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i Savaitės
Į Įvykiai

Maskvos Sociologinio tyrimo 
instituto duomenys rodo, kad 
sovietų gyventojai, stovėdami 
eilėse prie krautuvių kasmet 
praleidžia 65 bil. žmogaus va
landų, arba 35 mil. darbininkų 
reguliaraus darbo laiką.

Saudi Arabijos karalius Fahd, 
lankydamasis JAV7, ragino pre
zidentą Reagan imtis efektyves
nių priemonių taikai Art. Rytuo
se pasiekti ir paremti palesti
niečių siekimus. Prezidentas pa
siteisindamas patarė karaliui 
paveikti Jordaną ir kitas arabų 
valstybes įsijungti į tiesioginius 
pasitarimus su Izraeliu.

Australijos min. pirmininkas 
Robert Havvke. lankydamasis 
JAV’, painformavo prezidentą 
Reagan, kad dėl galimo Darbo 
partijos skilimo JAV karo lėktu
vam nebus leista sekti iš Austra
lijos karinių bazių MX raketos 
bandymų.

Popiežius Jonas Paulius II, 
grįžęs iš kelionės Pietų Ameri
koj, pareiškė, kad jam asmeniš
kai nesą reikalo įsikišti j Cent
rinės Amerikos reikalus, nes 
tas pareigas gali atlikti vietos 
vyskupai.

Sov. S-gos Centrinės Azijos 
komunistų partijos organas 
“Pravda Vostoka” paskelbė apie 
parengiamųjų darbų 1300 mylių 
ilgumo kanalui statyti pradžią. 
Kanalas turėtų drėkinti Centri
nės Azijos stepes ir dykumas ir 
kaštuosiąs dešimtis bil. dol. Jo 
pastatymas truksiąs dešimtme
čius.

Penkios pietryčių .Azijos vals
tybės paragino Sov. S-gą nu
traukti prieš Kambodijos parti
zanus veikiančiai Vietnamo ka
riuomenei teikiamą paramą.

Izraelis, prieš pasitraukdamas 
iš pietinio Libano srities ir at
silygindamas už šiitų surengtas 
pasalas prieš Izraelio karius, 
dviem atvejais lėktuvais puolė 
Bekaa slėny esančias palestinie
čių stovyklas.

Lenkijos teismas paskyrė ilga
laikes bausmes kuh. Popieluszko 
žudikams: didžiausiam kaltinin
kui policijos kapitonui Grze- 
gorz Piotrovvski ir jo tiesiogi
niam viršininkui pik. Adam Piet- 
ruszka — po 25 kalėjimo, poli
cijos leitenantam Leszek Pekala 
— 15 m. ir VValdemar Chmie- 
levvski — 14 m.

Izraelis yra sutikęs, kad JAV 
Voice of Amerika radijas įsi
rengtų transliacijos stotį radijo 
laidom Į .Afganistaną ir centrinę 
.Aziją.

Laos sutiko, kad JAV ir jo 
bendra komisija galėtų ieškoti 
pietiniam Laos nušauto C-130 
transporto lėktuvo nukritimo 
vietoj dingusių JAV karių, o 
Vietnamas pažadėjo grąžinti 
penkių žuvusių JAV karių palai
kus.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Kohl atsargiai parėmė preziden
to Reagan planus vykdyti gyni
mosi prieš priešo branduolines 
raketas erdvėj bandymus, nes 
tai pasitarnautų ir Vakarų Eu
ropos gynybai.

Gynybos departamentas pa
skelbė Grenados puolimo metu 
į JAV rankas patekusio Sov. S- 
gos rašto turinį, kuriame Sov. 
S-gos užs. reik, ministeris Gro- 
myka tvirtina, kad centrinė 
Amerika sudaro verdantį kati
lą, galintį išsilieti į visą pietinę 
Ameriką, ir kad Kuba ir Nika
ragva sudaro gyvus pavyzdžius, 
kuriuos kitos P. Amerikos vals
tybės turėtų pasekti.

Kubos prezidentas Castro pa
reiškė, kad dėl geresnių santy
kių su JAV jis negalįs atsižadė
ti principinių santykių su Sov. 
S-ga.
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KADA PALEISITE NUTEISTUOSIUS 
KUNIGUS, TADA BALSUOSIU
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos N r. 63

žinti valstybiniais nusikaltėliais.SKYRIUS “ŽINIOS IŠ 
VYSKUPIJŲ”

• # 
Anilionis bara už Kunigų tary
bos rinkimus

Vilnius. 1984 gegužės 22-23 
buvo skaičiuojami balsai į Vil
niaus arkivyskupijos Kunigų ta
rybą.

RRT įgaliotinis Petras Anilio
nis, sužinojęs rinkimų rezulta
tus, labai barė arkivyskupijos 
valdytoją kun. Algirdą Gutaus
ką, kam sutiko su vyskupo Juli
jono Steponavičiaus nurodymu 
rinkimus pravesti slaptu balsa
vimu ir kad į Kunigų tarybą 
nesutrukdyta išrinkti kunigus — 
Algimantą Keiną, Joną Lauriū- 
ną bei Donatą Valiukonį.

P. Anilionis nurodė, ką turi 
valdytojas A. Gutauskas pa
skirti j Kunigų tarybą ir iš kokių 
narių sudaryti konsultatorių ta
rybą.

Iš išrinktų tarybos narių į 
konsultatorių tary bą, P. Anilio- 
nio nuožiūra, tinka tik vienas 
kunigas.

Rinkimuose į Kunigų tarybą 
buvo išrinkti 8 kunigai, tačiau 
P. Anilionis leidžia rinkti tik 6; 
dviejų išrinktų kunigų — K. 
Vasiliausko ir J. Slėnio — jis 
nepripažinšiąs. Jei minėti kuni
gai, nepaisant draudimo, įeitų į 
Kunigų tarybą. — kalbėjo P. 
Anilionis, — tai kun. J. Vasi
liauską jis tuoj pat iškeltų iš 
Vilniaus, o apie kun. J. Slėnį 
spaudoj paskelbtų kompromi
tuojančias nuotraukas.

Grasina už ryšius su vysk. J. 
Steponavičiumi

Vilniaus arkivyskupijos apaš
talinio administratoriaus vysku
po J. Steponavičiaus adresu P. 
Anilionis grasino, kad už kišimą
si ne Į savo pareigas (t.y., arki
vyskupijos Kunigų tarybos bei 
konsultorių tarybos sudarymą, 
— red. past.), bus ištremtas iš 
Žagarės į tokią vietą, kur nie
kas prie jo negalės prieiti. Įga
liotinis piktinosi, kad arkivysku
pijos kunigai lanko savo vysku
pą ir su juo bendrauja.

Panašiai P. Anilionis šantaža
vo ir Panevėžio vyskupijos val
dytoją prelatą K. Dulksnį, nuro
dinėdamas. kaip turi būti suda
rytos bedieviams priimtinos Ku
nigų ir konsultorių tarybos.

Anilionis paskaita teisina 
kunigų nuteisimą

Kaunas. 1984 gegužės mėn. 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos dekanai buvo 
sukviesti susitikimui su RRT 
įgaliotiniu Petru Anilioniu.

Įgaliotinis savo paskaitą sky
rė kunigų — .Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus — nu
teisimo pateisinimui. Įrodinėjo, 
kad ir “buržuazinėj” Lietuvoj 
buvo teisiami kunigai, kaip pa
vyzdį paminėjo prelato Olšaus
ko atvejį. “Be to, ir prieškari
niais laikais buvo užpuldinėja
mi, apiplėšiami ir net nužudo
mi kunigai”, — aiškino Anilio
nis ir tuo pačiu pacitavo eilę ži
nučių iš “Ūkininko patarėjo”.

Įgaliotinis tvirtino, kad tais 
laikais valdžios tuo niekas ne
kaltino ir į užsienį panašių 
žinučių nepardavinėjo (tik “už
miršo” pabrėžti, kad valdžia tai 
daryti nedraudė, o apie prelato 
Olšausko bylą rašė ir užsienio 
laikraščiai, iškeldami teismo ne
objektyvumą, bei įkalčių nebu
vimą, — red. past.).

P. Anilionis ragino dekanus 
nuteistus kunigus — Alf. Sva
rinską ir S. Tamkevičių pripa-

už ką žadėjo svarstyti klau
simą dėl priimamų į Kunigų 
seminariją klierikų skaičiaus pa
didinimo.

Savo kalboje P. Anilionis iš
reiškė pasipiktinimą Kauno ar
kivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos dekanų elgesiu, mat, ką 
prieš metus laiko yra kalbėjęs 
jiems, viskas buvo perduota Va
tikanui, o to kitaip nepavadinsi, 
kaip “kiaulyste?” — piktai savo 
paskaitą baigė Anilionis.

Kada paleisite nuteistus 
kunigus, tada ateisiu balsuoti

Nevarėnai (Telšių raj.). 1984 
kovo 4 apie 18 vai. Nevarėnų 
klebono bute pasigirdo telefono 
skambutis. Kai kun. V. Šikšnys 
pakėlė ragelį, įvyko maždaug 
toks pokalbis?

— Jūs. klebone, nebalsavote. 
Gal sergate ir atvykti į namus, 
kad pabalsuotumėte.

— Esu sveikas ir dėžutės ne
siųskite. O su kuo aš kalbu?— 
paklausė klebonas.

—' Tai balsavimo komisijos 
pirmininkas, — pasigirdo atsa
kymas.

— O kokia jūsų pavardė? 
— pasiteiravo klebonas.

— Tai nesvarbu, bandė išsisu
kinėti balsavimo komisijos pir
mininkas.

— Jei neprisistatote, aš pade
du ragelį, — kategoriškai pa
reiškė klebonas.

Kalbėjusis pasisakė esąs Kie- 
liauskas (Nevarėnų partinės or
ganizacijos sekretorius). Kun. V. 
Šikšniui išsiaiškinus, kad balsa
vimai yra laisvi, ir pareiškus, 
jog jis atsisako balsuoti, sekre
torius Kieliauskas dar bandė 
įtikinėti:

— Bet, klebone, atlikite tary
binio piliečio pareigą . . .

— Kai iš kalėjimo paleisite 
kun. Alf. Svarinską ir kun. S. 
Tamkevičių, tada be jokių ragi
nimų ateisiu ir balsuosiu, — at
sakė klebonas.

Tuo pirmasis pokalbis ir bai
gėsi. Nepraėjus 10 minučių, vėl 
pasigirdo skambutis.

Dabar balsavimo klausimu 
kun. V. Šikšniui skambino Ne
varėnų pirmininko pavaduoto
jas Mikalauskas. Klausimai ir 
atsakymai buvo panašūs, kaip ir 
pirmojo pokalbio metu.

