenkę praeičiai ir vi
siems, kurių vardai čia įamžin
ti, tylūs išėjome į rudenį. Dar 
pasigrožėjom varpų bokštu ir 
pasukome j aikštę, kur sustato
mi automobiliai. Aikštė didelė. 
Vasarą čia būna nemažas judė
jimas. Ir dalvar stovi autobu
sas ir eilė lengvųjų mašinų.

(nukelta į 4 psl.)
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kelti Lietuvos vardą ypatingai 
todėl, kad istorijos puslapiuose 
šiais laikais Lietuva yra aplen-

pats universitetas remia litua
nistikos kursus, parūpina dės
tytojus. KS Universitetas jau yra

KRONIKOS SĄJUNGA KREIPIASI
kiama. Daug rašoma apie 
Angliją, Prancūziją, Italiją ir ki
tus Europos kraštus. Tačiau 
Lietuva nepaminima. Pamirš
tama Lietuva net ir 13 - 14 
šimtmečiuose, ir žemėlapiai J

išleidęs daugiau kaip $200,000: 
$100,000 Lituanistiniam archy
vui ir $100,000 Lituanistinei 
programai. KS Universiteto kny
gynas turi vieną iš didžiausių 
Lituanistikos rinkinių ir juo

neatvaivaizduoja Lietuvos didy- naudojasi viso pasaulio tyrinė- 
bės. Šių dienų spauda iškelia ' tojai KSU parūpina xerox ar mic-

Momentas iš Kent universiteto lituanistikos programai remti 
komiteto pasikalbėjimo su nauju Kent etninių studijų direk
toriumi ir lituanistikos programos stipendininku. Iš k. dr. V. 
Stankus, Kent etninių studijų direktorius prof. dr. H. Hoch- 
hauser, stipendininkas Mark Žeren (Zarinskas), dr. A. Idzelis. 
Nesimato prof. dr. J. Kavaliūnaitės, A. Balašaitienės, P. 
Alšėno, J. Stempužio, prof. dr. D. Tamulionytės. Nuotr. J. 
Velykio

KENT STATE UNIVERSITETO 
LITUANISTINIŲ STUDIJŲ VEIKLA

1984 lapkričio 16 Clevelando 
lietuvių komitetas remti Kent 
State Universiteto lituanistikos 
programai tarėsi su šio univer
siteto Etninių studijų direkto
rium prof. dr. H. Hochhauser ir 
lituanistikos stipendininku 
Mark Zeren.

Pastebėtina, kad Kent State 
Universiteto lituanistikos pro
grama gražiai veikia ir po jos 
įkūrėjo dr. Jono Cadzovv pasi
traukimo iš pareigų dėl nesvei
katos. Jaunas bakalauro istori
jos srityje siekiantis trečios kar
tos lietuvis studentas Mark Ze
ren jau yra atlikęs gana svarbų 
darbą. Išpildydamas stipendijos 
reikalavimus, dirba 10 valandų 
per savaitę KSU bibliotekos li
tuanistikos skyriuje. Iš 1,200 li
tuanistikos rinkiniui atsiųstų 
knygų jis jau 500 jų yra at
rinkęs, sukatalogavęs, įrašęs į 
kompiuterius. Jos, kaip ir 12,000 
ankščiau sukataloguotųjų, yra 
prieinamos tyrinėtojams Kent 
Universiteto knygyne ar per 
7.000 tyrinėjimo knygy nų tinklo 
visame pasaulyje.

Mark Zeren, trečio kurso ba
kalauro laipsnio siekiančio stu
dento, pagrindinė studijų Šaka 
— istorija, šalutinė — lituanis
tika. Šį semestrą, išpildydamas 
stipendijos reikalavimus, rašo 
darbus, susijusius su lituanisti
ka. Vieno jo darbo tema — Vil
niaus klausimas, o kito — Upton 
Sinclair’o romano The Jungle 
(Raistas) vaizduojamas lietuvių 
ateivių gyvenimas. Mark Zeren 
senelis Antanas Zarinskas, kilęs 
iš Kauno apylinkių, atvyko Ame
rikon 1903 su dviem savo bro-

rios atskleidžia Lietuvių tautos 
sielą ir jos vaidmenį pasau
lio istorijoje.

J. K.: Kaip jūs gilinate lietu
vių kalbos žinias?

M. Z.: Jau trečias semestras 
mokausi lietuvių kalbos Kent 
State Universitete. Pranas Joga 
— dėstytojas, prof. dr. A. Kli
mas — egzaminatorius.

J. K.: Kok ius kitus kursus dar 
klausote?

M. Z.: Šį semestrą klausau 
šiuos kursus: Europos istorija 
1914 - 1945 m., Amerikos atei
viai, fizika ir aplinka. Kitą se
mestrą tęsiu lietuvių kalbos 
kursą ir klausysiu Sovietų Są
jungos geografiją, kurią dėstys 
prof. dr. A. Idzelis. Rusijos isto
riją 18.53 m. iki šių dienų ir kitų.

Paulius Alšėnas: Kąjūsų lietu
vių kilmė jums reiškia?

MJZ.: Aš jaučiu pareigą iš-

Popieluszko ir kitus lenkų disi
dentus. O lietuvių katalikų pa
dėtis Lietuvoje sunkesnė negu 
Lenkijoje—kunigai irgi žudomi, 
tremiami. Bet apie tai mažai 
rašoma. Reikia iškelti Lietuvos 
toleranciją kitų tikybų ir tautų 
atžvilgiu jau nuo Vytauto Di
džioko laikų.

Augustinas Idzelis: Kaip jūs 
suderinate dvilypę pareigą jaus
miniu atžvilgiu savo kilmės 
kraštui Lietuvai ir gyvenamam 
kraštui Amerikai?

M. Z.: Nejaučiu jokio konflik
to nes Lietuva, kaip ir Amerika, 
pagrindinai pasižymi toleran
cija. Be to, reikalinga Ameri
kos pagalba atgauti Lietuvai ne
priklausomybę. Amerika apvylė 
Lietuvą, kaip ir Rytų Europą 
ketvirtajame ir penktajame šio 
amžiaus dešimtmečiuose. Ti
kiuosi, jog Amerika geriau su
pras politines realybes ateityje. 
Norėčiau, kaip Amerikos pilie
tis, nuolat kelti sunkią šių dienų 
Lietuvos padėtį.

Po pokalbio su Mark Zeren 
buvo keletas klausimų Etninių

Mark Zeren (Zarinskas), 
trečios kartos lietuvis, Dar
bininko skaitytojas, Kent 
lituanistinės programos sti
pendininkas. Nuotr. J. Velykio

studijų direktoriui dr. H. Hoch- 
hauseriui.

J. K.: Dr. Hochhauser, - kokia 
lituanistikos programos padėtis 
Kent State Universitete?

H.H.: Lituanistikos programa 
yra viena iš pagrindinių etninių 
programų mūsų universitete.

Augustinas Idzelis: Kaip jūs 
vertinate lituanistikos progra
mą?

H.H.: Džiaugiuosi, kad ši 
programa nuoširdžiai remiama 
Clevelando, Michigano, Pennsyl- 
vanijos ir kitų vietovių lietuvių. 
Akademiniais pagrindais lygia-T 
grečiai stovi su kitais akade
miniais KS Universiteto kursais. 
Lituanistikos kursai, kaip ir visi 
kiti universiteto kursai, pilnai 
pripažinti Ohio Valstijos. Tad li
tuanistikos programa yra integ
rali KSU dalis.

rofilmo kopijas reikalaujantiems 
tyrinėtojams lituanistikos, isto
rijos kultūros, geografijos ir kt. 
Be to, yra vasaros tyrinėjimo 
stipendijos. KSU finansuos ke
lias studijas liečiančias Balti- 
kos demografiją, kurios pasiro
dys artimoj ateity Lituanus žur
nale.

J.K.: Kaip jūs susidomėjote 
Lituanistikos programa?

H. H.: Trejus metus artimai 
dirbau su šios programos steigė
ju dr. Jonu Cadzow. Jam susir
gus, perėmiau jo pareigas. Tad, 
tęsiu jo pradėtą darbą. Daž
nai su juo telefonu susisiekiu 
ir pasitariu. Man šis darbas 
artimas, nes ir aš esu kilęs iš 
Europos, augęs Ciuriche, Švei
carijoje. Studijavau Inns- 
brucke, Austrijoje, Middlebury 
College, Ohio ir Akrono univer
sitetuose. Dėstau vokiečių kalbą 
ir literatūrą.

JK .: Kokia šių metų veikla?

H. H.: Šiais metais buvau 
pakviestas pagrindiniu kalbė
tojų Clevelando Pabaltiečių Są-

Mūsų buvimas išeivijoje gali 
visai dabar netekti prasmės, jei
gu mes šiuo metu visomis išga
lėmis, o ypač finansiškai, nepa- 
remsim čia leidžiamų Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų 
įvairiom kalbom.

Mūsų tėvai, motinos, seserys, 
broliai ir visi mūsų tautiečiai, 
kurie išgyvena dabartinėje Lie
tuvoje fizinį ir moralinį terorą 
dėl Dievo ir Tėvynės, šaulyasi 
mūsų pagalbos ir paramos ne 
rytoj, bet dabar! '

Kasdien vis atsirandančios 
naujos parapijos Lietuvoje be 
kunigų, vis labiau ateistinės 
ir KGB kontroliuojama 
kunigų seminarija Kaune, vis 
didėjančios represijos prieš 
mūsų lietuvių tautos dorus pat
riotus — šaukiasi išeivijos lie
tuvių pagalbos!

Mes kaip tik dabar laiku pa
dėsim savo tautai morališkai, o 
kartu ir kitom tautom padėsim 
apsisaugoti nuo komunizmo, 
kaip XX-tojo amžiaus klaidos, 
jeigu gausiai remsime finansiš
kai stambesnėmis piniginėmis 
aukomis, palikimais ir kitais 
konkrečiais darbais LKB Kro
nikų spausdįnimą, vertimą į įvai
rias kalbas ir jų platinimą.

Melas labiausiai bijo tiesos! 
Taigi reikia, kad pasaulis su
žinotų, pamatytų realų komuniz

jungos suvažiavime Lakewood, 
Ohio. Supažindinau auditoriją 
su lituanistikos bei latvių ir 
estų programomis. KS Universi
tetas paruošė filmą liaudies 
šokių, atliktų Grandinėlės rodo
mą viešos televizijos stoties 
tinklo. Taip pat tebedidiname 
knygyno Lituanistikos rinkinį. 
Be individų paaukotų knygų, 
priimame knygas, kurias Cleve- 
land knygynas iš savo Lituanis
tikos rinkinio atiduoda.

J. K.: Kokiu adresu galima 
siųsti pinigines aukas ir knygy
nui knygas ir kreiptis stipendi- / 
jų reikalais? '• ’

H. H.: Šį rudenį, be bakalau
ro jau duodamų stipendijų, bus 
skiriama magistro ar rašančiam 
disertaciją daktaro laipsniui įsi
gyti savo darbą, pagrįstą lietu
viška tematika. Prašau visais

liais. Vienas brolis žuvo anglių 
kasyklose Pennsylvanijoje.

Pokalbyje su stipendininku 
Mark Zeren buvo patirta kas ir 
kaip jį sudomino šiom studijom.

J. K.: Koks universiteto ad
ministracijos nusiteikimds litua
nistikos programos atžvilgiu?

H. H.: Dr. Schwartz, būdamas 
KS Universiteto rektorium ir 
dabar tapęs prezidentu, pilnai ir 
entuziastiškai remia lituanisti
kos programą. Taip pat ji nuo
širdžiai remiama dr. Buttlar, 
humanitarinių ir griežtųjų 
mokslų dekano. Tad ji šiandien 
gana gerai laikosi.
J. K.: Koksai KS Universiteto 

įnašas į lituanistikos programą?
H. H.: Lietuvių bendruomenė 

mums suteikė arti $50,000 sti
pendijos fondą bei labai daug 
knygų, laikraščių, žurnalų, o

reikalais kreiptis: Dr. H. Hock- 
houser, Lithuanian Program, 
Director, Ethnic Heritage Pro
gram, 314 Satterfield Hali, Kent 
State University, Kent, Ohio 
44242.