Pirmininko pavaduotojui pa
klausus, ką jis turėsiąs pranešti 
rajonui dėl klebono nebalsa- 
vimo, kun. V. Šikšnys paaiškino: 
“Praneškite viską, ką jums kal-

Vasario 15 dieną lietuvių delegaciją priėmė New Y ark o miesto burmistras, kuris pa
sakė kalbą ir įteikė proklamaciją, skelbiančią vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Iš k. pirmoje eilėje Alfonsas Marcelynas, prel. Pranas Bulovas, Walter Ward, 
Vacys Steponis, N.Y. miesto burmistras Edward Koch, Adelė Dauzickas ir Jonas Adomėnas.
Nuotr. L. TamošaiCio

KAIP SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
VYKDO SAVO PAŽADUS

JAV niekada neratifikavo su 
Sov. S-ga sudarytos SALT 2 
sutarties, bet pažadėjo elgtis 
pagal jos nuostatus, jei ir antro
ji pusė elgsis taip pat. ši sutar
tis apribojo tarpkontinentinių 
balistinių raketų skaičių, leis
dama abiem susitariančiom ša
lim bandyti tik po vieną naują 
raketą. JAV pasirinko daug ginčų 
už ir prieš raketą JAV sukėlusią 
raketą MX ir apie tai painfor
mavo Sov. S-gą.

1982 spalio 26 Sov. S-ga iš
bandė savo SS-24 raketą ir pain
formavo JAV, kad tai yra jos 
pasirinktoji raketą. Bet 4 mėn. 
praėjus, Sov. S-ga vėl bandė 
kitą SS-25 raketą. JAV’ dėl to 
griežtai protestavo, bet Sov. S-ga 
atsakė, kad SS-25 raketa nėra 
nauja, bet tik patobulinta SS-13 
raketa. Iš tikrųjų SS-13 raketa 
yra požemy įtvirtinta ir ginkluo
ta tik vienu sviediniu raketa, 
o SS-25 raketa yra kilnojama ir

VENECUELOS LIETUVIAI
SUSITIKO SU POPIEŽIUM

Popiežius Jonas Paulius savo mas “Nuoširdžiai sveikinu bro- 
apaštalinės kelionės Lotynų liūs lietuvius. Garbė Jėzui Kris*
Amerikoje metu, Venecuelos 
sotinėje Karakase priėmė lietu
vių delegaciją. Popiežiaus susi
tikimas su lietuviais įvyko Ka- 
rakaso didžiojo teatro salėje, 
kur bu vo susirinkę įvairių Vene- 
cueloje įsikūrusių tautinių gru
pių atstovai.

Susitikime dalyvavo iš viso 
apie 70 lietuvių. Jų vardu po
piežių asmeniškai pasveikino 
inž. Antanas Baronas ir Milda 
Dugnaitė, kuri buvo pasipuošu
si tautiniais drabužiais. Jie įtei
kė Jonui Pauliui II-ajam gėlių 
puokštę ir tautinę lietuvišką 
juostą su įaustu įrašu “Lietuva”.

Pokalbio metu lietuvių atsto
vai paprašė Lietuvai paskirti 
kardinolą. Jonas Paulius II-sis 
tėviškai atsiliepė apie Lietuvą, 
padėkojo už dovanas ir" atsi
sveikindamas broliškai apkabino 
lietuvių atstovus.

Tame pačiame susitikime su 
tautinių grupių atstovais, Jonas 
Paulius II-sis pasakė kalbą, ku
rios pabaigoje atskirai lietuviš
kai kreipėsi į lietuvius, tarda-

PABALTIEČIŲ PASAULINĖS 
SANTALKOS VEIKLA
Lietuvių, latvių ir estų pasau

linių atstovybių santalka buvo 
sukurta Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pastango
mis New Yorke, 1972 lapkričio 
18. 1984 - 1985 jai pirminin
kauja latvis dr. 0. Pavlovskis, o 
1986 pirmininkaus VLIKO at
stovas.

Svarbiausi šiuometiniai Pabal- 
tiečių Pasaulinės Santalkos pla
nai yra Sovietų Sąjungos teis

—-------- ------  - rru> Kopenhagoje ir pabaltiečių
“Taikos ir Laisvės” išvykos Bal- 

(nukelta į 2 psl.) tijos jūra bei Skandinavijos sos
tinėse įvykdymas.

ginkluota keliais sviediniais.
Pagal SALT 2 sutartį nauja 

raketa yra laikoma kiekviena ra-* 
keta, kurios išmetamasis svo
ris yra 5 proc. didesnis už turi
mos raketos išmetamąjį svorį.

ČIA įvairiais būdais patyrė, 
kad SS-25 raketos išmetamasis 
svoris yra tarp 600 ir 1200 kg, 
o SS-13 raketos išmetamasis 
svoris yra tik 500 kg. Tad SS-25 
išmetamasis svoris yra net 20 
proc. didesnis už mažiausiąjį 
SS-13 raketos išmetamąjį svorį. 
Bet Sov. S-ga šiuos duomenis 
griežtai atmetė ir niekada nesu
tiko, kad jos teigimai galėtų bū
ti patikrinti vietoj.

JAV dar kartą patikrino savo 
duomenis ir rado, kad jie ati
tinka anksčiau gautus, ir vėl pa
informavo Sov. S-gą. Šį kartą 
Sov. S-ga atsakė, kad jos suteik
ti duomenys apie SS-25 raketą 
nxlo tik jos gerą valią. nes SALT 
2 sutartis nėra ratifikuota ir dėl

to yra neprivaloma jos nuosta
tus vykdyti.

Tada JAV7 1983 spalio 12 pa
prašė Sov. S-gą, kad ji susilai
kytų nuo tolimesnių SS-25 rake
tos bandymų, bet vos tik 13 
dienų praėjus ji vėl vy kdė toli
mesnius SS-25 raketos bandy
mus.

BRITŲ SOLIDARUMAS 
LIETUVIAM

Didžiosios Britan įjos katal ikai, 
perskaitę reportažus apie kuni- 
gų-kalinių teismus Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos leidžia
muose LKB Kronikos numeriuo
se anglų kalba, pasiuntė peticiją 
Sovietų ambasadoriam V. Po
povui Londone ir A. Dobryni- 
nui-WashintLme, Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos Religinių Rei
kalų įgaliotiniui P. Anilioniui ir 
V.A. Kuroyedovni. protestuoda
mi prie< kun. Alfonso Svarinsko 
ir Sigito Tamkevičiaus įkalini
mus.

124 puslapių peticija, kurią 
pasirašė 2.391 asmeny s. apel mo

tui.” Venecuelos lietuvių bend
ruomenės nariai dalyvavo ir ki
tuose viešuose susitikimuose su 
Popiežium Karakase. Lietuvių 
jaunimo delegacija su didele 
Lietuvos trispalve dalyvavo Po
piežiaus susitikime su jaunimu 
Karakaso sporto stadijone. Lie
tuvių jaunimas minioje išsiskyrė 
savo gražiais tautiniais drabu
žiais, kurie atkreipė visų dėmesį. 
Arti šimto lietuvių taip pat da
lyvavo Popiežiaus Karakase au
kojamose mišiose.

Jonui Pauliui II-ajam besilan
kant Venecueloje, viename iš 
didžiausių Karakaso dienraščių 
— Ei Universal — buvo atspaus
dintas pusės puslapio skelbi
mas —viešas kreipimasis į Šven
tąjį Tėvą prašant paskirti Lie
tuvai kardinolą. Jame primena
mos Lietuvos tikinčiųjų patiria
mos kančios, už tikėjimą sudė
tos gyvybės aukos, pažymint, 
kad lietuvių tauta dabartinėje 
savo kovoje šaukiasi moralinės 
pagalbos. Šis kreipimasis buvo 
įteiktas pačiam Popiežiui anks
čiau minėto susitikimo metu.

1984 lapkričio 10 Baltimorėje 
įvykusiame PPS posėdyje buvo 
aptarti “Taikos ir Laisvės” išvy
kos pagrindiniai klausimai ir 
buvo patvirtintas šios išvykos 
organizatorių bei lėšų priežiūros 
komitetas, kurį sudaro pirminin
kas Liūtas Grinius ir nariai 
Kadis Cerbulis bei Maido Kari. 
Neformaliame PPS pasitarime
1984 lapkričio 20 Washingtone 
buvo išklausytas iš Stockholmo 
atvykusi o - ^Taikos - ir Laisvės” 
išvykos organizatoriaus Vilnio 
Zalkanio pranešimas.

Gruodžio 4 pabaltiečių at
stovai lankėsi pas buv. ambasa
dorių Maxą Kampelmaną, o 
gruodžio 11 pas buv. ambasa
dorių ir JAV Aukščiausiojo Teis
mo teisėją Artburą Goldbergą. 
Su jais išsamiai tartasi ruošia
mo Sovietų Sąjungos teismo 
Kopenhagoje reikalais.

PPS taip pat rūpinasi tinkamu 
Pabaltijo padėties reikalų pri
statymu netolimoje ateityje 
įvyksiančiuose Helsinkio susi
tarimų peržiūros posėdžiuose:
1985 Žmogaus teisių reikalais 
Otavoje (gegužės 7); Kultūrinių 
ryšių klausimais Budapešte 
(spalio 15); 1986 metais — Šeimų 
ryšių ir sujungimo klausimais 
Berne (balandžio 15) ir pagrin
dinėse Helsinkio susitarimų 
peržiūros posėdžiuose Vienoje 
(lapkričio 4).

Šie darbai reikalauja glau
daus PPS narių bendravimo, į- 
tempto darbo ir stambių lėšų 
iš kiekvienos atstovaujamos tau
tos narių.

(Elta)

ja į minėtus pareigūnus atkreip
ti dėmesį į įkalintus Lietuvos 
katalikų kunigus.

“Mes nesuprantame kodėl šių 
dviejų lietuvių laisvė buvo atim
ta. Šis 2,391 žmonių laiškas at
stovauja tik mažai dalelei dau
gelių žmonių, kurių nuomonę 
bei jausmai sutampa su mūsų. O 
tai yra prašyti Jūsų pagalbos 
šiose dviejuose atvejuose: išgau
ti Jūsų dėmesį bei paramą šiai 
apeliacijai, kad šie du kunigai 
būtų paleisti, jiem leidžiama 
grįžti į laisvę bei į religinį gy
venimą Lietuvoj.” Peticija datuo
ta 1984 liepos 27.

Pagal nepriklausomos studijas 
duomenis Izraelio okupuotam 
vakariniam Jordano krante į- 
steigtose 114 žydų kolonijose 
gyvena 42,500 žydų.

Lenkijos primas kardinolas 
Jozef Glemp apkaltino vyriau
sybę. kad ji prieš Bažnyčią 
nukreipta pikta propaganda 
stengiasi sudaryti vaizdą, kad 
daugybė Lenkijos kunigų vt» į- 
sijungę į priešvalstybinę veiklą
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D««r Hr. Ch*rg4 d*Aff*ir**>

Lithuaniaa p«opl* si neari

t be longctanding United States policy of non-recognition of th* 
forcible iocorporation ot the State* of Lithuania, Latvi a and 
Bstonia into the Soviet Union which took place in 1940. The 
United State* reeaina coaeitted to the principle that the 
Baltic people ahould hav* the freedoa to deternine their own 
na tional deetiniea free of ootside influence or coercion.