Dr. prof. J. Kavaliūnaitė 
Dr. V. Stankus

Pageidaują stipendijų prašo
mi kreiptis iki balandžio 20 
adresu: Dr. H. Hochhauser, 
Director Ethnic Heritage Stu- 
dies, 314 Satterfield Hali, Kent 
State University, Kent, Ohio 
44242.

mo veidą jo kasdienybėje, kon
krečiame gyvenime ir neduotų 
jam vietos tautų forumuose. Mū
sų pareiga nepraleisti šios gali
mybės! Hitlerinio fašizmo nusi
kaltimų rekordus prieš žmoniją 
jau seniai viršijo ir vis iš naujo 
pakartotinai viršija ateistinis 
komunizmas, tačiau pasauly 
daug kas to nenori žinoti!

šiandieninėje, pasauliniu 
mastu vykstančioje kovoje dėl 
Kristaus bažnyčios su “Raudo
nuoju Drakonu“ nelikime nuo
šalyje — juk mes Lietuvos, Ma
rijos žemės, sūnūs ir dukros! 
Supraskim, .žinokim, kad Lietu
vos Katalikų Bažnyčia dabar
tinėje Lietuvoje paskutinė mūsų 
tautos barikada, kurią Maskvai 
pralaužus, gali nebereikėti išei
vijoje nei Vliko, nei Alto, nei 
Lietuvių Bendruomenės. . .

Rašyti: The Society of the 
Chronicle Of Lithuania, Ine., 
Lietuvos Kronikos Sąjunga, 6825 
So. Talman Avė., Chicago, Il
linois 60629, U.S.A.

Lietuvos Kronikos 
Sąjungos Valdyba

Kiekviena auka — didelė ir 
maža — Lietuvai reikalingai

Pušų katedros pagrindinis 
ai tūrius. Tolumoje matosi 
gražūs New Hampshire kal
nai.

KELIONĖ Į

SPALVINGĄ RUDENĮ
(atkelta iš 3 p si.)

Kalnas aukštas. Aplinkui ma
tai dar eilę kalnų, kalnelių. Ir 
visur rudens spalvos. Žėri viskas 
raudonai, geltonai.

Pasileidžiame žemyn nuo kal
no. Už keletos mylių baigiasi 
New Hampshire valstybė ir pra
sideda Massachusetts. Ruduo 
visur. Visur ta pati kaimo idilė 
su baltais nameliais prie kelio. 
Prikrauta malkų. Jau visur kūre
nasi židiniai, nes kyla pamažu

dūmai. Prie namų triūsia žmo
nės, grėbia lapus. Neša į namus 
paskutines daržoves. Kartais prie 
kelio pamatai pastatytus stalus, 
kur pardavinėja pamidorus, 
obuolius, agurkus. Ir kvepia tie 
vaisiai, kvepia rudeniu ir lapais.

Tą pačią dieną iškeliavome 
gražiais keliais į pietus, pro 
VVorcesterį. Ten kelias eina tie
siai per miestą. Matėm abi lietu
vių bažnyčias. Paskui tolyn to
lyn. Ir visur buvo tie gražūs 
spalvingi medžiai.

Dr. J. Kavaliūnaitė, Komiteto 
vardu sveikinu jus gavus KS 
Universiteto lituanistikos sti
pendiją. Įdomu, kaip jūs sužino
jote apie šią lituanistikos prog
ramą?

M. Zeren; Praeitais metais, 
man būnant antro kurso studen
tu, vienas mano istorijos profe
sorių labai išgyrė prof. dr. Jono 
Cadzovv atsiektus darbus ir jo 
įnašą lituanistikos programai 
Kente. Tai labai mane sudomi
no, ir aš pasiryžau pats prisidė
ti prie šio darbo.

J. K.; O kaip ir kodėl jūs 
susidomėjote lituanistikos stu
dijoms?

M. Z.; Kai mažas buvau, ma
niau, kad esu kilęs iš vokiečių. 
Paaugęs tėvą klausinėjau apie 
savo pavardės kilmę. Iš jo suži
nojau, kad mes esame lietuviai. 
Niekad apie Lietuvą nebuvau 
girdėjęs nei aš, nei kiti šeimos 
nariai. Tad, norėdamas kiek 
daugiau sužinoti apie savo tėvų 
kraštą, tarnaudamas Amerikos 
aviacijoje, ieškojau žinių apie 
Lietuvą karinių bazių knygy
nuose Amerikoje, o vėliau ir 
Anglijoje. Mane taip žavėjo Lie
tuva, kad, rodos, vis negalėjau 
gauti užtektinai žinių apie ją. 
Ir dabar noriu kuo greičiausiai 
išmokti gerai lietuvių kalbą, 
kad man būtų prieinamos lietu- 

, vių kalba parašytos knygos, ku-

MOKSLINĖS 

PROGRAMOS KOMITETAS

Pirmininkas
Jonas B1LĖNAS. Ph.D. 

75 Beaumont Drive 
Huntington. N.Y. 11747

Prof. Bronius JASELSK1S, Ph. D. 
Griežtieji mokslai, technologija, 

archihlctūra

Jonas T. DAUGIRDAS, M.D. 
Medicinos mokslas

Prof. Algis NORVILAS. Ph.D. 
Humanitariniai ir socialiniai 

mokslai

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas 
Ramojus VAITYS 

1890 Stockton Dnve 
Northfield, IL 60093

Vicepirmininkė 
Irena KEREUENĖ 

• 8710 W. 123rd Street 
Palos Perk, 1L

Iždininkas 
Kostas BURBA

Lėšų itlLnn 
Birutė BAGDONIENĖ

Sekretorė
Audronė TAMOŠIŪNAITĖ 

Spaudos ryšint nk 
Sntefuolė ZALATORĖ

Glk/TCJ^^ PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS
C/** TkO SIMPOZIUMAS

Penktojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo, kaip Ir keturių ankstyvesniųjų, pagrindinis tikslas 
yra suburti viso laisvojo pasaulio lietuvius mokslo ir kūrybos darbuotojus savo žinių pasidalinimui, 
tarpusavio ryšių sustiprinimui Ir suartėjimui su lietuvių visuomene. Simpoziumo programoje bus 
kviestinės paskaitos, dalyvių pranešimai Ir keletas specialių renginių įskaitant susipažinimo 
vakarų, meninę programą ir baigminį banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nurodytų šio kvieslio paraštėje. Kiek
vienoje programos dalyje arba šakoje suorganizuotas nemažas skaičius mokslinių sesijų su 
toms šakoms būdinga tematka. Taip pat Į programą įtrauktos ir tokios sesijos (teisė, 
komerciniai mokslai, biologija, veterinar^a Ir pan.). kurios nebūtinai pritampa prie tradicinių pro
gramos dalių. 1

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per sesijų pirmininkus ir per šį 
kvieslį dalyvauti simpoziume su moksliniais pranešimais iš savo profesinės srities. Praneši
mui simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis norįs padaryti pranešimą, 
prašomas.prisiųsti savo pranešimo santrauką (120 -140 žodžiu apimties) lietuvių ir anglų kalbose 
Mokslinės Programos Komiteto atatinkamų šakų vadovams nevėliau kaip 1985 m. balandžio 1-ą. 
Mokslinės Programos Komitetas turi teisę, reikalui esant, pranešimų skaičių atrankos būdu riboti. 
Šiuo laišku kviečiamieji katoėtojai iki 1985 m. balandžio 30 dienos bus painformuoti apie jų dalyva
vimą programoje Ir apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis buvusių sim
poziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus apmokamos — tik Išimtinais, labai retais 
atvejais Organizacinis Komitetas Ieškos būdų sušelpti dalyvius iš tolimų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti Į žemiau pateiktus klausimus ir žemiau 
pridurtą atkarpą nedelsiant pasiųsti Mokslinės Programos Komiteto pirmininkui Jonui Bllėnul. 
Jūsų greitas atsakymas re kalingas simpoziumo organizavimui.

LAIKAS IR VIETA

1985 metų lapkričio mėnesio 27 - 30 
dienomis

Simpoziumo darbai ir parengimai, Iš
skyrus pokylį, įvyks: Jaunimo 
Centre — 5620 South Claremont 
Avenue, Chicago, Illinois 60636. 
Tel. (312) 778-7500.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 27 d., 19:30 
vai. — Susipažinimo pobūvis.

Ketvirtad ienį, lapkričio mėn. 28 d., T4.00 
vai. — Atidaromasis posėdis.

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 19:00 
vai. — Literatūros vakaras.

Šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d. 19:00 
vai. — Pokylis, Be veriy Country 
Club,. 8700 South Westem Ave
nue, Chicago, I Illinois 60620. Tel. 
(312) 238-4203.

Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 d. 13:00 
vai. — Uždaromasis posėdis.

ATKARPA

Vardas Ir pavardė--------------------------------------------------------------- ----------- --------------- Pareigos------------------------------------------------------------

Namų adresas............................     •.....
/ / Dalyvausiu simpoziume 
/ / Padarysiu pranešimą

Telefonas_______________________ _____-............---------------------------------------
Pranešimo lema ----------------------------------------------
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WORCESTER, MASS
Minėsime Vasario 16-tą

Worcesterio Lietuvių organi
zacijų taryba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 67 metų 
s ukakties minėj imą Worcesteryje 
rengia vasario 17, sekmadienį.

10 vai. ryto mišios Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. Or
ganizacijos dalyvauja su vėlia
vomis ir nariai su uniformomis.

Tuoj po mišių visiem pamal
dų dalyviam ten pat salėje ka
vutė.

Tą pat sekmadienį 7 vai. ryto 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje bus aukojamos mišios už 
Lietuvą ir kenčiančius lietuvius.

3 vai. popiet minėjimas Mai
ronio Parko didžiojoje salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas lietuvių 
ir anglų kalbomis bus prof. dr. J. 
Stukas iš New Jersey. Meninę 
programos dalį atliks solistė 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono.

Tarybos valdyba prašo orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
dalyvauti pamaldose, minėjime 
ir įteikti auką Lietuvos laisvini
mo darbam. Aukos skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: 
Vilkui, Lietuvių Bendruomenei 
ar Altai. Jas galima įteikti mini- 
jime ar pasiųsti organizacijų 
tarybos iždininkui Algiui Glo- 
dui, 37 Sandy Glen Drive, Hol- 
den, Mass. 01520.

Po minėjimo ten pat salėje 
taryba rengia visiem vakarienę. 
Pakvietimai gaunami pas tary
bos valdybos narius, organizaci
jų pirmininkus ir tą pačią dieną 
prie įėjimo.

Worcester šeštadieninė 
mokykla

Minint 60 metų parapinės 
mokyklos sukaktį, dera prisimin
ti ir šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos, dabar vadinamos Li
tuanistinės mokyklos, praeitis.

Atvykus tremtiniam NVorces- 
terin 1949 buvo suorganizuota1’

PADĖKA
1985 sausio 13 Kultūros Židi

nyje buvo atmintinos apeigos. 
Per jaunimo mišias, kurias kon- 
celebravo 8 kunigai, procesija 
įteikė mūsų vyskupui Pauliui A. 
Baltakiui. OFM jam senai paža
dėtą vy skupišką lazdą, dėžę laz
dai, aukotojų sąrašo knygą, ad
resą su aukotojų pavardėm, at
spausdintam ant baltų-geltonų 
kaspinų, ir aukų likutį — du 
čekius ($7100 ir $25). Dėkoda
mas už dovanas, vysk. Paulius 
žadėjo su šia lazda lankyli viso 
pasaulio lietuvius.

Šia proga vyskupo dovanos 
aukų rinkimo komitetas dėkoja 
visiem Xew Yor , New Jersey, 
Connecticut, Floridos ar Massa- 
chusetts - Cape C lietuviam, 
gausiai aukojusiem l 
lui. Parėmė mus bičiuliai iš To
ronto, Chicagos. Atlantos ir Ar
gentinos.

Dėkojam talkininkam, renkant 
aukas, ruošiant planus lazdai ir 
ją gaminant: A. Vakseliui, P. Jur
kui, S. Augaičiui, A. Prakapui, 
OFM, P. Baniūnui, OFM, D. 
Šilbajorienei, B. Kidolienei, R. 
Alinskienei, E. Tutinienei, M. 
Klivečkienei, A. Petraitienei, R. 
Matulaitytei, P. Ąžuolui, A. 
Matulaičiui ir V. Padvariečiui.

Dėkojam Maironio šeštadie
ninės mokyklos tėvų komite
tui ir mokiniam, pradžiuginu- 
siem mus visus savo Kalėdų eg
lutės švente. Vyskupas Paulius 
spindėjo džiaugsmu jaunimo 
tarpe.

itiks-

— “Sun Times” (Chicago, III.) 
sausio 9 vedamajame straipsny
je “Flight to Freedom" aprašė 
fizikos prof. Artem V. Kulikovo 
pabėgimą. Plačiau aprašomas 
Simo Kudirkos pabėgimas ir 
JAV-bių jo išdavimas. Baigiama 
mintimi, kad JAV’ turėtų padėti 
tikriem pabėgėliam, kurie rizi
kuoja savo gyvybėmis, išspruk
dami iš Sovietų Sąjungos.

— Paryžiaus lietuviai Vasario 
16-osios ir šv. Kazimiero Šventės 
minėjimą rengs kovo 2.

Tremtinių Draugija liepos mėn. 
viduryje. Valdybą sudarė pir
mininkas K. Čėsna, vicepirmi
ninkas V. Kasakaitis, sekr. K. 
Mainelis, kultūros vadovai J. 
Krištolaitytė ir J. Jurkėnas.

Reikėjo vaikam mokyklos, ku
rioje būtų mokoma lietuvių kal
ba. 1950 buvo suorganizuota 
šeštadieninė lituanistikos mo
kykla, bet nebuvo jai tinkamų 
patalpų. Meno Mėgėjų Ratelis 
užleido savąsias patalpas. Po 
kurio laiko mokykla persikėlė į 
Lietuvių Piliečių Klubo rūsį, o 
nuo 1953 mokyklos vedėjui mo
kytojui Pranui Pauliukoniui pa
vyko gauti patalpas Šv. Kazi
miero parapijos mokykloje. Vė
liau buvo persikelta į Aušros 
Vartų parapijos patalpas, kurio
mis leido nemokamai naudotis 
klebonas kun. A. Volungis.

1978 šeštadieninė vėl perke
liama atgal į Šv. Kazimiero par. 
mokyklą, kur iki dabar Lituanis
tikos mokykla veikia padaugėjus 
mokinių skaičiui. Vedėju yra 
Worcester apylinkės LB pirmi
ninkas S. Rudys ir dirba su 
angliškai kalbančiųjų grupe, o 
E. Rudienė su lietuviškai kal
bančiais.

Mokyklos vedėjais yra buvę: 
Pranas Pauliukonis, B. Sviklie- 
nė, J. Baškys, E. Pauliukonienė, 
M. Baškienė, J. Dabrilienė ir kt.

Mokytojais: K. Česna, kun. J. 
Steponaitis, B. Glodas, V. Ma
čys, D. Mačytė, M. Jasutienė, 
O. Orintienė, S. Raudonis, muz. 
V. Burdulis, E. Miliauskaitė, A. 
Dabrilaitė, L. Pauliukonytė, Ž. 
Pauliukonytė, E. Pauliukonytė, 
K. Pauliukonis, M. Kurliands- 
kaitė, I. Juodaitienė, V. Dabrila, 
X. Pranckcvičienė.

Tėvų komitete dirbo: J. Svikla, 
K. Podolskis, dr. A. Valiuškis, 
O. Pridotkienė, I. Savickienė, 
o ilgiausiai — X. Pranckevičie- 
nė ir J. Miliauskienė.

Xe vienas iš aukščiau minėtų 
' asmenų jau yra miręs. 1 — - -

Ačiū skaitytojam A. Lukoševi
čiui ir X. Jankauskaitei, proce
sijos dalyviam R. Kumet, A. 
Vainiutei, D. Bork, J. Adomė
nui, D. Šilbajorienei. P. Ąžuolie- 
nei, A. Matulaičiui, I. Strazdy- 
tei, V. Liogiui, K. Šilbajorytei 
ir L. Milukienei.

Padėką reiškiame pagelbinin- 
kam įteikimą ruošiant: V. Kul- 
pai, M. Šalinskienei, V. Jankaus
kienei, D. Šilbajorienei, G. Kul- 
pienei, A. Katinienei.

Ačiū V. Penikienei už bendro 
darbo koordinavimą.

Dėkojam visiem, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie aukų 
rinkimo bei iškilmių rengimo.

Mes baigėme savo įsiparei
gojimą, bet vyskupo darbui mū
sų parama ir aukos ir toliau rei
kalingos. Remkime jį, išrašyda
mi čekius “Franciscan Fathers 
— Bishop’s Fund” vardu ir siųs
dami tiesioginiai šiuo adresu: 
Bishop Paulius A. Baltakis, 
OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York 11207, 
U.S.A.

Ačiū visiem!

A. Matulaitienė
P. Ąžuolienė
L. Milukienė

VOKIETIJOJE
MIRĖ
KUN. K. KANIAUSKIS

Vokietijoje sausio 1 mirė kun. 
Kazimieras Vytautas Kaniaus- 
kis, sulaukęs 64 metų amžiaus. 
Palaidotas abatijos kapinėse 
Tepl-Schlaegl.

Buvo gimęs 1921 rugsėjo 21 
Telšiuose, Lietuvoje. 1941 spa
lio 27 visa Kaniauskų šeima re- 
patriavo į Vokietiją. Tais pa
čiais metais jis įstojo į pre- 
monstratiečių ordiną Tepl- 
Schlaegl. Baigė filosofijos - teo
logijos studijas Eichstaetto ku
nigų seminarijoje. Į kunigus bu
vo įšventintas 1946 rugpjūčio 10 
ir paskirtas įvairiose * abatijos 
bažnyčiose vikaru. Buvo uolus ir 
darbštus kunigas.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa kartu su “Nevėžio” ir 
“Neringos” tuntų skautais ir 
skautėmis paminėjo Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 66 metų 
sukaktį.

Organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo 10 vai. mišiose Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Mišias aukojo ir pritaikytą šven
tei pamokslą apie lietuvį karį 
pasakė klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC. Mišių metu giedojo 
parapijos vyrų choras, vadovau
jamas vargonininkės O. Keršy- 
tės.

Po mišių šventoriuje prie žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę pa
minklo įvyko trumpos apeigos, 
kuriom vadovavo šaulių kuopos 
pirmininkas A. Zenkus. Pa
gerbiant žuvusius, garbės šau
liai pirm. A. Zenkus ir vicepirm. 
K. Cėsna, padėjo vainiką. Už • 
žuvusius maldą sukalbėjo klebo
nas.

Maironio Parko salėje vyko 
tolimesnis šventės minėjimas, 
kurį pradėjo skautai iškilminga 
sueiga. Sugiedota Lietuvos him
nas. Sueigai vadovavo T. Na
ras, o programai skautas fil. R. 
Jokubauskas.

Žodį apie Lietuvos kariuomenę 
tarė skautas filisteris P. Molis. 
Priminė garbingą Lietuvos ka- 
riuoomenę, kuri nuo amžių gynė 
savo kraštą nuo visokiausių 
priešų ir tik kariuomenės, sa
vanorių, šaulių dėka ir pastan
gomis atgauta Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė po pirmojo 
pasaulinio karo. Skatino primin
ti, papasakoti vaikam, anūkam 
apie gražų, nors ir trumpą lais
vės laikotarpį, kaip Lietuva 
klestėjo kitų tautų tarpe. Kova 
vyksta ir dabar pavergtoj Lie
tuvoj. Mūsų pareiga įskiepyti 
tėvynės meilę jaunajai kartai, 
išmokyti juos kovoti dėl tautos 
laisvės.

“Neringos,” tūpto tuntiniųkė
- X. Pranokevičienėpavyzdingiau“ - 

siom skautėms G. Dabrilaitei ir 
G. Prapuolenytei įteikė po do
vanėlę. Taip pat apdovanota, 
skautų tėvų komiteto pirminin
kė R. Valinskienė.

Sueigoj dalyvavo Atlanto ra
jono vadeiva A. Treinys ir vadei- 
vė G. Treinienė.

Sueiga baigta giesmėmis “Lie
tuva brangi” ir “Marija, Mari
ja”.

Po minėjimo dalyviai, kurių 
buvo neperdaugiausiai, pa
kviesti prie skaučių paruoštų 
vaišių.

Lietuvos vyčių 110 kuopa kas
met surengia Kūčias, kurios vi
suomet praeina su dideliu pasi
sekimu. Bilietų, kurių būna 250

Po mišių visi susirinko į 
parapijos salę, kuri buvo labai 
gražiai išpuošta. Ant scenos 
stovėjo prakartėlė ir didelė 
eglutė. Amt stalų buvo pabarstyr

J.M.

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS
G.T. INTERNATIONAL, INC. 1985 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ:

KELIONĖS NR. 1 BALANDŽIO 12 D. IKI BALANDŽIO 17 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO
IŠ MONTREALIO

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS

KELIONĖS NR. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO $1,788.00
IŠ MONTREALIO $2,225.00 KANADIŠKAIS

KELIONĖS NR. 3 RUGS8JO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO $1,669.00

KELIONĖS NR. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO 
IŠ MONTREALIO

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKA'S

(MJEGANT DVIEM KAMBARYJE), {SKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS, 
{VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ ŠVENTĖ, KEL. NR. 4 
GRANDMOZINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

1,835.00

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KOOPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVAR
KANT DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS KELIONIŲ 
REIKALAIS PRAŠOM KREIPTIS {:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. BOX 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 471-1702
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Lietuvos vyčių 110 kuopos Kūčios. Iš k.: prel. Pranas Bu
lovas, Eugenija ir Larry Janonis, Lietuvos vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities pirmininkas. Nuotr. D. Bulvičiūtės (

VYČIŲ KŪČIOS MASPETHE
ta šiaudų ir baltų plotkelių. 
Jonas Adomėnas pakvietė para
pijos kleboną prelatą Praną Bu
lovą sukalbėti maldą. Kūčių 

su viršum, jau mėnesį pfreT^ogramai vadovavo Sesuo Ur- 
Kūčias nebegalima gauti.

Kūčios įvyko gruodžio 16 Mas- 
petho V. Atsimainymo parapijo
je. Bažnyčia buvo pripildyta vy
čių ir svečių. Dalyvavo Viduri
nio Atlanto apskrities pirminin
kas Larry Janonis su žmona Eu
genija ir daug vyčių iš artimų 
kuopų.