A* Pr**id*nt W**g*n *tat*d in hi* proclaaation on 
Captiv* Bation* W**k. th* United Stat*s and it* p*opl« 
draw **tr*ogth f r o* th* action* of th* nillion* of fr**do* 
fightar* in Coaauniat - occupi*d countri**. *uch a* th* 
■ ign*r* of p*tition* for r*ligiou* right* in Lithuania...1* 
W* connand th* affort* of all Lithuanian* who ar* struggiing 
to aaintain th*ir national idantity and look forward to th* 
day th*** affort* prov* to b* *ucc***ful.

Sincaraly youra.

George P. Shuitc

Dr- Stasys Backi
ot Lithuania.

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. 
“Vagos” leidykla išleido šias 
eilėraščių knygas: Janinos De
gutytės “Purpuru atsivėrusi” 
(71 p., 14,000 egz., iliustr. R. 
Dichavičius), Mykolo Gustaičio 
“Sielos akordai” (238 p., 7000 
egz.), Antano A. Jonyno “Para
bolė” (87 p., 12,000 egz., iliustr. 
R. Orentas), Gražinos Cieškaitės 
“Gerti iš gėlių” (79 p., 6000 
egz., iliustr. R. Gintaiienė), Jo
no Jakšto “Vien tik pėdsakas” 
(150 p., 10,000 egz., iliustr. V. 
Martinkėnaitė - Stanevičienė); 
taip pat Eduardo Mieželaičio 
“Raštų” 5 t. (606 p., 20,000

Savaitės 
įvykiai

egz.), Alfonso Maldonio “Rink
tinių raštų“ I t. (301 p., 30,000 
egz.) ir II t. (303 p., 30,000 
egz.), Petro Cvirkos “Raštų” 4 t. 
(622 p., 30,000 egz.), Salomėjos 
Neries “Raštų” 3 t. (501 p., 
30,000 egz.), “Lietuvių vaikų 
dramaturgijos“ antologiją (613 
p., 10,000 egz., iliustr. K. Pa- 
šauskas), Emilijos Mikulėnaitės 
romaną “Pora savaičių” (143 
p., 10,000 egz.), Igno Pikturnos 
apsakymus “Jūra mane mylėjo” 
(415 p., 20,000 egz.), Juozo Bal
tušio romaną “Sakmė apie Juzą” 
(326 p., 10,000 egz., iliustr. 
R. Gaižauskaitė ir kiti), Kons
tantino Jasiukaičio apsakymų,

JAV7 karo laivyno žurnalas 
“Sea Power” teigia, kad 1975 
lapkričio 7 Rygos uoste stovin
čioj Sov. S-gos fragatoj “Store- 
ževoj buvo kilęs jūrininkų 
maištas, kurio metu laivo kari
ninkai ir jiem ištikimi jūrinin- 
ninkai buvę uždaryti kajutėse, 
o maištininkai stengėsi savo lai-

nę” (303 p., 10,000 ėgž-T I§ 
verstinės literatūros pasirodė 
Afanasijaus Fetd “Poezija” 
(109 p., 7000 egz., vertė J. Striel
kūnas, iliustr. A. Burkatovskis), 
Sotos Rustavelio poemos 
“Karžygis tigro kailiu” 2-as lei
dimas (206 p., 14,000 egz., vertė 
J. Graičiūnas, iliustr. R. Oren
tas), Chamido Guliamo roma
nas “Nemirtingumas” (262 p., 
10,000 egz., , iš uzbekų kalbos 
vertė H. Kobeckaitė).

nuošė, Kupiškio raj.) — poetas, 
literatūros kritikas, “Nemuno“ 
žurnalo kritikos skyrįaus vedė
jas. Grigorijus Ozerovas (g. 1940 
spalio 28 Volgograde) — pro
zininkas, leidinio “Xinas’”redak- 
torius. Feliksas Vaitiekūnas (g. 
1928 liepos 15 I rn poliški o km., 
Anykščių raj.) — grožinės lite
ratūros vertėjas. “Pergalės” žur
nalo literatūros skyriaus vyres
nysis redaktorius.

— Drejerio leidykla Norve
gijoje 1984 išleido šiuolaikinės 
lietuvių poezijos rinktinę “Lau
kai byloja”, kurioje spausdina
mi E. Mieželaičio, J. Deguty
tės, A. Maldonio, Just. Marcin
kevičiaus, M. Martinaičio, J. Vai
čiūnaitės, S. Gedos, O. Baliuko- 
nytės, G. Patacko ir AA. Jo
nyno eilėraščiai. Vertė O. Abra- 
hamsenas ir A. Lačerytė-Dalė. 
Viršelis — B. Stančikaitės.

— “Baltija”, naujas literatū
rinis visuomeninis almanachas, 
išleistas “Minties” leidyklos. 
Leidiny gausu rašinių, pasako
jančių apie uostamiesčio ekono
minį ir kultūrinį gyvenimą. Ra
šoma apie pajūrio augaliją ir jos 
apsaugos problemas, tyrinėjami 
pajūrio vandenvardžiai. Alma
nachą 15,000 egz. tiražu išspaus
dino Klaipėdos “Ryto” skaustu- 
vė. Leidinys iliustruotas nuo
traukomis, skoningai apipavida
lintas, pasižymi poligrafine kul
tūra.

— B. Vaičiulio žemaičių tar
me parašytos komedijos “Drau
giškasis teismas” premjera Klai
pėdos kojinių fabriko dramos 
būrelis pažymėjo savo veiklos 
trisdešimtmetį. Pjesę pastatė 
ilgametis kolektyvo vadovas; 
uostamiesčio dramos teatro ak
torius Rimantas Nedzveckas. 
Į mėgėjišką - dramos studiją į- 
monės saviveiklininkus 1954 su
būrė režisierius N. Bernotas. 
Dramaturgas K. Saja tuo metu 
padovanojo klaipėdiečiam vieną 
pirmųjų savo kūrinių — vode
vilį “Vis per gerą širdį”, kuris 
buvo pastatytas įmonės- scenoje. 
Polinkį komedijos žanrui kolek
tyvas išsaugojo ir vėliau.

— Naujas kultūros židinys 
pradėjo veikti Šiauliuose— 
rekonstruotame sename pastate 
įsikūrė mažasis miesto teatras. 
Jame yra jauki 80 vietų žiūro
vų salė, visos reikalingos pa
galbinės patalpos. Įdomią ar
chitektūrinę formą jam suteikė 
projekto autoriai — architektas 
R. Šileika ir konstruktorius P. 
Valiukonis.

— Tarptautinė danų pasaki- VALDAS C. DUOBA. Itetavi* advokatas. 357 LarfcflaM Roed., Cast

narna už geriausias knyga*-v*»-- _ 8dkQLj^4th St, Rtcbmond HIH, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2611. 
kum ar"jaunimui, hfdliustraci- — ■ ■ ■ ■■■■—....——... .....
jas bei vertimus fkitas kalbas. DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 841 HlgMend BML,fąlgyti 
Tarptautinė vertintojų komisija lietuviškų Ir aMtgHškų knygą apie Lietuvą, ptokšMUų, avektelMO tooc- 
vieną rašytoją apdovanoja An
derseno medaliu, kitus — garbės 
diplomais, autorius įrašydama į 
garbės knygą. Pernai garbės 
diplomu buvo įvertintas Alytaus 
mokytojas Anzelmas Matutis už 
“Margaspalvę genio kalvę”, kuri 
buvo išstatyta Tarptautinio vai
kų knygos kongreso parodoje 
Nikosijoje.

— Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose surengtas koncertas, 
skirtas .švedų kompoz. E. Hem- 
bergui. čia pirmą kartą buvo 
atliktas styginių kvartetui skir
tas jo kūrinys “Atsisveikini
mas”, kurio gaidas su dedikaci
ja E. Hembergas įteikė Švedi
joje gastroliavusiam Vilniaus 
kvartetui, konkurso Lieže lau
reatui. Koncertan taipgi buvo 
įjungta ir kitų E. Hembergo kū
rinių. Sol. A. Vilčinskaitė dai
navo jo dainas apie šviesą ir 
žvaigždes, P. Gylio vadovauja
mas Lietuvos radijo ir televizi
jos choras atliko jo choralus.

— Lietuvos kino studijoje Už
baigti du vaidybiniai filmai ir 
priimti į sąjunginį ekraną. Fil
mui “Sūnus palaidūnas” scena
rijų parašė dramaturgas P. Mor
kus, pasinaudodamas R. Kašaus- 
ko apysaka “Žaliuojančios kal
vos”. Jame vaizduojamas dabar
tinis Lietuvos kaimas ir jo žmo
nės. Filmą sukūrė rež. M. Gied
rys, operatorius J. Tomaševi- 
čius, dail. A. Šiugžda ir kom
poz. J. Širvinskas, pagrindinius 
brolių Viliaus ir Petro Ausčių 
vaidmenis — A. Morkūnas, stu
dijuojąs liaudies teatro režisūrą 
Vilniaus konservatorijos fakul
tetuose Klaipėdoje, ir latvis ak
torius U. Vazdikas. Filme taipgi 
vaidina aktoriai — B. Braškytė, 
D. Kazragytė, L Paskienė ir H.- 
Kunavičius. Sir-pirmūoju vaidy
biniu filmu “Mano mažytė žmo
na” debiutavo jaunas r«7n. Ba
nionis. Scenarijų šiam filmui, 
nagrinėjančiam aktualias jauni
mo problemas, parašė prozinin
kas ir kino dramaturgas R. Ša
velis. Kūrėjų gretom taip pat 
priklauso operatorius J. Mikutė- 
nas, dail. G. Kličiųs, kompoz. 
F. Latėnas, aktoriai —•_ E. Koriz- 
naitė, I. Dapkūnaitė, S. Balan
dis, L. Paugfs.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avb. (prie Forest 
4»'way St.), .Woodhąve'n, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuVeė. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

N.Y. 11411. Towtatf phone Hl 148M. After • PM — 843 - 6677.

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

JUOZO ANDRIUSIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaioa Ave„ Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477), įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kljjentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
J883 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Talef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir. kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūiieš lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai! Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctton Blvd., Corona, Gueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securitles Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commoditles, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tax sheffers. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠČ)U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, CUF. 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 Ave^ Bayside, . 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

S.L.K.

LIETUVIŠKO STHJAUė -FAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

rasolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 4-197 6

vu pasiekti Švediją. L’žaliarmuo- 
ta aviacija ir laivynas bėglius 
apšaudė. Žuvo 15 bėgančių ir 
35 juos persekiojančio laivo jūri
ninkų. Maištui vadovavęs laivo 
politinis karininkas kpt. Valeri 
M. Sablin buvęs sušaudytas.

Valst. pasekretorius Art. Ry
tam Richard W. Murpny ir Sov. 
S-gos atstovas Vladimir P. Polia- 
kov vasario 19 tarėsi Vienoj dėl 
Art. Rytų talkos.