Sumą aukojo klebonas prela
tas Pranas Bulovas ir 110 kuo
pos dvasios vadas kun. Stasys 
Raila, kuris taip pat pasakė pa
mokslą. Per mišias buvo įspū
dingos apeigos — 110 kuopa 
adoptavo dvi Lietuvos parapi
jas: Šv. Petro ir Povilo Žagarė
je ir Kristaus Karaliaus Panevė
žyje. Apeigom vadovavo kun. S. 
Raila. Krikšto tėvais buvo — 
110 kuopos pirmininkas Jonas 
Adomėnas ir žmona Anne bei 
Muriel Lakstutis su Petru 
Yeskevich.

bana. Buvo užgesintos visos 
šviesos ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusios merginos įnešė 
didelę žvakę, nuo kurios uždegė 
žvakutes ant stalų. Visi giedojo 
kalėdines giesmes. SeselėUrbana 
paaiškino Kūčių tradicijas.

Kūčiom baigiantis, Dalia Bul- 
vičiūtė visus pakvietė pasida
linti šios dienos džiaugsmu su 
mūsų tautiečiais, kenčiančiais 
Sibire. Prašė parašyti jiems ka
lėdiškus sveikinimus. Salės gale 
buyo pastatytas stalas, virš kurio 
,hv_vo plakatai su kalinių adre
sais, tarp jų kunigų Svarinsko 
ir Tamkevičiaus. Daug kas rašė 
sveikinimus. Kurie skundėsi,kad 
neturi rašybos telento, aukojo 
pašto ženklaręi.

Kasmet 110 kuopos Kūčios 
vis tobulėja, dvelkia kalėdiš
ka nuotaika ir visus nuteikia 
artėjančių Kalėdų dvasia. Mes 
vyčiai esame dėkingi 110 kuopai 
ir visiem jos darbštiem nariam, 
kurie vyčius ir mūsų draugus 
kasmet taip gražiai suburia.

Dalia Bulvičiūtė

M SOS fokrtl

Helen Matulionis, Lietuvos vyčių 110 kuopos narė, lietuviam 
kaliniam rašo kalėdinius sveikinimus. Nuotr. D. Bulvičiūtės

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

&FINNRIR
Simplr rlrjpjrHv tn fmniib drMgn

— Australijos Lietuvių Fon
do akademinę 500 dol. premiją 
vertintoji) komisija — prof. V. 
Doniela. prof. A. Kabaila ir A. 
Zubras- paskyrė Algimantui 
Taškūnui už Lietuvos bei litua- 
nistiniijproblemų kėlimą ir gvil
denimą akademinėje Australi
jos plotmėje. Laureatas yra Tas
manijos universiteto mokslo, in- 
inžinerijos ir žemės ūkio fakul
tetų sekretorius.

— Petras Molis, išrinktas LSS 
tarybos pirmi ninku, iš Worces- 
ter, Mass., buvo atvykęs į Chi- 
cagą perimti pareigų lietuvių 
skautų vadovybių sueigoje, kuri 
vyko sausio 12 - 13 Jaunimo 
Centre Savo kadencijų apyskai
tas davė Pirmijos pirm. v.s. fil. 
Sigitas Miknaitis, Seserijos Vy- . 
riausiaSkautininkė v.s. fil. Da-^ 
nutė Eidirkienė, Brolijos Vyriau
sias Skautininkas v.s. fil. Vytau
tas Vidugiris, akademikų vice- 
pirm. ps. dr. Dalia Petreikytė. 
Pareigos v.s. P. Moliui ir kitiem 
pareigūnam iškilmingai buvo 
perduotos sausio 13.

— Stefa Gedgaudienė iŠ Cle- 
velandobuvo išrinkta LSS Sese
rijos vyriausia Skautininke ir 
tas pareigas perėmė sausio 13 
iškilmingoje sueigoje. Kazys Ma
tonis perėmė LSS Brolijos vyr. 
Skautininko pareigas. K. Ječius 
perėmė pirmininko pareigas 
skautuose akademikuose. Visi 
tai atliko sausio 13 Chicagos 
Jaunimo Centro mažojoje salėje.

— Valdemaras Šenbergas, 
Lietuvos skautijos pirmūnas ir 
Lietuvos karo aviacijas jpMlki- 
ninla, sulaukęs 87 m. amžiaus, 
sausiož mirė Clevelande.

— The Chicago Catholic” 
sausio 4 išspausdino kun. J. 

j^junskio straipsnį apie reikalą 
\Lietuvai maldų, kurios padėtų 

iškentėti bolševikų persekio
jimus dėl tikėjimo. Pasinaudoja 
“LKBKronika” ir duoda konkre
čių pavyzdžių.

— Phoenix, Ariz., Lietuvių 
Bendruomenė Vasario 16-osios 
šventę rengia vasario 17. Mišios 
bus aukojamos 1 vai. Sacred 
Heart bažnyčioje. Po to 
Ukrainiečiu salėj (730 W. Elm) 
pietūsir minėjimas su akademi
ne irmenine dalimis. Programą 
atliks tautinių šokių ansamblis 
“Rūta” iš Denver, Colo.

Vytautas Kamantas, P LB val
dybos pirmininkas, su žmona 
lankėsi Australijoje ir dalyva
vo Australijos Lietuvhj Dieno
se, kurios šiais metais vyko 
kramto sostinėje Canberroje. Iš 
ten kamantai atsiuntė sveikini
mus ir Darbininkui. Svečiai ap
lankė dar S ydney, Melboumo ir 
Naujosios Zelandijos lietuvius.

— Laiškai lietuviams” organi
zuoja ekskursiją į Pietų Ameriką 
balandžio 18 - 30 d. Tris dienas 
pabūsime Buenos Aires ir septy
nias dienas Rio de Janeiro. Ke
lionė (su gerais viešbučiais) iš 
Miami kainuos 1195 dol., iš Chi
cagos— 1485 dol. Laiko jau ne
daug, vietų skaičius ribotas, 
tad skubėkite registruotis šiuo 
adresu : American Travel 
Service Bnreau,9727 S. NVestern 
Avė.,Chicago, IL 60643- Tel. 
(312)238-9787.

-Nauji Darbininko skaityto
jai:!!. Nakienė, Rochester. N.Y.. 
H. JBurinskas, Torrington. 
Conn/P.. Domkus, Ix>s Angeles. 
Calif. Užsakė kitiem; P. Lcvec- 
kienė, Edison, N.J. — D. M. Le- 
veckiui, Harbor Springs. Mieh., 
B. Bernotienė. W. Hartford. 
Conn. — P D Bernotas, Brigh- 
ton. Mass. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. V auj ieins skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
mitins tik 12 dol. Atnaujinant 
— viSFcin 15 dol. metam.

i
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — V. Dragunevičius, 
Mamaroneck, N.Y.

Po 15 dol. — A. Slema, Wor-

AUKOS
KULTŪROS ŽIDINIUI

Nuo 1984 liepos 20 iki š.m. 
sausio 1 Kultūros Židinio išlai
kymui aukojo šie asmenys ir or
ganizacijos: Lietuvių Karių 
Veteranų org. 10 doL. Kredito 
Unijos KASOS nariai 919 dol., 
V. Katinas 50 dol., R. ir V. Pe- 
nikai 30 dol., V. ir D. Anoniai 
25 dol., kun. A. Rubšys 25 
dol., Ona Strimaitienė 25 dol., 
P. Bielskus 20 dol., C. Kazlaus
kas 20 dol., A. ir D. Šilbajo- 
riai 20 dol., M. Vilkas 20 dol., dr. 
A. Janačienė 15 dol., V. Gali
nienė, J. Vilpišauskas ir vienas 
nežinomas asmuo po 10 dol.

Su Kalėdiniais pasveikinimais 
Židiniui aukojo: S. ir D. Biru
čiai 30 dol., H. Miklas 20 dol., 
A. ir D. šilbajoriai 15 dol.

Mirusiųjų atminimui aukojo: 
Liudvika Koppas 50 dol. a.a. 
vyro Vlado 5 metų mirties su
kakčiai paminėti; V. Gudienė 
25 dol., a.a. Juozo Valaičio 
ir 30 dol. a.a. Jurgio Siruso at
minimui; J. ir I. Vilgaliai 25 
dol. a.a. L. Daugvilos atmini
mui.

Skaičiai rodo, kad per vieną 
pusmetį Židinys gavo vos pus
antro tūkstančio dolerių aukų. 
Jeigu ne Bingo žaidimų pajamos, 
tai Židinio išlaikymas atsidurtų 
kritiškoj padėty, nes metinės iš
laidos siekia apie 50 tūkstančių 
dolerių. Apie tai turėtų pagalvo
ti kiekviena organizacija ir kiek
viena^ asmuo, kurie dalyvauja 
Židinio gyvenime.

Aukas Židiniui galima siųsti 
adresu: Lithuanian CulturaI 
Center, Ine., 355 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207. Vi
sos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių.

Kultūros Židinio Valdyba

cester, Mass., K. Žvinis, Brook
lyn, N.Y., A. Varkala, Long 
Island City, N.Y., S. Jankauskie
nė, Hot Springs, Ark., C. Karbo- 
čius, Amsterdam, N.Y., N. Vaite
kūnas, Great Falls, Virg., R. Ja
no wska, Norristovvn, Pa., D. Po- 
likaitis, Westlake Village, Calif., 
A. Aidukas, Waterford, Conn.

Po 10 dol. — R. Česonis, 
Ramsey, N.J., A. Daidynas, Es- 
condido, Calif., B. Jakniūnas, 
Silver Spring, Md., P. Gaubys, 
Sunland, Co., K. Bačauskas, 
Dorchester, Mass., L. Rudokas, 
Lynn, Mass., V. Barius, Bridge- 
port, Conn., H. Butkus, Wood- 
haven, N.Y., V. Veršelis, Kings 
Park, N.Y., J. Rentelis, Randolph, 
Mass., O. Adomavičius, Win- 
chester, Mass., J. Malinauskas, 
Woodhaven, N.Y., M. Shalins, 
VVoodhaven, N.Y., S. Lukaus- 
kas, Ft. Myers, Fla., M. Gludą, 
St. Petersburg Beach, Fla., V. 
Vizbarą, Cambria Hts., N.Y., 
kun. V. Palubinskas, New York,
R. Prūsas, Chillicote, Ohio, Pr. 
Razgaitis, Cleveland, Ohio, A. 
Daunys, Port Washington, N.Y., 
kun. S. Raila, Maspeth, N.Y., P. 
Kaselis, Chieago, III., A. Rinius, 
Springfield, III., 0. Siemaška, 
VVoodhaven, N.Y., V. Kuskis, 
Bayside, N.Y., V. Audėnas, 
Union, N.J., dr. A. Šmulkštys, 
Gibbstovvn, N.J., J. Mikeliūnas, 
East Chieago, Ind., E. Juciutė, 
So. Boston, Mass., A. Vance, 
Kennebunkport, Me., P. Tribui- 
šis, Providence, R.I.

Po 7 dol. — B- Babušis, 
Atlantic Beach, N.Y., E.D. Kar
mazinas, VVoodhaven, N.Y.

Po 5 dol. — A. Lingertat, 
Dorchester, Mass., B. Tvarkū- 
nas. Comvells Hgts., Pa., A. Ma- 
čiulaitis, Islip, N.Y, J. Venckus, 
Los Angeles, Calif., J. Valiuko- 
nis, Hunfington Beach, Calif., 
J. Bogušis, So. Boston, Mass., 
B. Dapšys, Dorchester, Mass.. I. 
Simonaitis. Bloomfleld, Conn., 
1. Budrys, Collinsville, Conn.,
S. Vaškelis. Franingham. Mass., 
S. Subatis. Arlington, Mass., J. 
Vaitkus, Rocky Hill, Conn.. J. 
Šidlauskas, VVaterbury, Conn.,. . 
M. Eidimtas. Avon, Mass., J.