NASA (valstybinė aeronauti
kos ir erdvės administracija) 
atsisakė atimti ypatingo pasi
žymėjimo žymenį suteiktą Vo
kietijos mokslininkui Arthur Ru- 
dolph. kuris už tariamą žiaurų 
elgesį su užsieniečiais darbinin
kais paskutinio karo metu buvo 
priverstas atsisakyti JAV pilie
tybės ir turėjo grįžti j V. Vo
kietiją. Žymuo jam buvo suteik
tas už Saturn V. raketos pro
jektą.

Izraelio kairiųjų atstovai buvo 
slapta susitikę su PLO pinhinin- 
ku Yasir Arafat.

— Nauji rašytojų Sąjungos 
nariai: Kazys Bagdonavičius (g. 
1941 lapkričio 10 Kaune) — sa
tyrikas, dramaturgas. Vilius Gu- 
žauskis (g. 1951 gegužės 6 Ja- 
gučionių km., Raseinių raj.) — 
literatūros mokslininkas ir kri
tikas, “Vagos” leidyklos paliki
mo vedėjas. Valdemaras Kuku
las (g. 1959 vasario 7 Noriū-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Jordano karalius Husein 
susitarė su PLO pirmininku 
Yasir Arafat dėl bendro plano 
taikai Art Rytuose pasiekti pa
gal J.T. priimtas rezoliucijas, iš- 
keičiant užimtas žemes už taiką.

Žymių Amerikos žydų delega
cija, neva siekdama paminėti 
Vatikano II tarybos 20 m. su
kaktį (taryba nutarė, kad žydai 
negali būti kaltinami dėl Jėzaus 
mirties), vyks į Vatikaną ir pra
šys, kad popiežius Jonas Pau- 

' liūs II aplankytų ir Izraelį. Iki 
šiol popiežiai yra vengę lankyti 
tas valstybes, kurių sienos yra 
ginčijamos.

Prezidento Ronald Reagano inauguracijos iškilmių proga 
VVashingtone susitikę iš k. Liucija Mažeikienė ir Vytautas 
Vidugiris — abu iš Los Angeles, Gražina Urbonienė iš Detroi
to.* Eugenijus ir ponia Žiūriai iš Conn. Nuotr Jono Urbono

(atkelta iš 1 psl.)

Bara už patarnavimą kitai 
parapijai

Dubičiai (Varėnos raj.). 1984 
gegužės 2 Dubičių parapijos kle
bonas kun. Mykolas Petravičius 
buvo iškviestas pas rajono vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotoją Laukelį.

Kun. M. Petravičiui buvo per
skaitytas RRT įgaliotinio P. Ani- 
lionio raštiškas įspėjimas bž tai, 
kad š.m. Gavėnios rekolekcijų 
metu Baltarusijoj, Naujadvario 
parapijoj, padėjo šią parapiją 
aptarnaujančiam kunigui klau
syti išpažinčių. Tuo kunigas M. 
Petravičius esąs pažeidęs religi
nių susivienijimų nuostatų 19 
str., draudžiantį atlikti apeigas 
be vietos valdžios leidimo.

(Kunigams iš Lietuvos tokie 
leidimai niekuomet neduodami 
ir taip Baltarusijos kunigams, 
turintiems aptarnauti 3-4 para
pijas, draudžiama padėti net re
kolekcijų metu, — red. past.).

Įspėjime grasinama, kunigui 
nepaklausius, imtis griežtesnių 
priemonių. Tai jau trečias tokio 
turinio įspėjimas kun. V. Petra
vičiui. Kadangi pavaduotojas 
Laukelis atsisakė leisti nusira
šyti įspėjimo tekstą, kun. M. Pet
ravičius atsisakė pasirašyti, kad 
jis įspėjimą-gavęs.

Pavaduotojas Laukelis įspėjo 
kunigą, kad apie šį pokalbį 
žinia nepatektų į "Kroniką”, 
nes tada rajono valdžia neduok 
paskyros kurui bažnyčiai apšil
dyti. "Nespjauk į Sulinį, nes pa
čiam reiks jį gerti”, — baigė

pokalbį vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas 
Laukelis.

Bara už patarnavimus
Kalesninkai (Šalčininkų raj.). 

1984 birželio 7 Kalesninkų pa
rapijos klebonas Jonas Vaitonis 
buvo iškviestas pas rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotoją Tamašauskienę.

Pavaduotoja perskaitė RRT 
įgaliotinio Petro Anilionio raš
tišką įspėjimą, draudžiantį kun. 
J. Vaitoniui padėti kunigams 
Baltarusijoje atlaidų ir reko
lekcijų metu klausyti išpažinčių. 
Duoti įspėjimą ar bent nusira- | 
šyti jo tekstą Tamašauskienė ne-' 
leido. Kun. J. Vaitonis po įspė
jimu nepasirašė.

Už kryžiaus nuvertimą » 
naujas traktorius

Padubysis (Kelmės raj.) 1983 
vasarą prie Padubysio pušyno 
buvo pastatytas kryžius su že
miau pritvirtinta koplytėlę. Prie 
naujai pastatyto kryžiaus žmo
nės ateidavo pasimelsti, pasodi
no gėlių. Visą tai nepatiko 
kolūkio “Tarybinis artojas” par
tijos sekretoriui Kerbedžiui, ku
ris pradėjo kalbinti traktorinin
kus, kad kryžių nuverstų, už 
darbą žadėjo duoti naują trak
torių. Traktorininkas Antanas 
Marozas, kandidatas į partiją, 
sutiko nuversti kryžių. 1983 
gruodžio pabaigoje, naktį, kry
žius traktoriumi "Kiroviec” bu
vo nuverstas ir nežinia kur iš
vežtas.

Partinis sekretorius Kerbedis 
pažadą tesėjo — po kryžiaus nu
vertimo traktorininkas A. Maro
zas dirba nauju traktoriumi.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C..

x 116-06 Myrtle Avenue
Rkhmond Hill, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI.
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MASINOS
• 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 KNAPP STREET
BROOKLYN, A.Y. 11229

TEL: (212) 769-3300
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Šv. Kazimiero metus išlydint

Sukaktuviniai šv. Kazimiero 
metai, prasidėję pernai kovo 4, 
baigiasi šių metų kovo 4. Tad 
dabar verta ir prasminga su
balansuoti metus, išryškinti 
darbus. Metai buvo pakilūs ir 
paliko daug gražių darbų. Kai 
buvo švenčiama šv. Kazimiero 
gimimo 500 metų sukaktis, ne
buvo sukelta tokio entuziazmo, 
nebuvo tiek užsimota ir nebuvo 
tiek nuveikta. Ties mirties 500 
metų sukaktimi žmonės labiau 
susitelkė ir kur kas daugiau pa
darė.

Veiklus centrinis jubiliejaus 
komitetas, sutelkęs gana daug 
žmonių, iš anksto planavo, ir 
daug kas buvo padaryta iš anks
to, sukaktuvinių metų pradžio
je, ar dar net anksčiau.

Išleista knyga — Šv. Kazimie
ro gyvenimas. Parašė prof. Si
mas Sužiedėlis. Knyga kažkaip 
neturėjo reikiamo pasisekimo 
dėl savo neįprasto formato ir 
dėl savo piešinių tušu. Skaity
tojai norėjo istorinių iliustra
cijų, nes čia veikalas istorinis. 
Tokios iliustracrjoS^tinka bele
tristikai, pvz. Jurgio Gliaudos 
romanui “Kovo ketvirtoji”.

Buvo suorganizuotos didesnės 
ar mažesnės monografijos vokiš
kai, itališkai, angliškai, portuga
liškai. Ypač puikiai padaryta vo
kiškoji laida. Taigi labai pla
čiai buvo paskleista literatūra 
apie šv. Kazimierą.

Medalis irgi išleistas labai 
anksti. Jo autorius — skulpto
rius Petras Vaškys. Išleista bron
zinis ir sidabrinis medaliai. Sun
ku pasakyti, kaip jie sklido. At
rodo, kad visi išplatinti.

Išleista paveikslai — dail. 
Adomo Galdiko sukurtas šv. Ka
zimieras išleistas spalvotas. Put- 
namo seserys išleido kelis juoda 
balta atvirukus ir vieną spalvotą 
atviruką. Atvirukai greitai pa
sklido žmonėse.

Pašto ženklą išleido Vatikano 
paštas. Ženkliuką nupiešė dail. 
Romas Viesulas. Išleidimui daug 

talkino arkivysk. P. Marcinkus, 
gyvenęs Romoje.

Sukurtas romanas — “Kovo 
ketvirtoji” — šv. Kazimiero te
ma. Autorius — rašytojas Jurgis 
Gliaudą. Išleido Darbininko 
laikraštis padedamas mecenatų. 
Sukurta ir draminė poema — 
Šventasis princas. Autorius — 
Anatolijus Kairys. Išleido mece
natai ir pats autorius. Sukurta 
eilėraščių. Jau ir anksčiau buvo 
gana daug sukurta šv. Kazimiero 
tema. Tai šiais jubiliejiniais me
tais buvo išleista Šv. Kazimiero 
antologija — Vainikas, Kryžius, 
Lelija. Redagavo A. Tyruolis. 
Sukurta ir naujų giesmių, kurių 
autorius sužinosime tik vėliau, 
kai bus išleistos visos šv. Ka
zimiero giesmės.

Sukurta opera — Dux Magnus. 
Libreto autorius Kazys Bradū- 
nas kompozitorius — Darius La
pinskas. Opera sukėlė spaudoje 
nemažą triukšmą, nes buvo nei
giamai įvertinta.

Surengta didelių minėjimų. 
Pats didžiausias, iškilmingiau
sias buvo Romoje. Minėjimą 
globojo pats popiežius. Iškilmės 
labai pakėlė lietuvių nuotaikas. 
Praeitą rudenį Toronte sureng
tas kongresas, operos pastaty
mas. Tai buvo lyg jubiliejinių 
metų iškilmių baigimas. Gražūs 
minėjimai buvo Los Angeles, 
Hartforde, New Yorke, Bostone, 
Philadelphijoje, Chicagoje ir 
kitur. Dalyvavo vietos vyskupai, 
kardinolai. Visa tai kelte kėlė 
mūsų dvasią.

Kaip matome, tikrai daug pa
daryta, veikta, prasminta šv. Ka
zimiero jubiliejiniai metai. Bet 
dar nebaigti visi užsimoti dar
bai.

Šv. Kazimieras lietuvių 
dailėje — tai naujas leidinys, 
prie kurio triūsia Paulius Jur
kus. Jį parengti buvo pasižadė
jęs kun. Stasys Yla, bet jis mirė, 
palikdamas vos kelias iliustraci
jas. Tada komitetas pakvietė

(nukelta į 4 psl.)

Esame judri, sociali ir veikli 
visuomenė, kurios kultūrinį, po
litinį ir visuomeninį gyvenimo 
ratą auka neapmokami darbuo
tojai, paprastai pavadinti visuo
menės veikėjais. Per kelis de
šimtmečius išeivijos visuomenėje 
nusistovėjo visuomenininko vei
das, nors jis yra matomas įvai
riai iš įvairių taškų.

Tiesa, kad be visuomeninin
ko pastangų, organizacinių ga
bumų, pasiryžimo aukoti savo 
laisvalaikį, skriausti šeimą ne
buvimu namie, pridedant dar ir 
savo asmeniškas lėšas, nebūtų 
jokio judėjimo. Mūsų gan jaunos 
imigrantinės visuomenės pirmie
ji žingsniai nebuvo nužymėti 
aukštomis pajamomis, ir finan
sinis pajėgumas tik pamažu au
go, tapdamas mūsų dvasinio 
abejingumo ir nuosmukio paly
dovu. Taigi, negalėjome pradėti 
jokios lietuviškos institucijos, 
samdant profesionalus, apmo
kamus tarnautojus, o turėjome 
tenkintis diletantais savano
riais.

Pirmaisiais metais idealizmo 
buvo daug. Buvo atkuriamos 
organizacijos, savo pradžią ir žy
dėjimą išgyvenusios nepriklau
somos Lietuvos padangėje. Ke
li pabėgėlių stovyklose metai 
mus visus suartino bendros ne
laimės ženklu. Prie virtuvės 
maisto davinio stovėjo eilėje ge
nerolas ir eilinis, mokytojas ir 
moksleivis, intelektualas ir 
mažaraštis.

Benamio likimas, priklausąs 
nuo Dievo valios ir didžiųjų, 
laisvų ir nelaisvų valstybių 
sprendimo, mus sujungė ir suri
šo į vieną stiprų vienetą, kuria-

Iš Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkės valdybos suruoštos politinės popietės sausio
27. Matosi dalis popietės dalyvių. Xuotr. Jono Urbono

IDEALIZMAS IR VISUOMENINĖ VEIKLA
AURELIJA BALAŠAITIĘNE

me klestėjo lietuviškos mokyk
los, gimnazijos, spauda, knygos, 
organizacijos ir meninė kūryba. 
Darbas buvo dirbamas su dide
liu entuziazmu, pasąmonėje bai
minantis rytojaus diena ir dar 
labai skaudžiai jaučiant prara
dimo skausmus. Nelengva buvo 
pamiršti paliktus tėviškėje na
mus, ištremtus Sibiran šeimos 
narius, karo suirutėje prarastus 
draugus ir gimines. Visuome
ninė veikla buvo mūsų stovyk
linio gyvenimo jėgų šaltinis.

Emigracija išsprendė patį 
opiausią mūsų klausimą: kur 
rasime vaišingą pastogę? Jei di
džioji energijos dalis buvo nu
kreipta į kovą už būvį sveti
mame krašte ir sukūrimą savo 
egzistencijai stipraus finansinio 
pagrindo, tai dar iš stovyklų 
atsineštoji dvasia iš mūsų rei
kalavo nepasiskirstyti, burtis 
drauge. Todėl susispietėme apie 
lietuviškas parapijas, ilgamečius 
mūsų kultūros ir religinio gyve
nimo židinius. Prie jų glaudėsi 
mūsų chorai, šokių grupės, teat
rai ir lituanistinės mokyklos. Ir 
vėl buvome drauge.

Laikui bėgant, medžiaginiam 
gerbūviui įgalinus persikelti į 
“geresnius” priemiesčius, įsi
gyti didelius namus, praleisti 
atostogas populiariuose kuror
tuose, lietuviško įsipareigojimo 
dvasia pradėjo menkėti. Vaikai 
jau lankė nebe savo parapijų 
mokyklas ir, iš pradžių kalbėję 

vien lietuviškai, pradėjo maišy
ti žodžius ir galutinai pasisa
vinti anglų ar kurią kitą gyve
namo krašto kalbą. Visuomeni
nio gyvenimo kūrėjai, jau augę, 
brendę Lietuvoje, pradėjo trauk
tis iš darbuotojų eilių, jas 
natūraliai, pagal Dievo sukurtus 
gamtos dėsnius,, praretinant 
mirties galia. Bet visuomeninė 
veikla vis dar tęsiama.

Garbės daugiau, darbo šiek 
tiek mažiau. Į senųjų vietą sto
josi jaunesnieji, nešini didele 
ambicija, planais, svajonėmis, 
kurių didelė dalis jau pradėjo 
tolti nuo esminės idėjos: lietu
vybės išlaikymo. Pirmaisiais de
šimtmečio metais buvo išleisti 
puikiame popieriuje su kietais 
viršeliais mokykloms vadovėliai, 
nors lėšų buvo nedaug.

Jei savo laiku kiekvienas vi
suomenės narys tikėjo simpo
ziumams ir kongresams, kurių 
išdavoje išryškėjo darbo vaisiai, 
dabar jau kongresai, seimai, su
važiavimai tenkinasi rezoliucijų 
skaitymu, nutarimais ir tokiais 
posakiais, kaip “reikia”, “turi 
būti padaryta”, “studijuo
jama” ir t.t. Tokie subuvimai 
baigiasi banketais ir šauniomis 
vaišėmis. Tuo tarpu lituanisti
nių mokyklų mokinių skaičius 
mažėja, o su mokytojais dar blo
giau — vargiai kas sutinka ne 
tik šeštadieniais mokytojauti li
tuanistinėje mokykloje, bet ir bė
dos atveju negalima prisimal- 
dauti pakaitalo. Tačiau, mokslo 
metams įpusėjus, staiga atsiran
da “profesinė” kritika . ..

Visuomeninis darbas negali 
ribotis vien “organizavimu” ar 
“dalyvavimu". Jis turi pasi
reikšti darbais tarp kongresų, 
suvažiavimų ir simpoziumų, nu
tarimus ne tik įgyvendinant, bet 
tos darbo naštos neužkraunant 
kitiems. Rezoliucijos ir nutari
mai tik tol turi savo prasmę, 
kol jie yra įgyvendinami.

Galėtume paklausti: o koks 
gi atlyginimas tiems, kurie visa 
tai daro? Finansiškai — joks.

Tačiau yra dar vienas atlygi
nimas, kuris atsveria visus pi
niginius uždarbius: garbė, kurios 
už jokius pinigus nusipirkti ne
galima. Ar ne tiesa, kad nuo
traukose matome vis tuos pačius 
veidus prie vieno ar kito po
sėdžių stalo? Ar ne tiesa, kad 
tos pačios pavardės mirga mūsų 
straipsniuose, kalbant apie 
“veiklą”, “darbų pasidalini
mą”, “kongresų organizavi
mą”? Pasitarimai, ilgi reporta
žai yra įdomūs tik tol, kol jie 
po tam tikro laiko tampa tikro
ve. Turiu susikrovusi nemažą 
tokių “protokoliškų”, spaudoje 
paskelbtų nutarimų krūvą... 
jau nuo keletos metų. Bet nu
tarimai ir liko nutarimais.

Giriamės pagaliau už fantas
tišką sumą įsteigę lituanistikos 
katedrą, o Pietų Amerikos lie
tuviai neturi vadovėlių ir negali 
prenumeruoti mūsų spaudos, 
apmokamos aukštos vertės dole
riais.. “Pasaulio Lietuvis” kvie
čia prenumeratorius suteikti už
jūrio lietuviams dovaną, užmo
kant už prenumeratą. Ar tai ne
būtų vienos iš PLB šakos už-
davinių, nesiskundžiant apie fi
nansinę padėtį, tas prenumera
tas patiems padengti? Vis aukos 
ir maldavimai ... Ir tai būtų 
neblogai, jei tų aukų prasmin
gumas būtų pagrįstas kokiu nors 
logišku principu.

Visuomenės veikėjo atlygini
mas yra viešumoje patiriama 
g&rbė —pirmos vietos, garbės 
pakvietimai, garbės bilietai ir, 
žinoma, nuotraukos spaudoje. Į 
tokį darbą niekas nėra prievar
taujamas, kaip niekas neverčia 
naktimis žurnalistą rašyti ar 
chorvedį harmonizuoti dainas. 
Atlyginimas yra viešumos pri
pažinimas. Čia ne pasiaukoji
mo ar pasišventimo klausimas, 
bet darymas to darbo, kurio rei
kalauja darbuotojo dvasia: savęs 
išsipildymo. Atimkite mūsų žur
nalistui platformą pareikšti sa
vo mintis, atimkite mūsų visuo
menininkui jo darbo dirvą, ir jie 
bus nelaimingiausi žmonės pa
saulyje, praradę savo dvasinės 
egzistencijos pagrindus.

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

“Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto., ne taip iš rašto,— 
Giedu senųjų žodelius . . .”

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas • Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas Ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

3.—

Poetė Karolina pastebėjo, kad 
poetas Antanas yra nusivylęs 
savo darbu valsčiaus raštinėje. 
Ji atkreipė dėmesį ir savo bro
lio kun. Otono Praniauskio. (Jis 
rašėsi — Proniewskis). Ji supa
žindino Antaną su savo broliu, 
nušvietė ir jo talentą, jo gyv^- 
nimą. “

Pats kun. Otonas rašė eilė
raščius, vertė iš lenkų kalbos 
į lietuvių kalbą dvasinio turinio 
knygas, buvo Žemaičių kunigų 
seminarijos profesorius ir vys
kupo Valančiaus sekretorius, šis 
rašto žmogus vertino ir kitus 
rašančius ir stengėsi jiem padėti. 
Jis ir prikalbino Antaną mesti 
valsčiaus raštinę ir stoti į Var
nių kunigų seminariją. .

kunigų seminariją.

Varnių kunigų seminarijoje
Baranauskas į Varnių kunigų 

seminariją įstojo 1856 metų ru
denį. Dar pavasarį jis buvo 
Skuodo valsčiaus tarnautojas. 
Skuode kažkieno jis buvo įskųs
tas policijai. Ir policija žadėjo 
ateiti pas jį kratos daryti. Jau
nuolis Baranauskas užsidegė lyg 
parakas, pasiėmė peilį ir laukė, 
kad galėtų policiją, kaip tąsyk 
sakė — žandarus, sutvarkyti, bet 
policija neatėjo. Tai rodo, kad 
Baranauskas buvo ūmus ir karš
takošis. Nežinia, kuo būtų pa
sibaigęs šis incidentas.

Būdamas įvairiuose valsčiuo
se, jis drauge sirgo dideliu namų 
ilgesiu. Prie vietos žmonių ne
pritapo, vis ilgėjosi savo Anykš
čių šilelio ošimo, net ir kar- 
čiamos triukšmelio. Vienoje 
karčiamoje buvo likusios jo vai
kystės, piemens dienelės. Tada 
jis buvo išdaigus. Toje karčia
moje jis vienam rūkančiam į 
pypkę įdėjo parako, ir pypkė 
paskui sprogo.