Spirauskas, Aubum, Mass., L 
Dvorak, Richmond Hill, N.Y., J. 
Navickienė, Woodhaven, N.Y., B. 
Chlamauskas, Kennebunkport, 
Me., J. Šileikis, Port Orange, Fla., 
E. Gaižutis, Miller Place, N.Y., 
K. Krulikąs, Melville, N.Y., A. 
Karnius, St. Petersburg Beach, 
Fla., S. Vaškys, St. Petersburg 
Beach, Fla., L. Tamošaitis, 
Woodhaven, N.Y., T. Visminas, 
Woodhaven, N.Y., kun. J. Ange
laitis, Windsor, Ohio, J. Valaitis, 
Tallmadge, Ohio, J. Tričys, Chi
eago, III., I. Ceras, Jamesburg, 
N.J., B. Podleckis, Linden, N.J.,
M. Višnauskas, Asham, Pa., J. 
Strazdis, Rochester, Mich., A. 
Pliškaitis, Newark, N.J., V. But
vydas, Persippany, N.J., J. Olko- 
vikas, Manchester, N.H., L. Ku- 
kanauza, Providence, R.L, J. 
Adomaitis
, Prescott, Ariz., P. Šimkus, 
Quincy, Mass., V. Žiaugra, Ros- 
lindale, Mass., A. Čepėnas, Wor- 
cester, Mass., K. Česna, VVor- 
cester, Mass., B. Batisa, Brock- 
ton, Mass. E Merkelis,
Great Neck, N.Y., A. Survila, 
Binghampton, N.Y., kun. T. Bur- 
kauskas, Doylestovvn, Pa., B. 
Krokys, Philadelphia, Pa., A. 
Jance, Flushing, N.Y’., M. Masė- 
nas, Jaekson Hts., N.Y., J. Bla- 
zaitis, Levvisburg, Pa., A. Spar- 
kevičius, Philadelphia, Pa., K. 
Miklas, Great Neck, N.Y., H. 
Matulonis, Maspeth, N.Y., S. 
Bagdonavičius, Philadelphia, 
Pa., A. Noruišis, Philadelphia. 
Pa., A. Varnas, Maspeth, N.Y.. 
V. Zmuidzinas, Rochester, N.Y.. 
P. Rizauckas, New Britain, 
Conn., F. Misiūnas, Mayvvood,
N. Y., E. Bielkevičienė, New 
York. N.Y.. C. Matuzas, Rich
mond Hill, N.Y., F. Svvilpa,

Hot Springs, Ark., D. Ellner, 
Anaheim, Calif., B. Emery, 
Hicksville, N.Y., H. Andruska, 
VVoodhaven, N.Y., V. Sniuolienė, 
Brockton, Mass., M. Petrauskas, 
Dorchester, Mass., S. Janušas, 
Sea Cliff, N.Y., A. Rimydis, 
VVoodhaven, N. Y., A. Girnius, 
Roslindale, Mass., J. Rūtenis, 
Hyannis, Mass., J. Abazorius, 
VVoodhaven, N.Y. S. Modzeliaus- 
kas Ridgewood, N.Y., A. Dragu- 
nevičius, Hartford, Conn., L. Pi
lis Noank, Conn., kun. A. Rub
šys, Bronx, N. Y., S. Lukas, Brook
lyn, N.Y., F. Galčius, Flushing, 
N.Y., I. Simanauskas, Hart
ford, Conn., P. Kuras, VVaterbu
ry, Conn., F. Milas, Florai Park, 
N.Y., H. Calitis, VVoodhaven, 
N.Y., A. Kindurys, Gulfport, 
Fla., F. Dapkus, Parsippany,
N. J., E. Alonis, Florai Park, N.Y., 
J. Šiugžda, Brooklyn, N.Y., V. 
Birutis, Moraches, N.Y., E. Liau- 
gaudienė, Parsippany, N.J., S. 
Medžiūnas, Oak Ridge, N J., M. 
Mikolaitis, Amityville, N.*Y., VV. 
Shestak, Roselle Park, N.J., O. 
Mačiokas, VVaterbury, Conn., L. 
Krasauskas, VVaterbury, Conn., 
L. Morkūnas, Toms River, N.J., 
A. Eitmanas, VV. Paterson, N.J., 
J. Strungys, VVaterbury, Conn., 
J. Grinius, VVethersfield, Conn., 
V. Lukas, Toms Rivers, N.J., R. 
Chirokas, Brockton, Mass., V. 
Vozbutas, So. Boston, Mass., D. 
Švelnys, Ansonia, Conn., J. Ga- 
siliūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Kaupas, Concord, N.H.,
O. Kreivėnienė, Media, Pa., 
J. Perminąs, Providence, R.L, K. 
Keblys, Baton Rouge, L A., A. 
Taoras, Springfield, V’A, R. Šle
petys, Brick, N.J., A. Virbickas, 
VV. Paterson, N.J., A. Ramanaus
kas, Daytona Beach Shores,

SPORTO ISTORIJAI 
DAR REIKIA ŽINIŲ
Nors praeityje vieši prašymai 

ir neatnešė lauktų rezultatų, tar
čiau dar kartą — paskutinį, 
kreipiamės į mūsų sportu besi
dominčią visuomenę, sporto 
mėgėjus ir darbuotojus prašy
dami talkos, ty. žinių, liečian
čių lietuvių išeivijos sportinę

BDEXTER PARK
PHARMACY K] 

Wm. Anataal. B. B. 
77-01 JAMAICA AVĖ NUČ

(Cer. 77th ttrMt) 
Woodhav«n, N.Y. 11411 

WB DELJVER
296-4130

Fla., B. Užusienis, Chieago Rid
ge, III., V. Suopys, Philadelphia, 
Pa., P. Kwarinskas, Lake VVorth, 
Fla., V. Balčiūnas, Daytona 
Beach, Fla., A. Brazdžionis, Vis
ta, Calif., S. Bakutis, St. Peters
burg Beach, Fla., C. Stankus, 
Oak Lawn, III., R. Barauskai
tė, Los Angeles, Calif., E. Ra
monas, Los Angeles, Calif., A. 
Tumosa, VVayne, Mich., S. Lazdi- 
nis, Euclid, Ohio, kun. B. Kau
nas, Santa Cruz, Calif., A. Zun
de, Atlanta, GĄ, Lietuvių Pi
liečių Klubas, So. Boston, Mass., 
B. Žemaitis, VVorcester, Mass., 
J. Smith, Fort Meyers, Fla., M. 
Damas, Naperville, III., S. Augo- 
nis, So. Boston, Mass., G. Kup
činskas, VValpole, Mass., A. Yis- 
ki, St. Petersburg, Fla., J. Bal
čiūnas, New Britain, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

veiklą.
Iš Š. Amerikoje esančių klubų 

stokojame žinių apie Bostono, 
VVorcesterio, Brocktono, Phila- 
delphijos ir Omabos sporto Įdu
bus. Ikšioliniei prašymai buvo 
nesėkmingi. | juos nebuvo net 
atsiliepta.

Iš Vokietijoje buvusio sporti
nio gyvenimo,' nors esame jau 
dalį medžiagos surinkę, tačiau 
dar pasigendame duomenų apie 
mažesnėse kolonijose buvusį 
sportinį judėjimą, pa v.: Dillin- 
gene, Eichstatte, VVuerzburge, 
Landshute, Schweinfurte, Gr. 
Heseppe, Ansbache, Mueldorfe, 
Rosenheime, Merbecke, Blom- 
berge, Braunschweige, Mer
becke, Bloomberge, Braun- 
schweige, Mittenwalde, VVei- 
dene, Seedorfe, Geislingene, 
VViešbadene (ir vėliau persikėlus 
į Kasselį) ir kt. Pasistenkime, 
kad vėliau nebūtų priekaištau
jama. Juk beveik visose koloni
jose jaunimas sportavo.

Visus, kurių straipsniai jau 
yra redakcijoje ir kurie norėtų 
atlikti paskutinius pataisymus, 
prašome tai padaryti dviejų mė
nesių laikotarpyje. Taip pat lau
kiame ir medžiagos iš tų, kurie 
seniai jau yra pažadėję.

Kartu atkreipiame dėmesį, 

kad istorinė medžiaga apims 
mūsų sportinius įvykius nuo 
1944 iki 1984 pabaigos. Visas 
žinias ir turimas nuotraukas 
tik su pilnais aprašymais prašo
me skubiai siųsti adresais: 
Pranas Mickevičius, 4831 S. 
23rd. St., Milwaukee, Wis- 
consin, 53221, USA., ARBA 
Sigitas Krašauskas, 32 Pasaderia 
Gardens, Toronto, Ontario M6S- 
4R5, Canada.

Sporto Istorijos Redakcija

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund, Ine.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Avė. Chieago, Illinois, 60636

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis. labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit. M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

E. Verloren Van Themaat. Pra
nas Domšaitis. 25 dol.

R. Viesulas. Telesforas Valius. 
58 dol.

E. Jasiūnas. Darius-Girė- 
nas. 25 dol.

Patty C. Rice. Amber. 29 dol.
Adomo Galdiko. A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. YVhitaker. Puzinas. 25 dol.
Jurgis Juodis. The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos. lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tikuž 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
"Dainuojame su Lione" (16 dai
nų). muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
L Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ta
kučio “Yakutts“ (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Y’orko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų, šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kios1 e. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Gintaras su daina. Toronto 

“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do M ontrealy Vilnius Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyti Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaity ti, akom ponau
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuoti 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

Gina Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Pbilharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių openj arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva . Estradinės ir 
šokių dainas. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės. lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, V41 Highland 
Blvd., Brooklyn,N.Y. 11207.

LIETUVIŲ ORGANIZUOJAMOS EKSKURSIJOS— 
1985 METAIS:

Kovo mėnesio9 d. — si idinėj imas Steamboat Springs, 
Colorado — vienos savaitės.

Rugpjūčio mėnesio 30 d. — 12 dienų ekskursiją į 
Aliaską. Dalis kelionės laivu ir dalis su autobusu.

Rugsėjo mėn. 28 d. TOLIMIEJI RYTAI — 21 dienos 
kelionė. Aplankysime Japoniją, Taiwaną, Honk Kongą, 
Singapūrą, ir Tailandą.

Lapkričio 30 d. — Vienos savaitės kelionė lajvu po 
Karibų salas. Kaina iš Chicagos $785.00 vienam. Salima 
prisidėti ir iš kitų miestų.

Informacijai ir rezervacijoms skambinkite Birutei Za
latorienei, Travel Advisers Ine., 1515 N. Mariem No. 110, 
Oak Park, III 60302. Telef. 312-524-2244.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLiSH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio. J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Seaiey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė-----------------------------------------------------------•—
Numeris, gatvė-----------------------------------------------------------------
Miestas, valstija, Zip------------------------------------------------------------

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronome* Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlniniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už • dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ---- -------------------------------------------------------------

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

Miestą*, valstija. Zip -----------------------------------------------------------

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui............US$......

Pavardė, vardas.........................................................................
Adresas......................................................................................

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

3 - 6 mėn. 9.095% 8.8%
$500

12 mėn. 9.576% 9.25%
24 mėn. 10.38% 10%

• 20,000
36 mėn. 10.54% 10.15%

3-6 mėn. 9.308% 9%
$20,000

12 mėn. 9.683% 9.35%
$50.000

24 mėn. 10.49% 10.10%
36 mėn. 10.65% ,10.25%

IRA CERTIFIKATAI:

$2.000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

-

METINIS PRIEAUGLIS 7.25%

DABARTINIS KURSAS 7.00%
APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

4
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IŠLYDĖJOME ALEKSANDRĄ MASIONIENĘ

Vos peržengusi Naujųjų Metų 
slenkstį, sausio 2 iš gyvųjų tarpo 
į Viešpaties padangtes buvo pa
kviesta Fatersono LB apylinkės 
ir vietos lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos veikli narė Aleksandra 
Savickaitė Masionienė. Prieš 
porą mėnesių giminių ir art- 
mesniųjų rately Mišiom ir vai
šėm restorane paminėjusi 50 m. 
vedybų sukaktuves, Velionė 
metam baigiantis pradėjo sir
ginėti, ir nei vyro Antano nei 
dukterų Teresės ir Danguolės 
rūpestinga priežiūra nei gydyto
jų ir ligoninės pastangos atsta
tyti jos anksčiau turėtą svei ka
tė nebuvo sėkmingos. Ligonė, 
kiek atsigavusi, sugrįšdavo į na
mus, bet po keletos dienų vėl

turėdavo ieškoti pagelbos ligo
ninėj, kol iš jos buvo pašaukta 
į Viešpaties namus.