Baranauskas, kai tik buvo ko
kia galimybė, keliavo pabliuru
siais keliais į savo Anykščius, 
kad ten pabūtų namų aplinkoje, 
pasikalbėtų su broliais, ūkio 
darbam jis buvo visai netin
kamas, nes tų darbų nemėgo. 
Kartą tėvas liepė jam. dirvą 
akėti. Jam nesisekė tai švariai 
atlikti. Antanukas užpyko,- ap
vertė akėčias ir, pats užstojęs 
ant jų krašto, pasuko arklius j 

Baranauskui trūko mokslo, 
buvo baigęs tik valsčiaus rašti
ninkų mokyklą Rumšiškėse. Į 
kunigų seminariją įstoti reikėjo 
keturių klasių pažymėjimo. 
Greičiausiai minėtas kun. Oto
nas Praniauskas patarė, ką rei
kia daryti. Baranauskas iš Skuo
do nukeliavo į Telšius ir ten už 
10 rublių nusipirko keturių kla
sių pažymėjimą. Ir tas jam ati
darė duris į šviesią ateitį.

Kitų mokyklų tuo metu krašte 
nebuvo. Jei būtų pasilikęs vals
čiaus raštinės plunksna, būtų 
sudilęs ir pražuvęs, nebūtų buvę 
ir “Anykščių šilelio”. Jis pats 
jautė savo kūrybinę jėgą, pats 
veržėsi į aukštumas, o kelias į 
tas aukštumas tada buvo tik per

namus. Grįžęs pasakė, kad jis ar
toju nebus. Artoju nebuvo, bet 
ta žemelė jam visada kvepėjo, 
kaip kokia brangi kmyninė duo
na. Ir tos aplinkos žmonės jam 
niekada neišdilo iš atminties rir 
iš širdies.

Apie save jis taip tada rašė:
“Pirmieji tiesos spinduliai 

mano prote lietuviškai man krū
tinę sukaitino, sudrebįno. Mano 
motulė lietuviškai supdama liū
liavo, auklėjo, lietuviškai pasa
kas sakydavo. Pirmosios dainos 
man lietuviškai širdin kliudė. 
Vaikščiodamas mokslinyčion, 
ką tiktai nuo mokintojų ar rusiš
kai ar lenkiškai girdėdavau , ar 
patsai po kningas skaitydavau, 
vis tai savo tėveliams potam 
lietuviškai apsakinėdavau. Len
kiškos kalbos neveikiai išmokau, 
17 metų turėdamas dar netiku
siai lenkiškai kalbėdavau.” 
(Lietuviškieji raštai ir raštinin
kai, išleista Tilžėje 1890. Šios 
knygos autorius yra dr. Jonas 
Šliupas. Tai buvo pirmoji lietu
vių literatūros istorija, parašyta 
Baltimorės universiteto studen
to Jono Šliupo.)

Tarp Antano Baranausko, jo 
tėvų ir brolių buvo šilti santy
kiai. Todėl suprantama, kad jis 
tiesiog sirgo namų ilgesiu.

Reikia manyti, kad ir aną 
1856 metų vasarą jis grįžo į 
Anykščius ir savo namiškiam 
kaip nuostabiausių baravykų 
krepšį atnešė žinią, kad stoja į 
kunigų seminariją. Namiškiam 
tai buvo tikrai džiaugsmas — 

sūnus išeis į kunigus. Tėvam 
rūpėjo, kaip jie ištesės, nes moks
las kaštuoja nemažus pinigus.

Baranauskas savo valsčiaus 
tarnyboje buvo vieną kitą ruble
lį prispaudęs tarp knygos lapų, 
kaip kokius pavasario žiedus. 
Gyveno jis kukliai, nesišvaistė, 
nesitrankė. Jo mintyse buvo 
Anykščiai, ir jiem norėjo par
nešti savo kraitį. Dabar tas krai
tis buvo kunigų seminarija — 
jo kunigystė. Ir niekas tada ne
nujautė, ką lemia toji 1856 
metų vasara.

Baranauskas iš Anykščių prie
miesčio, iš kaimelio glūdumos, 

,kur jnėgo čirpinti skripką — 
smuiką, jau pasikels galingu ere
liu, prabils dideliu poetiniu žo
džiu. Tas, kuris sakė piemenim 
pamokslus, greitai kalbės į visą 
lietuvių tautą dar negirdėtų 
poetiniu jautrumu ir vaizdin
gumu.

Iš tėviškės išeidavo Antanu
kas visada prislėgtas ir nuliū
dęs. Jau nebegirdės klėties 
girgždančių durų ir kiemo kriau
šė nepašlamės. Ir į seminariją 
išvykdamas tikriausiai apsiverkė 
vienas pats nakties tyloje, uos
tydamas kvepiančius lovos ap
klotus. Jie kvepėjo vasara ir vė
ju, ir tėviškės meile. O reikia 
išeiti.

1856 rudenį jis iškeliavo į 
Varnius, į Žemaitijos 'gilumą ir 
įstojo į Varnių kunigų semina
riją. Viską apiformino ir sutvar
kė minėtas prelatas Otonas Pra
niauskas. . Niekas vėliau to 

klausimo ir nekėlė, kaip Antanas 
įstojo į seminariją, ką jis baigęs. 
Nekėlė dėl to, kad iš karto jis 
parodė, kokia jo galva šviesi. 
Jis buvo gabus ir talentingas 
jaunuolis. Greit viską suprato ir 
visus pralenkė ir pasidarė semi
narijos pažiba. Ir jis pats ten 
pasijuto “savuose vandenyse”.

Ir kodėl?

Varniai buvo žemaičių kultū
ros centras, gal net ir visos Lie
tuvos lietuviškiausias centras. 
Čia apie dešimt metų jau buvo 
gyvenęs Valančius. Pirma jis 
buvo Varnių seminarijos rekto
rius, o nuo 1850 metų ir Var
nių vyskupas. Varnius jis suli
teratūrino, visus apkrėtė lie
tuviško rašto meile.

Kai jis buvo seminarijos rek
torius, norėdamas savo klierikus 
paveikti, nuteikti, kad jie domė
tųsi lietuvišku raštu, jis išsineš
davo stalą, pasidėdavo prieš 
seminarijos langus ir rašydavo. 
Kad vėjas nenupūstų jo ratornų 
lapų, jis apdėdavo juos akmeni
mis. Čia pat žydėjo obelys. 
Koks tai vaizdas — seminari
jos rektorius — magnificencija 
— sėdi po žydinčia obelimi ir 
rašo. Rašo lietuviškai. Rašo 
savo “Žemaičių vyskupystę .

Ir jaunuolius tai jaudino. Ta
da viskas buvo daroma ir rašo
ma lenkiškai. Dčia sėdi poolve- 
lim jų didžiausias ir mylimiau
sias žmogus ir rašo lietuviikai!

<Bus daugiau)
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TAUTOS FONDUI 1984 M. AUKOJO
I. T.F. ATSTOVYBĖS 
UŽSIENIUOSE:

50,000 (353,000) — Kanados 
valiuta — T.F. Atstovybė Kana
doje. Pirm. A. Firavičius.

5^18dol. (31,481) —US valiu
ta — TF Astovybė Sydney, 
Austr. Pirm. prel. P. Butkus, 
MBE.

$,734.65 dol. (18,336) — US va- 
liutk — TF Atstovybė Melbour- 
ne, Austr. Pirm. K.J. Lynikas.

875.72 dol. (1,818) — US valiu
ta — TF Rėmėjų būrelis, Mel- 
boume, Austr. Pinn. F. Ročius.

2,500 dol. (13,813) — Anglijos 
valiuta — TF Atstovybė Angli
joje. Pinn. J. Vilčinskas.

PASTABA: skliausteliuose
pažymėtos sumos rodo kiek yra 
aukota 1977 sausio 1 — 1985. 
gruodžio 31 laikotarpyje.

II. PAVIENIAI AUKOT1JAI:
5,690 dol. — J. ir L. Giedrai

čiai, N Y (17430) įsk. ir kelionės 
išlaidas.

3.100 dol. — Jonas Balys, MD 
(3,500) j Lietuvos Laisvės Iždą.

3,075 dol. — K. Bobelis, FL 
(18130).

Po 3,000 — Stasė ir Kazys 
Grūzdai, MA (3000), a.a. Vinco 
Žemaičio palikimas, OH (3000).

2,860 dol. — A. a. Jono Struo- 
ginio palikimas Anglijoje (2860(.

2,500 dol. — Charles Bielskis, 
MA (2600), a.a. žmonos Evos 
atminimui.

Po 2,100 dol. — A. Balčytis, 
IL (2500) Įamžina save ir a.a. 
Moniką Balčytienę, Vytautas Ka
roblis, OH (2150), Pranė Pran- 
kienė, IL (3630).

Po 2,000 dol. — A. a. Antano 
Butkaus palikimas, IL (2000), 
Petras Pagojus, MI (5000).

1,190 dol. — Joana Kožicaitė- 
Mikalauskienė, IL (1585) a.a. 
vyro Prano atminimui.

1,140 dol. — Petronėlė ir My
kolas Karaičiai, FL (3165).

1.100 dol. — Alina Žuras, NY 
(2335).

1,045 dol. — Irena ir Antanas 
Mačioniai, FL (2010).

1,030 dol. — P. Jucaitis, OH 
(1880).

1,020 dol. — Juozas Blažys, 
IL (2090). Ada Petrauskienė, FL 
(1070) a.a. vyro Antano atmini
mui.

1,010 dol. —Antanas Padveis- 
kis, IL (1010).

Po 1,000 dol. — Leonardas, 
Algirdas Dargis, WI (1000). Ade
lė Gabalienė, IL (1000) savo 80 
gimtadienio proga į L.L. Iždą, 
U. ir J. Šabrinskai, IL (1020) a.a. 
sūnaus Vido atminimui įamžin
ti, Vytautas ir Albina Tomkai, 
FL (2470), Jonas ir Ida Valaus- 
kai, FL (1215). X. Y., MA (1140).

900 dol.: Apolinaras Varnelis, 
MI (1325) incl. 500 dol. a.a. 
Jadvygos Vamelienės atm.

897 dol.: Juozo Norkūno pali
kimas, Australijoje.

774 dol.: Ch. S. Cheleden, 
PA (1182).

750 dol.: Aleksandras Narvy
das, NY (7.50).

715 dol.: a.a. Jono Krūminio 
palikimas, Anglijoje.

665 dol.: Kazys Povilaitis, IL 
(1505).

630 dol.: a.a. Vinco Rinkevi
čiaus palikimas, MI (680).

600 dol.: a.a. Emily A. Par- 
malis palikimas (gintarai), FL 
(600).

575 dol.: Jurgis Bobelis, CT 
(14.50).

536 dol.: dr. Antanas Matukas, 
CT (3001).

530 dol.: S.V. Urbonas, FL 
(1000).

Po 520 dol.: Bronė Kuodienė, 
MA (1055) įsk. 500 dol. a.a. vyro 
prof. dr. Jono Kuodžio atm., 
A. Pleškys, IL (780).

503 dol.: Bronė Žilinskienė, 
Australija (715)

Po 500 dol.: A. Aleksandravi
čius, IL (500); X.Y„ NY (2500); 
Steve Ivanauskas, IL (1250); 
V. Kraszewski, IL (800); D. ir V. 
Siliūnas, FL (520); P. ir J. Žitkus, 
IL (545);

380 dol.: Vincas Tamošiūnas, 
MI (1325).

375 dol.: dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliflnai, IL (1450)

350 dol.: G. Leonienė, NH 
(1855).

345 dol. V. ir J. Dovydaitis, 
CA (1220).

325 dol.: B. ir P. Kasakaitis, 
IL (795).

322 dol.: J. Normantas, Austra
lija (997).

310 dol.: St. Mackevičienė. 
NEBR (340).

Po 300 dol.: J. Krištolaitis, 
OH (695); M. Oberfield, CA 
(300); C.P.C. International, Ine. 
NJ (300).

290 dol.: kun. Pranas Kūra, 
WI (840).

275 dol.: Pranas Povilaitis, IL 
(1340).

270 dol.: J. ir M. Palubinskai, 
IL (730).

260 doL: Domas ir Sofija Ado
maičiai, IL (620).

Po 250 dol.: Vyt. ir S. Janu
laitis, IL (525); M. Kabliauskie- 
nė, IL (250); T. Kučienė, IL (250); 
J. Liubinskas, NJ (410); J. Smul- 
kaitis, FL (550); J. ir N. Valai
tis, CT (600); Č. Veleckienė, IL 
(250).

240 dol.: A. Vaičekauskas, IL 
(245).

225 dol.: St. Vanagūnas, IL 
(255). . ..

Po 220 dol z P. ir Bir. Čeč- 
kai, MI (729); Jadv. Gaudušienė, 
IL (370); V.P. Žolynas, IL (220).

215 dol.: Antanina Repšienė, 
IL (1461).

Po 210 dol.: K. Brencius, IL 
(810); A. ir A. Beresnevičius, 
N Y (810); E. ir J. Liaukus, FL 
(425); A. ir R. Plepys, FL (280).

Po 200 do.: A. Bieliauskas, 
OH (600); L. ir K. Biknevičius, 
IL (500); J. Briedis, IL (200); 
Janina Cukuras, CA (395); kun. 
M. Cyvas, NY (430); L. ir P. Dir- 
da, IL (420); A. Dirsė, FL (390); 
J. Dubinskienė, FL (310); R. ir 
D. Giedraitis, CA (800); V.P. Ja
nušonis, Wis (300); B. ir A. Jucė- 
nas, FL (725); A. ir A. Juška, 
IL (200); J. ir P. Kliorys, OH 
(380); P. ir J. Maldeikis, AR 
(560); W. J. Markalionis, PA 
(700); T. Navickas, ID (200);
J. Špakevičius, MA (200); J. Vai- 
taitis, IL (900); J. Vinciūnas, 
IL (835); A. ir A. Wells, Ariz 
(300); E. Vydas, MA (300); G.J. 
Zaborskienė, CA (200).

Po 190 dol.: S.T. Bartkus, MI 
(117); A. Vaičiulienė, IL (438).

180 dol.: V. Kožica, IL (486).
Po 175 dol.: J. Balčiūnas, IL 

(-535); P. ir J. Gruodis, IL (315);
A. Zaura, IL (195).

Po 170 dol.: VI. Kalytis, NY 
(170); J. ir P. Kavaliauskas, IL 
(825); A. ir S. Valys, IL (600).

Po 165 dol.: D. ir K. Burba, 
IL (275); A.A. ir R. Rimas, IL, 
(265).

160 dol.: Gr. Giedraitytė, IL 
(325).

1.58 dol.: X.Y„ IL (198).
155 dol.: J. Jurkūnas, IND 

(480); A. Kuras, IL (280).
Po 150 dol.: Prel. J. Balkūnas, 

FL (1953); Vai. Bukota, Canada 
(325); A. ir A. Grigaliūnas, NY 
(300). J. Gužaitis, IL (265);
B. Kasias, PA (550); K. ir V. Le- 
kickas, NY (250); D. ir S. Liepa, 
MI (285); J. J. Norton, NY (175);
K. Pabedinskas, IL (800); J. ir 
J. Petronis, CA (480); J. ir P. 
Puodžiūnai, CT (1650); K. H. Ši
linis, MI (315); R. Šomkaitė, 
NJ (150); V. Tauras, IL (470).

Po 145 dol.: E. ir J. Jasiū- 
nas, IL (780); J. ir D. Mitkus, 
CA (385); A.J. Simonaitis, IL 
(295); K.P. Vilnis, FL (537).

140 dol.: O.B. Mačiūnienė, 
N.Y. (330).

Po 135 dol.: O. ir J. Jokūbai
tis, OH (430); J. Lekas, IL 
(860); F. Šeštokas, FL (145).

132 dol.: J. Janulaitis, MI 
(242).

Po 130 dol.: Alg. Čepėnas, 
IL (555); C. Masaitis, CT (1235); 
B. ir J. Petrulis, N.J. (555); A. 
ir V. Valavičius, IL (870).

Po 125 dol.: E. Barmus, IL 
(270); V. ir V. Girdvainis, IL 
(125); M. Pėteraitienė, FL (500); 
J. ir L Rasys, MI (1020); V. ir V. 
Raulinaitis CA, (573); V. ir O. 
Šimkus, IL (950); J. ir M. Šimo
nis, CA (385); A. ir S. Skėrys, 
CT (435); A. K. Skirtus, CA (535); 
H. IR E. Žitkus, IND <220).

124 dol.: Mačemiai, IL (540)
Po 120 dol.: Pr. ir J. Adomai

tis, IL (350); J. IR K; Čiurins- 
kai, IN (240); J. Danilevičienė, 
IL (220); J. Grigaitis, IL (220); 
D. ir Pr. Jaras, IN (170); O. ir A. 
Kindurys, FL (1,145); G. Mustei

kienė, IL (245); P. Pečenkis, NJ 
(140); J. ir S. Šidlauskas, IL 
(270).

Po 115 dol.: St. ir A. Didžiulis, 
IL (820); J.z. Mačėnas, IL (115); 
J. ir V. Pocius, IL(153); A. Sko- 
pas, IL (320); D. ir J. Tričys, 
IL (240).

Po 110 dol.: A. Andriušaitis, 
MI (120) T. Bogušienė, MA 
(165); K. ir S. Martinkus, IL 
(360); A. ir S. Orentai, IL (345); 
O.R. Thiel, IL (420); B. ir A. Ur
bonas, FL (138); L. Vaičiūnienė, 
IL (245); J. ir V. Veselka, IL 
(110); P. Velich, CA (130).

Po 105 dol.: J. Adomėnas, IL 
(105); J. Kreivėnas, IL(150); A. ir 
A. Valis-Labokas, FL (255).

Po 100 dol.: V. ir M. Ane- 
liauskas, CA (100); V. Aneliaus-

IDEALIZMAS IR VISUOMENINĖ 
VEIKLA
(atkelta iš 3 psl.)

Vieni visuomenininkai dirba 
iš meilės, tikėdami į savo darbo 
vertę ir idėją, bet yra ir tokių, 
kurie vaikosi garbės, pozicijų, 
kurių nėra nei užsitarnavę, nei 
joms priaugę. Ir yra tokių kurių 
visuomenė visiškai neįvertina, 
matydama tik tuos, kurie visa
da veržiasi į pirmąsias vietas ar 
į sceną.

Sėkmingas visuomeninis dar
bas yra reikalingas daugelio 
rankų, o didysis atlyginimas 
randamas darbo pasėkoje. Ma-

lai Pasaulio Jaunimo Sąjungoje. 
O kur dings jaunimas, perau
gęs “jaunimo” sąjungą, jei jis 
nebus natūraliai pripratintas į- 
silieti į normalią ne specifiniai 
“jaunimo” veiklą? Klasifikavi
mu į “jaunimą” ir “kitus” 
skriaudžiame savo ateitį, visiš
kai nepagalvodami apie mūsų 
veiklos tęstinumą ir palikimą.

LIETUVOJE NUTEISĖ 
KITĄ KUNIGĄ

ANAPUS MARIŲ — Vena- 
cįjus Ališas. Poezijos rinktinė. 
Redagavo Kazys Bradūnas. Ap
lankas Vytauto O. Virkau. Iš
leido 1984 Ateities Literatūros 
Fondas, 1000 South Bell Avė., 
Chicago, III. 60643. Literatūros 
serija Nr. 29. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 4545 63rd St., Chica
go, ILL. 60629. Knygos kaina 
$7.00. Gaunama pas knygų pla
tintojus ar leidykloje.