Velionės kūnas buvo pašarvo
tas Ragucci-Kotran laidojimo 
namuose Patersone, kur sausio 4 
vakare įvyko atsisveikinimas. Su 
Velione atsisveikinti rinkosi ne 
tik Patersono apylinkėj, bet ir 
toliau gyveną šeimos draugai ir 
pažįstamieji. Rožančių už Velio
nės vėlę sukalbėjo lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos administra
torius kun. Antanas Bertašius. 
Atsisveikinimui vadovavęs Algi
mantas Gečys pabrėžė, kad, ne
žiūrint, kaip būtų velionės arti
miesiem skaudu su ja atsiskirti, 
krikščionim reikia nusilenkti 
Dievo valiai ir pripažinti, kad

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTŲ* DRAUGIJA 
RENGIA 

MIUNCHENO OPEROS SOLISTĖS

Aleksandra Masionienė

PETRUI ŽUKAUSKUI
mirus, dideliame liūdesy likusiai dukrai Birutei Muraškie- 
nei su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Kazimiera ir Antanas Juzaičiai

ELENAI BIELKEVIČIENEI
mirus, jos dukrai LiucijaiSperauskienei.žentuipulkininkui 
Antanui Sperauskui, anūkams Algirdui ir Tomui su šeimo
mis gilią užuojautą reiškia.

Liucija ir Jonas Pakniai

ELENAI BIELKEVIČIENEI
mirus, dukrai Liucijai, žentui Antanui, anūkams Algirdui ir
Tomui Sperauskams, jų šeimoms ir artimiesiems reiškia- 

v * ■ •
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

SLA 99-tos moterų kuopos narės:

V. Sutkuvienė
A. Svalbonienė
L. Paknienė
G. Meiliūnienė
I. Banaitienė
M. Markevičienė

B. Rimienė
E. Ūselytė
E. Prekerienė
E. Ramančionienė
I. Jankutė

Geram lietuvių draugui, “Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis — Lithuanian Visionary Painter“ monografijos 
autoriui,

A.A.
ALEKSIUI RANNITUI

mirus, šeimai ir jo artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla 
(Lithuanian Library Press)

gyvenimas žemėj tėra tik laiki-
■ nis.

Atsisveikindamas Tėvų pran-
■ ciškonų, su kuriais Masioniu 

šeima ilgą laiką buvo ir tebėra 
glaudžiai susijusi, vardu Tėvas 
Leonardas Andriekus, Brookly- 
no vienuolyno viršininkas, iš
kėlė, kad a.a. Aleksandra buvo

■ pavyzdinga šeimos saugotoja, 
artimiausia vyro patarėja ir tal
kininkė, atsidėjusi vaikų auklė
toja ir globėja. Ji šeimoj suda
rė sąlygas, kad vyras galėtų pla
čiau reikštis visuomeninėj ir 
kultūrinėj veikloj ir mielai jį 
lydėdavo į įvairias konferenci
jas, suvažiavimus ir studijines 
savaites. Savo dukrom ji įskie
pijo tvirtus lietuviškumo pagrin
dus, padėjusius jom konkrečiais 
darbais plačiai įsijungti į lietu
viško visuomeninio ir kultūrinio

■| gyvenimo srovę.
Velionei galutinai išsiskiriant 

iš LB Patersono apylinkės gy
venimo, su ja atsisveikinimo 
žodį pasakė apylinkės valdybos 
pirmininkė Angelė Stankaitie- 
nė. Ji priminė, kad a.a. Alek- 
■sandra Masionienė buvo uoli ir 
rūpestinga apylinkės narė, lan
kiusi apylinkės susirinkimus ir 
juose aktyviai bėšireiškusi.'Ji 
taip pat buvo kiekvieno rengi
nio ar minėjimo dalyvė ir su
mani lietuviškų laikraščių ko
respondentė, rūpestingai fiksa
vusi Patersono kolonijos gyve
nimo įvykius. Ateitininkų sen
draugių vardu atsisveikino jų 
vieneto pirm-kas inž. Juozas

■ Rygelis.

Paskutinę pagarba Velionei 
suteikti taip pat buvo atvykę 
ir Tėvai Pranciškonai Petras Ba- 
niūnas ir Placidas Barius kartu 
su Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos direktorium kun. Kazi
mieru Pugevičium.

Gausūs lankytojai už Velionės 
vėlę užprašė daugybę mišių, o 
jos atminimą pagerbdami Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai 
suaukojo 415 dol.

\ Vyėių kalėdinė vakaronė
\ Vyčių 17-ji kuopa Bostone 

kasmet rengia kalėdinę vakaro
nę su tradiciniu dovanų pasi
keitimu. Šiais metais vakaronė 
vyko sausio 12 vakare ir tęsėsi 
iki vidurnakčio. Susirinko per 
šimtą vyčių ir jų šeimų narių.

Vaišinosi, giedojo kalėdines 
giesmes, dainavo tautines liau
dies dainas ir pravedė tą dova
nų pasikeitimą.

Bostono 17-ji vyčių kuopa 
I turi per 170 narių. Daro mėne- 
I sinius susirinkimus antrą mė- 
I nėšio trečiadienį. Labai rūpinasi 
■ visais lietuviškais reikalais. Be 

savo organizacinių reikalų, susi
rinkimuose daro pranešimus iš 
lietuviškos visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos. Turi tiem reika
lam net referentus. Kai kitos lie
tuviškos organizacijos vis silp
nėja ir narių skaičius mažėja, 
ši vyčių kuopa auga ir stiprėja. 
Nariais yra veik ankstesnės 
kartos, jau Amerikoje gimę ir iš
augę žmonės.

Kuopai jau eilę metų pirmi
ninkauja Alexander Akule. Tai 
labai rūpestingas, aktyvus, nuo
širdus ir visais lietuviškais rei
kalais besirūpinąs pirmininkas.

Vasario 16-oji radijo bangomis
Stepono ir Valentinos Minkų 

vedama radijo programa per
duos specialią Lietuvos nepri
klausomybės šventės programą 
vasario šeštadienį, nuo 9:30 iki 
10 vai. ryto iš įprastos stoties 
WLYN banga 1360 AM.

Laisvės Varpas, vedamas Pet
ro Viščinio, perduos specialią 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės programą vasario 16, 
šeštadienį, nuo 1:10 iki 2 vai. 
dienos tuoj po stoties perduo
damų žinių, iš naujos stoties 
W*BET AM banga 1040 iš Brock- ? 
tono.

Gražus Naujų Metų sutikimas
Kaip ir kiekvieneriais metais, 

taip ir šiemet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-ja suruošė Šau
nų Naujų Metų sutikimą savo 
namuose So. Bostone.

Šiais metais klubo svečiai 
buvo ypač patenkinti šiuo ren
giniu. Puikiai papuošta salė, 
skani vakarienė su kokteiliais 
ir šampanu sudarė labai jaukią 
nuotaiką.

Programą atliko patys sve
čiai. Pirmiausia atšvęstas klubo 
pirm. A. Čapliko gimtadienis

PADĖKA

A.A.
VLADAS JASINSKAS

mirė 1985 sausio 11. Palaidotas sausio 14 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cy press H Uis kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiem, kurie velionį aplankė 
sergantį namuose. Dėkojame kun. A. Masaičiui, Šv. To
mo parapijos vikarui, už suteiktą Liginių sakramentą. 
Dėkojame visiem, kurie apsilankė šermeninėje pareikšti 
jam paskutinę pagarbą.

Dėkojame kun. J. Pakalniškiui, kun. A. Račkauskui, 
Tėv. Benvenutui Ramanauskui, OFM, kurie koncelebravo 
mišias. Dėkojame palydėjuslems į kapines — kun. A. 
Račkauskui Ir Tėv. Benvenutui Ramanauskui, OFM.

Dėkojame dr. Anatolijui Krukul už rūpestingą gydy
mą, dantistui dr. Leonardui Jankūnui už sutelktą patar
navimą, Marytei šalinsklenei už rūpestingą patarnavi
mą Ir visų laidotuvių suorganizavimą.

Dėkojame V. Steponlui už puikius polaidotuvinlus 
pietus.

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais bei spaudoje.

Nullūdlmę IBcę:

Sausio 5 rytą Velionės kūnas 
buvo nugabentas j Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčią, 
kur už jos vėlę buvo atlaikytos 
koncelebracinės mišios, kurias 
aukojo 6 kunigai ir vienuoliai: 
kun. Antanas Bertašius, kun. Ka
zimieras Pugevičius, ir Tėvai 
pranciškonai: Antanas Praka- 
pas, Kornelijus Bučmys, Benve- 
nutas Ramanauskas ir Pranciš
kus Giedgaudas. Pamokslą pasa
kė kun. Pugevičius, pabrėžda
mas, kad gyvieji, atsiskirdami 
su mirusiuoju, neturėtų liūdėti, 
bet džiaugtis, kad jų mylimas 
asmuo yra perėjęs į amžinojo 
džiaugsmo ir susijungimo su 
savo Sutvėrėju būvį.

LILIJOS ŠUKYTĖS

1985 m. vasario mėn. 10 d. 3 vai. p.p.

Jordon Hali
294 Huntlngton Avė., Bostone

Solistei akomponuoę
prof. dr. RAMINTA LAMPSATYTE iš Hamburgo

Bilietus po 15,12,10 ir 8 dol. Studentams 
galima užsakyti pas

V. Balčiūnienę 
15 ViotetCirde 
Sharon, MA 02067

I. VEITIENĘ 
41 Fcix HiH Ln. 
Milton MA 02186 
(617) 698-1990

imona Rozalija
dukra Birutė
sūnus Algis su imona

Velionės kūnas laidoti buvo 
išgabentas į Philadelphijos vys
kupijos Resurrection kapines, 
kur jos laukė vietos lietuvių 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
no asistentas kun. Kajetonas Sa
kalauskas ir būrys vietos lietu
vių, artimiau bendravusių su čia 
dažnai besilankančia Masioniu 
šeima. Kapinėse sukalbėjus rei
kalingas maldas, dalyviai paki
liai sugiedojo Marijos giesmės 
posmą. Apeigom pasibaigus, da
lyviai buvo pakviesti į netoliese 
kapinių esantį restorana tin
gai paruoštai užkandai.

Aleksandra Savickaitė buvo

kilusi iš Šilelio km., Raudon
dvario valsč., Kauno apskr. Bai
gusi Kauno “Aušros” gimnazijos 
komercinę klasę, studijavo Vy
tauto Didžiojo universiteto Teo
logijos-Filosofijos fakultete geo
grafiją ir pedagogiką, o vėliau 
mokytojavo Kretingos ir Lazdijų 
gimnazijose. 1934 spalio 28 
sukūrė šeimą su Kretingos Šv. 
Antano gimnazijos mokytoju 
Antanu Masioniu ir susilaukė 
dviejų dukrelių Teresės ir Dan
guolės, kurios jau būdamos 
Amerikoje baigė aukštuosius 
mokslus, sukūrė savo šeimas ir 
mokslina savąsias atžalas. Bū
dama studentė, a.a. Aleksandra 
priklausė prie Studenčių ateiti
ninkių Giedros korporacijos ir 
šiaip per visą gyvenimą buvo 
susijusi su ateitininkiškąja veik
la. Sukūrusi šeimą, Velionė atsi
dėjo šeimos gyvenimui ir rūpi
nosi šeima, kaip reta kuri kita 
moteris, bet neužmiršo ir visuo
meninių darbų. Ji ir savo duk
rom sugebėjo įdiegti gilią kata
likišką pasaulėžiūrą ir pareigą 
dirbti lietuviško gyvenimo dir
voj.

Jos netekimą giliai išgyvena 
jos vyras Antanas Masionis ir 
dukros Teresė Gečienė ir Dan
guolė Vizgirdienė su jų šeimo
mis, kiti giminės ir daugybė 
Masioniu šeimos artimųjų, 
kurių dažnam Velionė mokėjo 
ištiesti padedančią ranką arba 
bent šiltu ir raminančiu žodžiu 
paguosti nedalios ištiktą.

(sausio 1). Vidurnaktį jis pasvei
kino svečius su Naujaisiais Me
tais, o klubo šeimininkės jam į- 
teikė puošnų tortą su žvaku
tėm. Sugiedota Ilgiausių metų.

Naujajam klubo pirm. Vytau
tui Eikinui akordeonu palydint 
dainavo visi svečiai bei pavie
niai nariai. Labai gražiai solo 
padainavo Pranas Šimkus.

Šio baliaus rengimo komite
te buvo klubo valdybos nariai: 
A. Plevokas, L. Izbickas, G. Ivaš
ka ir V. Jurgėla.

Skanią lietuvišką puotą pa
rengė šeimininkės: K. Vasiliaus
kienė, M. Plevokienė ir jų tal
kininkės.

Nors oficialus pokylio užbai
gimas buvo pramatytas 2 vai. 
ryto, bet svečiai nenoriai skirs
tėsi ir šoko bei dainavo iki 
ankstyvo ryto.

Klubo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiem svečiam už atsi
lankymą bei rengėjam už jų 
įdėtą darbą. (L.I.)

Šokėjai kreipiasi
1987 lapkričio 25 Bostono Lie

tuvių Tautinių Šokių Sambūriui 
sukaks 50 gyvavimo metų. Šis 
šokėjų sambūris yra seniausias 
toks lietuviškos kultūrinės savi
veiklos vienetas. Šimtų šimtai 
jaunų lietuvių ir lietuvaičių da
lyvavo sambūrio pasirody
muose, puoselėjo lietuvišką 
liaudies šokį tiek mūsiškiam, 
tiek kitataučiam.

Užsimodama iškilmingiau pa
minėti Bostono lietuvių šokėjų 
grupės jubiliejų, Ona Ivaškienė 
planuoja išleisti jubiliejinį lei
dinį, kuris užfiksuotų Sambūrio 
veiklą. Veikalas pasirodytų su
kaktuviniais metais. Norima

veikale patalpinti kuo daugiau 
vaizdų ir nuotraukų iš Sambū
rio pasirodymų.

Užtat kreipiamės į skaitytojus 
ir buvusius Sambūrio dalyvius 
su prašymu atsiųsti įdomesnes 
nuotraukas, vaizduojančias 
Bostono Sambūrio šokėjus, bešo
kant ar dalyvaujant iškilmėse. 
Malonėkite atsiųsti nuotraukas 
su apibūdinančiais užrašais ad
resu: Algirdas Budreckis, 147 
Clay Street, Quincy, MA 02170. 
Nuotraukos bus grąžinamos at- 
siliepiantiem. Dėkojame Jums iš 
anksto už susidomėjimą ir pa
slaugumą.—

Komitetas Bostono Šokėjų 
Sambūrio Leidiniui Leisti

BOSTONO RENGINIAI
Vasario 10 3 vai. Jordan Hali 

vyks sol. Lilijos Šukytės kon
certas. Rengia Baltų draugija.

Vasario 17 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo 3 Skautų rėrigianfžt 'Ka
ziuko mugė.

Kovo 24 Minkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 13 Šv. Petro para
pijos sueiga - reunion.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON, MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 266-0489. Parduoda
mas Darb įninkąs. Didelislietuv iš kų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10.00 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Hailoran and Schaeffer P.C.

300 Union Street 
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘Anjber Hdidays”
1985 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — jvalrūs marirutai.

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 —
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31 —
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 —
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 —
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18 —
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23 —
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1 —
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26

$1765.00

$1706.00 
1465.00 
1698.00 
1679.00 
1212.00 
1173.00 
1279.00 

- 1309.00

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona /^HLoNIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gim ii^Kffiostogoms — sutvarkome 

dokumentus.
Prices ars baied on double occupancy and are subject to 
changes.
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DARBININKAS

“Darbininko” laikraštis savo 
70 metų sukakties proga skelbia 
literatūros konkursą. 1000 dol. 
premijos mecenatas — kun. dr. 
Juozas Prunskis, įžymus žurna
listas ir redaktorius. Skelbia
mas novelių rinkinio ar romano 
konkursas. Apie tai rašoma šio 
numerio vedamajame.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
bus pagrindinis celebrantas va^ 
sario 17 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, kai ten vyks pamal
dos Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Jis taip pat pasa
kys ir pamokslą.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime, kuris įvyks 
vasario 17 Kultūros Židinyje, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, su
kalbės invokaciją.

Dr. Leonas Kraučeliūnas, iš 
Chicagos, Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime vasario 
17 Kultūros Židinyje pasakys 
kalbą. Minėjimą rengia New 
Yorko Altas.

Guoda Puzinauskaitė, iš 
VVashingtono, studijuojanti 
dainavimą Philadelphijos kon
servatorijoje, daug žadanti 
dainininkė, dainuos Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime 
vasario 17 Kultūros Židinyje.

Tradicinis ir nuotaikingas 
kaukių balius, rengiamas New 
Yorko ateitininkų, bus vasario 
9, šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Kaukių baliaus tema — pavasa
ris. Už geriausias kaukes bus 
skiriamos premijos. Šokiam gro
ja Amour orkestras. Pradžia 8 
v. v.

Darbininko laikraščio 70 metų 
sukakties minėjimas ir koncertas 
bus spalio 6 Kultūros Židinyje. 
Rengia Darbininko redakcija ir 
specialus komitetas.

Pauliaus Jurkaus kūrybos 
šventė bus lapkričio 30 ir 
gruodžio 1. Bus surengta jo ta
pybos ir grafikos kūrinių paro
da, bus išstatytos knygos, ku
riom jis padarė viršelius. Taip 
pat bus dviejų jo parašytų ir iš
leistų knygų sutiktuvės. Rengia 
specialus komitetas, kuriam pir
mininkauja Romas Kezys.

Filmas apie nepriklausomą 
Lietuvą bus rodomas vasario 3, 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. mišių 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Filmą pagamino broliai Matu- 
zai, žinomi filmuotojai, daug 
kartų lankėsi Lietuvoje. Tuo lai
ku Lietuvos vyčių 12 kuopa mi
nės Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Visi kviečiami pamatyti 
šį įdomų filmą ir susipažinti su 
nepriklausomos Lietuvos gy
venimu.

Vasario 16-osios minėjimą 
New Yorke ruošia Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius, apjungiąs 
įvairias New Yorko lietuvių or
ganizacijas.

BALFAS DAR
LAUKIA AUKŲ

Balfo 100-jo skyriaus sukak
tuvinis aukų rinkimo vajus New 
Yorke baigėsi, bet Balfas prašo 
ir priima aukas ir toliau. Dar 
daug lietuvių neatsiliepė į Bal
fo išsiųstus laiškus, todėl 100-jo 
skyriaus valdyba prašo aukų 
iš tų, kurie dar nėra atsiuntę 
iki šiol. Niekada nevėlu paauko
ti Balfui.

Vajaus pabaigos stambesni 
aukotojai: po 100 dol.— Linnea 
ir Mindaugas Jatulis, Sche- 
nectady, N.Y., Rimantas Kliveč- 
ka, Hackensack, N.J., 50 dol. — 
Aleksandras Daunys, Port 
VVashington, N.Y., 35 dol. — Al
dona ir Stepas Mackevičiai, Ja- 
maica, NY.

Prašome čekius rašyti — 
United Lithuanian Relief Fund 
of America ir siųsti P.O. Box 
2181, Woodhaven, N.Y. 11421.

Balfo 100-jo skyr. valdyba

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas,

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, mirė praeitais metais 
sausio 30. Pirmųjų mirties meti
nių proga mišios buvo aukoja
mos sausio 30 ir 31 pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje.

Anicetas Simutis, Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke, 
sutiko dalyvauti vasario 17 Kul
tūros Židinyje ruošiamame Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me ir perduoti sveikinimus ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
vardu.

Lietuviškas užgavėnes ruošia 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa vasario 10, sekmadienį, 
12 vai., tuoj po sumos, 
Apreiškimo parapijos salėje. Bus 
tradiciniai Užgavėnių valgiai, 
blynai ir — visų gera nuotaika.

Juozas Mariukas, gyvenąs 
VVoodhavene, paguldytas ligoni
nėje sveikatos tyrimam.

Poeto Antano Baranausko 150 
metų gimimo sukaktis buvo sau
sio 17. Ta proga nuo ateinan
čio Darbininko numerio atkar
poje bus spausdinamas išsames
nis straipsnis apie Baranausko 
gyvenimą, apie jo darbus kaip 
kalbininko ir matematiko. Taip 
pat bus spausdinama įvairios 
Baranausko poezijos ir “Anykš
čių šilelis” — pilnas jo gražiau
sias veikalas su reikiamais ko
mentarais.

Kun. Antanas Rubšys ruošia 
spaudai Fitzmyerio veikalą — 
Kristologinis Naujojo Testamen
to katekizmas. Veikalą į lietuvių 
kalbą išvertė torontiškis Jurgis 
Strazdas. Kun. A. Rubšys, Šv. 
Rašto specialistas, išlygina ver
timą ir parengia spjaudai. Kny
ga turėtų pasirodyti dar šį pava
sarį. Kun. A. Rubšys profeso
riauja Manhattano kolegijoje ir 
dėsto Šv. Raštą.

Solistė Regina Žymantaitė-Pe- 
ters vasario 24 koncertuoja Chi- 
cagoje, Jaunimo Centro salėje.

Kun. Vytautas Piktumą, buvęs 
ilgametis vikaras Angelų Kara
lienės parapijoje, dabar gyvenąs 
Singer Island, Fla., yra pakvies
tas Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje pravesti re
kolekcijas, kurios prasidės kovo 
27.

Dr. P. V. Vygahtas, nors gy
vena tolimame Dalias, Texas, 
mieste, prisimena New Yorke 
praleistas dienas ir uoliai skai
to ir remia Darbininką Atsily
gindamas už metinę prenumera
tą atsiuntė 85 dol. Ačiū labai.

Darbininko administracija dė
koja dosniem skaitytojam, ku
rie pjaskutiniu laiku parėmė Dar
bininką: 43 dol. — J. Korkutis, 
Dorchester, Mass., po 40 dol. — 
J. Briedis, Tuxedo Park, N.Y., V. 
Kazlauskas, Chicago, III., M. Sla
vinskienė, Singer Island, Fla., J. 
Mačernis, Woodhaven, N.Y., J. 
Strazdas, Sunny Hills, Fla., dr. 
E. Kaminskas, Brookline, Mass., 
Z. Martinonytė, So. Boston, 
Mass. Dosnių skaitytojų remia
mas Darbininkas galėjo įžengti 
jau į 70-tuosius spaudos metus.

Inž. Algis Ratas po sunkios 
ligos mirė ligoninėje sausio 29 
ankstų rytą

Hamiltono lietuvių teatras 
Aukuras atvyksta į Nev Yorką 
ir kovo 16 suvaidins Petro Vai
čiūno veikalą ‘Tėviškės pasto
gėje”. Režisuoja Nelė Kuda
bienė. Teatrą pakvietė Kultūros 
Židinio administracija.

Kun. Jonas Pakalniškis, Ap
reiškimo patapijos klebonas, iš
vyko atostogų j Singer Island, 
Fla. Sustos pas kun. V. Piktu r- 
ną.

Lietuvių Atletų Klubo narių 
susirinkimas buvo sausio 25, 
pjenktadienį. Į naują valdybą iš
rinkta: pirm. Antanas Mičiulis, 
kiti valdybos nariai: Algis Jan
kauskas, Stasys Liogys, Vytautas 
Kulpa ir Vacys Steponis.

Dr. Leonidą Giedraitienė sau
sio 27 savo šeimos, giminių ir 
kviestinių svečių tarpe atšventė 
70 metų sukaktį. Sveikiname!

Dail. Česlovas Janušas, kurį 
laiką sirguliavęs, dabar su
stiprėjęs vėl ruošiasi tapyti eilę 
paveikslų.

KASA praneša, kad sumažė
jus infliacijai ir keičiantis eko
nominei padėčiai, valdžios iž
das ir tuo pačiu visi bankai 
gerokai sumažino palūkanų 
procentus. KASA irgi turėjo da
ryti pakeitimus, bet, nežiūrint 
to, KASOJE visvien procentai 
už reguliarias santaupas pasilie
ka daug aukštesni, negu kituose 
bankuose. Nuo š.m. sausio 24 
taupomųjų knygučių palūkanos 
pakeistos į 7, kas yra beveik 
2% daugiau, negu komerciniuo
se bankuose. Certifikatų procen
tai taip pat pakeisti, bet pri
lygsta arba pralenkia bankuose 
duodamus procentus. Laikykite 
santaupas KASOJE, nes KASA 
dirba jum ir jūsų visuomenės 
nūudai.

KASOS direktoriai sausio 
mėn. posėdyje nutarė paskirti 
paramą šiom lietuvių organiza
cijom: LB New Yorko apygar
dos socialinių reikalų Tarny
bai 100 dol. ir Americans for 
Due Process, kurie remia lietu
vių bei Lietuvos nepriklausomy
bės teises 250 dol. Pernai ru
denį KASA sušelpė BALFĄ 500 
dol. ir Maironio lituanistinę 
mokyklą 500 dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 2, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama G. Verdi opera “Otelio”. 
Pagrindiniai solistai: M.Price,P. 
Domingo, S. Milnes. Diriguoja 
James Levine.

Dr. Jonas P. Lenktai ris sau
sio 26, šeštadienį, 8:50 v. ryto 
buvo labai įspūdingai paminė
tas per WQXR, New York Times, 
abi radijo stotis ryšium su lėšų 
telkimu New Yorko filharmoni
jai. Kalbėtojas gražiai nusakė 
nuolatinį tarpininkavimą, tel
kiant lėšas filharmonijai. Ypač 
buvo iškeltos jo pastangos per 
dešimtį metų rengiant “Lithua
nian Festival”, kuris vyksta va
sario mėnesiais. Šiais metais 
toks muzikos festivalis, skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei prisiminti, bus vasario 
15, penktadienį, nuo 11 iki 12 
vai. per WQXR radijo stotį. 
Baigdamas atkreipė dėmesį į jo 
pastangas pristatyti amerikie
čiam nežinomus kompozitorių 
kūrinius. “Čia reikia pasakyti,” 
— tęsė toliau kalbėtojas, — 
“jog ne visi yra nauji, bet įdo
mus.” Tais žodžiais baigė pri
statyti dr. Joną Lenktaitį New 
Yorko filharmonijos vyriausias 
lėšų telkimo radijo komentarius 
Hermano Vogei.

Ieško pirkti dviejų butų namą 
VVoodhavene ar Richmond Hill 
rajone. Skambinti 849-6899.

Parduodamas dviejymiegamų- 
jų butas, vieno aukšto condo- 
minium Seminole, FL. Gerame 
stovyje, su baldais, prie krautu
vių, banko, kur patogu ir ramu 
senesnio amžiaus žmonėm gy
venti. Tel. 1-800-3603553.

A. Liudvinaitienė, gyv. I,ake- 
wood, Colo., prieš keletą metų 
persikėlusi iš Linden, N.J., nors 
ir toliau gyvendama prisimena 
ir skaito Darbininką. Atnaujin
dama metinę prenumeratą šiais 
metais vėl atsiuntė 1O0 dol. 
Dosniai geradarei dėkoja Darbi
ninko administracija.

1915 DARBININKd SUKAKTUVINIAI METAI ~ 1985

Po minėjimo prie vaišių stalo iš k. kuopos pirmininkas Kęstutis Miklas, Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, jo žmona Janė Simutienė, Julius Veblaitis, grojęs 
smuiku, Pranutė Kavaliauskaitė, jam akomponavusi, Tėv. Placidas Barius, OFM, sukalbė
jęs invokaciją

PRISIMINTAS KLAIPĖDOS 
KRAŠTO PRIJUNGIMAS

Sausio 19 Židinio mažojoje 
salėje buvo jauki ir prasminga 
vakaronė, skirta Klaipėdos 
krašto sukilimui ir prisijungi
mui prie Lietuvos prisiminti. 
Pagrindiniai šio minėjimo ren
gėjai buvo N.Y. šaulių kuopa. 
Jiem talkino ramovėnai, birutie- 
tės, savanoriai kūrėjai, Mažosios 
Lietuvos rezistencijos sąjūdis, 
Mažosios Lietuvos bičiulių drau
gija. Oras buvo šaltokas ir buvo 
vėjuota, tai į minėjimą atsilan
kė tik per 60 žmonių.

Minėjimą atidarė šaulių kuo
pos pirmininkas Kęstutis Miklas. 
Įneštos vėliavos, invokaciją su
kalbėjo Tėv. Placidas Barius, 
OFM.

Lietuvos vyčių Maspetho-llO 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber
mudų ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion- 
pinigai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar suteikta 
200 dol. nuolaida dviem kabi
nos keleiviam. Taip pat duoda
ma 15 procentų kelionių agento 
nuolaida. 150 dol. depozitas 
turi būti sumokėtas dabar, kad 
būtų užtikrinta norima kabina. 
Ekskursijos kapelionas bus kun.
S. Raila ir kasdien lietuviškai 
aukos mišias. Dėl informacijų 
skambinti Jonui Adomėnui 718 
497-5212.

Darbininko skaitytojų tarpe 
yra ir tokių, kurie dar nesumo
kėjo prenumeratos mokesčio už 
1983 ir 1984 metus. Išsiųstas 
paskutinis paraginimas. Nesu
laukus greito atsakymo Darbi
ninko siuntimas bus sustabdy
tas. Paštas reikalauja, kad skai
tytojai prenumeratos mokestį 
apmokėtų laiku. Gavusius tokį 
paskutinį paraginimą kviečiame 
apsimokėti, kad galėtume ir to
liau siųsti laikraštį.

Kas interesuojasi moteriškų 
plaukų sudėjimu ir apskritai 
plaukų higiena, galiu patarti. 
Šioje srityje esu dirbusi 17 me
tų. Skambinti 849-6899. Regina 
Savickaitė-Borg.

Government jobs $16,559 f 
$50,553/year. Now Hiring — 
Your Area.ols it true? Find out 
now. Call 805 - 687-6000. Ext. 
R-4505.

Naujų knygų išpardavimas! 
Laureato Jurgio Giiaudos ro
manas “Kovo Ketvirtoji”, prof. 
Simo Sužiedėlio Lietuvos globė
jo biografija “Šv. Kazimieras” 
ir A. Gailiušio novelių rinkinys 
“Visaip atsitinka” gaunama tik 
už 12 dol. Kreiptis į Darbinin
ko spaudos kioską 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

S t Petersburg - Gulfport, Fla., 
išnuomojamas arba parduoda
mas butas — apartamentas — 
naujai įrengtas dviejų miega
mųjų condominium. Arti bažny
čios ir krautuvių. Informacijos 
reikalais skambinti Genei Kad
žiui ir ne i-Kaddis. Tel. 813 581- 
1306 arba 349-5215.

Toliau programai vadovauti 
pakvietė šaulę Vidą Jankaus
kienę. Ji pirma pakvietė sveiki
nimo žodį tarti Lietuvos gen. 
konsulą Anicetą Simutį.

Paskaitą skaitė Jurgis Valaitis, 
buvęs ilgametis Vliko vicepirmi
ninkas. Jis kalbėjo gana įdomiai, 
pasakojo kaip jis bene 1926 
Klaipėdoje lankė gimnaziją o jo 
abu tėvai buvo tos gimnazijos 
mokytojai, kokie buvo tada lie
tuvių ir vokiečių santykiai, kaip 
jie vystės ir toliau, iškėlė Klai
pėdos reikšmę Lietuvai.

Meninę programą sudarė 
smuiko koncertas, skaitymas ir 
deklamacijos.

Nuotaikingai smuiku pagrojo 
Julius Veblaitis. Įsijausdamas ir 
kūrinio esmę, išryškindamas, jis 
pagrojo devynius kūrinius. Jam 
akomponavo jauna pianistė Pra
nutė Kavaliauskaitė. Grojo bent 
keliais išėjimais. Jų tarpuose 
buvo skaitymai ir deklamacijos.

Vida Jankauskienė paskaitė 
J. Matuko, Klaipėdos žygio daly
vio prisiminimus, kurie buvo 
paskelbti spaudoje Klaipėdos 
prisijungimi 60 metų sukakties 
proga. Pritaikytus eilėraščius 
deklamavo Gina Jankauskaitė ir 
Daina Černiauskaitė, abi Mairo
nio lituanistinės mokyklos moki
nės.

Kųstutis Miklas, šaulių kuopos pirmininkas, kalba Klaipėdos 
krašto minėjimo atidaryme. Prie vėliavų garbės sargyboje 
stovi Algis Jankauskas (k.) ir Albinas Sakalas.

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 9, ŠEŠTADIENĮ 
8 V.V. KULTŪROS ŽIDINY, 
361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

Šilti, kalti valgiai ir gėrimai ant stalo 
šokiams groja AMOUR orkestras

Už geriausias kaukes bus duodamos 
premijos.
Kaukių bailaus tema — PAVASARIS

Suaugusiems —16 dol.
Studentams Ir mokslolvlams — 9 dol.
Bilietų platintojai:

P. Ąžuolienė 718 296-1205 '■ 
Alg. Lukoševičius 718 849 - 6083 
Aid. Rygelienė 201 838-4483 
Loreta Vainienė 516 261-3780 
Bronius Bobelis 718 647-6837

Rengia ir viaus atsilankyti kviečia
NEW YORKO ATEITININKAI

Jurgis Valaitis skaito paskai
tą Klaipėdos krašto prisijun
gimo prie Lietuvos minėji
me, kuris buvo sausio 19 
Kultūros Židinyje.

Pabaigoje kuopos pirmininkas 
padėkojo visiem, kurie prisidėjo 
prie šio renginio. Salę dekora
vo Paulius Jurkus, vaišėmis pa
sirūpino Ona Juozėnienė, gražų 
tortą iškepė Antanina Reivy- 
tienė, o visi stalai buvo apdeng
ti šaulių spalvos naujom stal
tiesėmis, kurias šaulių kuopai 
dovanojo Živilė Jurienė, Elenos 
Mickeliūnienės, didelės Šaulių 
kuopos rėmėjos, dukra.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Paskui buvo labai gau
sios ir skoningos vaišės, kaip re
ta. Taip susirinkę bent porą va
landų dar šnekučiavo prie vaišių 
stalų, (p.j.)