Rinktinė išleista poeto mirties 
dešimtmečio sukaktuvių išva-

kas, CA (295); M. Bačkaitienė, 
MI (100); P. ir J. Bagdas, N Y 
(645); A. Bakšys, CT (200); T. 
Bakšinskaitė, FL (100); St Bal
sys, NY (625); St. Batūra, IL 
(240); T. Blinstrubas, IL (220) J. 
Bortkevičius, NJ (700); D. ir IL 
Brazdžionis, CA (350); Alg. 
Brazis, IL (110); B. Budreika- 
Tender, MA(830); J. ir Z. Budre- 
vičius, FL (830); B. ir B. Če- 
pauskai, FL (230); L. Černiaus
kienė, CA (500); J. Danis, CA 
(225); A. ir R. Dapkus, IL (100);
J. E. Dirginčius, FL (240); V. De
nis IL (100); R. Dovydaitis, 
PA, (150); V. ir O. Dovydai
tis, FL (705); A. ir Dr. Gaižiū
nas, IL (100); Rev. A. Gleveckas, 
NY, (460); E. ir K. Grigaitis, CA 
(515); V. Grybauskas, IL (130);
A. Gudaitis, IL (340); J. Inčiū- 
ra, IL (310); J. ir A. Jadvir- 
šis, IL (300); P. Jadviršiai, IL 
(100); J. Jakučionis, CT (245);
J. Jankauskas, IL (770); V. Ja- 
siukaitienė, IL (100); V. Jasiulio
nis, CA (300); J. B. Jerome, IL 
(JOO); V. Juodka, IL (150); S. 
Jurskytė, PA (480); H. Y., N Y 
(100); J. Kapačinskas, IL (250);
M. Karaska, VA (425); A. ir P. 
Kašiuba, NM (160); V. ir A. Kati
nas, NY (405); K. E. Kilikaus- 
kas, CA (200); J. Kinderis; 'jlL 
(100); A. ir M. Kiršonis, CA (145); 
V. Kisielius, NJ (150); V. Kond- 
ratas, NY (100); L. ir P. Kra- 
jauskas, FL(550); A. ir M. Krau- 
nelis, MA (100); kun. J. Krivic
kas, NY (100); A. Kudirka, FL 
(500); S. ir M. Kuzmarskis, IL 
(100); A. Levanaitė, CT (285); J. 
ir L. Levickas IL (175); A. ir L. 
Liepinaitis, IL (100); M. ir V. Li
sauskas CT (1045); K. ir P. Ma
ciukas, IL(100);J- Malinauskas, 
NY (225); J. ir D. Maurukas, OH 
(550); V. ir P. Mažeika, IL (390);
N. Meador, CA (100); A. ir H. 
Milaknis,CA (460); M. Milušaus- 
kas, IL (210); Dr. J. Mockus, 
Anglija (850); kun. S. Morkūnas, 
IA (2,367); J. Nausėda, C A (200);
B. Norkūnas, MI (110); J. Pakal- 
ka, IN (120); E. Pakuiienė, DE 
(340); S. Palekienė, IL (450); F. 
Palubinskas, CA (650); St. ir A. 
Petokai, IL (290); A. Petrulienė, 
AZ (125); Ant. ir V. Petruliai, 
LL (100); A. Pimpė, IL (200);
K. ir E. Pocius,IN (230); St. Pul
kauninkas, IL (100); E. ir J. Pur- 
tuhai, FL (245); J. Račius, AR 
(152); A. ir M. Rudis, IL (300);
A. Rugienė, FL (400); J. Sakas, 
IL (615); R.B. Sealey, CA (100);
B. ir A. Seliukas, CA (355);
M. Šileikis, IL (120); C. Siliū
nas, IL (600); M. ir M. Šimans- 
kiai, IL, (100); M. ir V. Šimkus, 
IL (375); M. Šileikis, IL (120);
C. Siliūnas, IL (600); M. ir M. 
Šimanskiai, ILL (100); M. ir V. 
Šimkus, IL (375); R. Simokaitis, 
IL (200); A. Simokaitienė, IL 
(100); L. ir Z. Šimutis, IL (200);
S. SmeI stori enė, OH (120); P. ir J. 
Starkus, CA,(100); J. Stašai
tis, MA (985); kun. A. Stašys, 
FL (175); A. Šūkis, MI (130); 
A. ir E. Švažas, IL (140); D.J. ir
N. Šumskai, IL (320); S. Tiške
vičius, IL (200); J. ir M. Trump- 
jonas, IL (825); A. ir A. Tumas, 
CA (875); K. Vaičius, FL (225);
V. ir V. Vaitiekūnas, FL (217); 
J. Valaitienė, Canada (100); M. 
Valiukėnas, MA (100); O. Vaš- 
kevičiūtė, IL(IOO); P. Vileišis, CT 
(660); J. Virbalis, OH (352); 
P.V. Vygantas, TX (225); A. 
Žakas, IL (100); E. Žukauskas. 
FL (100); S. Žukauskas, (CA 
(110).

95 dol.; J. Bagdžius, IL (735).

(Bus daugiau)

žiau suvažiavimų ir kongresų, 
kurie ribojasi tarpusavio paplo- 
jimu per petį, o daugiau darbo 
savaitgalių. Pers varsty tini visų 
mūsų veiksnių darbai: kuriuo 
tikslu jie daromi, ar pastangos 
pateisina tikslą, ar reklamuoja
ma prekė tokia, tokios tikimasi, 
ir t.t. Apsiviliame mūsų muzi
kos “šedevrais”, apsiviliame 
mūsų “aukšto lygio” renginiais, 
mūsų ambicingais projektais, 
reikalaujančiais beveik milijo
nų. Gi pro šalį prabėga pa
miršti Pietų Amerikos lietuviai, 
lituanistinės mokyklos, spaudos 
finansinių išteklių klausimas. 
Visi fondai turėtų kreipti dėme
sį pirmoje eilėje į tas mūsų 
gyvenimo silpnas vietas, kurioms 
parama būtiniausia, o tik po to 
rūpintis ambicingais, antraei
liais projektus. Užmirškime li
tuanistines mokyklas, už
mirškime spaudą, ir nei litua
nistikos katedros, nei grandio
zinių operų-nebereikės.

Ilgus metus užtrukusi mūsų 
veiksnių nesantaika ir kovos dėl 
“darbų pasidalinimo” išeikvojo 
daug brangios energijos. Neliko 
daug -ta tikrojo idealizmo, kai 
pirmavo lietuviškos vienybės 
reikalai. Dabar jau pasukta į as
meniškų ambicijų patenkinimą, 
prestižo ieškojimą, kfeftones po 
tolimiausias vietoves įvairiom 
sesijom, kongresam ir suvažiavi
mam, kurie prasideda kalbomis, 
o baigiasi vaišėmis. Perdedu? 
Paskaitykite reportažus, prade
dant Pasaulio Lietuviu, baigiant 
mūsų dienraščiais ir savaitraš
čiais. O laukiama lituanistinių 
mokyklų mokytojų paruošimo, 
vadovėlių pritaikymo pačiai 
naujausiai kartai, lituanistikos 
medžiagos skleidimo kraštuose 
už JAV ribų, ypatingai Pietų 
Amerikoje, kur doleris yra labai 
brangus. Laukiame metodiško 
mūsų fondų lėšų skirstymo, ne
siremiant vien prašymais, bet 
žvelgiant į labiausiai nuskriaus
tas mūsų gyvenimo sritis, rei
kalaujančias skubios paramos.

Būtų gera matyti idealizmą 
grįžtant į mūsų visuomeninę 
veiklą. Būtų gera matyti dau
giau darbų, mažiau kalbų. Bū
tų gera pagaliau konkrečiai į- 
traukti jaunimą į prieauglio rei
kalingas organizacijas, jo nenu- 
stumiant visiškai atskirai veik-

Iš patikimų šaltinių atėjo ži
nia, kad sausio pabaigoje Lietu
voje nuteisė kun. Joną-Kastytį 
Matulionį 3 metam laisvės 
atėmimo. Tai trečias kunigas, 
kuris nuo 1983 buvo sovietų 
nuteistas už religinę veiklą.

Lietuvių Informacijos Cent
ras praneša, kad nors kaltinimas 
nežinomas, saugumas jį vadina 
“apsišaukėliu”, t.y. netikru ku
nigu, nes baigęs ne oficialiąją 
seminariją. Jis įstojo ir baigė ne
akivaizdinę kunigų seminariją, 
kai valdžios kontroliuojama ofi
cialioji jo nepriėmė. Baigęs se
minariją jis vikaravo pas anks
čiau suimtą kun. Sigitą Tamke- 
vičių Kybartuose.

Saugumiečiai jį buvo suėmę 
1976 ir išlaikė kalėjime 9 mė
nesius. Jis tada buvo kaltinamas 
talka LKB Kronikai. Prieš ryž- 
damasis kunigystei, jis mokėsi 
muzikos 'konservatorijoje, bet 
buvo pašalintas už giedojimą 
bažnyčioje.

Matulionis buvo sulaikytas 
per kun. Alfonso Svarinsko 
teismą. Po kun. Sigito Tamke- 
vičiaus suėmimo 1983 birželio 6 
jo vikaras kun. J. K. Matulio
nis išsiuntė pareiškimą Lietu
vos prokurorui, kuriame siūlė 
“įkaitu leisti man už, kun. S. 
Tamkevičių atlikti tą bausmę”.

Matulionis, gyvenąs Vilniuje, 
prieš suėmimą dar kartą pasi
reiškė, pasirašydamas 1984 rug
pjūčio-rugsėjo mėn. Vilniaus 
arkivyskupijos kunigų sveiki
nimą vyskupui J. Steponavičiui 
jo vyskupystės 29 metų sukakties 
proga.

LIC

— Lietuvių Istorijos draugi
jos valdyba rengia spaudai 
monografiją “Alytus”, parašy
tą Tado Navicko. Leidėjai malo
niai prašo iliustracijai alytiškių 
veikėjų, Alytaus miesto žymes
nių pastatų ir Alytaus apskri
ties piliakalnių nuotraukų. Nuo
traukas siųsti A. Rūgytei, 6-547 
So. VVashtenavv Avė., Chicago, 
III. 60629.

— Grandinėlės ir Dievo Mo
tinos parapijos choro pavasari
nis koncertas įvyks balandžio 
21 d. 4 vai. popiet Dievo Mo
tinos parapijos salėje, Clevelan- 
de.

Šv. Kazimiero metus išlydint
(atkelta iš 3 psl.)
Paulių Jurkų darbą tęsti. Dar
bas buvo sunkus, reikalavo daug 
laiko, kol buvo sutelkta, suieš
kota gana daug medžiagos. Kny
gos pirmoji dalis jau Draugo 
spaustuvėje. Čia aprašomas šv. 
Kazimieras lietuvių liaudies 
mene, lietuvių dailininkų in
dividualinėje kūryboje. Tų dai
lininkų yra apie 50. Šiam sky
riui surinkta per 100 iliustraci
jų. Toliau aprašomos šv. Kazi
miero garbei pastatytos lietuvių 
bažnyčios, surinktas gana įdo
mus įvairenybių skyrius. Knygą 
leidžia marijonų vienuolija.

Giesmės šv. Kazimiero gar
bei — šį rinkinį paruošė nese
niai miręs muzikas kun. Ladas 
Budrcckas. Jis perrašė ir gaidas, 
sudarė išsamų planą, kurį at
siuntė Darbininko redakcijai. 
Tas planas greit bus paskelb
tas. Ir čia surinkta gana daug 
autorių, kurie kūrė giesmes šv. 
Kazimiero garbei. Knyga spaus
dinama saleziečių spaustuvėje 
Romoje.

Jubiliejinių metų istorija. 
Centrinio komiteto pakviestas 
Balys Raugas rinko visa, kas bu
vo spaudoje rašyta apie šv. Ka
zimierą ir sudėjo į vieną knygą. 
Tai bus ir istorija, pilna darbų 
ir įvykių apžvalga, gausiai ilius
truota.

Taigi dar trys dideli darbai 
bus atvesti į visuomenę ir po tos 
jubiliejinės datos. Dėl to nerei
kia nuogąstauti. Žmonės yra už
siėmę, tenka dirbti prie kelių 
projektų. Negali atsidėti ko
kiam vienam darbui ir jam pa
skirti visą laiką.

Reikia džiaugtis ir tuo, ką pa
darėme šiose sunkiose sąlygose. 
Padarėme likrai daug —. ne 
tuščiom kalbom papuošėme ju
biliejinius metus, bet kūrybi
niais dideliais užsimojimais ir 
darbais.

Šv. Kazimiero jubiliejiniai 
metai pasiliks visada iškilūs ir 
prasmingi, visada stiprins mūsų 
religingumą ir lietuviškumą.

karėse mecenatui Petrui Kasiu- 
laičiui, poeto bendraklasiui, 
padengus leidybines išlaidas.

Redaktoriaus žodyje paaiški
nama rinktinės sudarymas, eilė
raščių atrinkimas iš ankstyves
niųjų poeto knygų ir rankraš
čių. >

109 psl. rinktinėje yra 4 sky
riai su 108 eilėraščiais įvairios 
tematikos pagal poeto geogra
finę, metaiorinę ir inspiracinę 
kūrybą.

Kadangi poetas ilgą laiką gy
veno Pietų Amerikoj, todėl jo 
eilėraščiuose pasitaiko svetim
žodžių, tad pridėta tų žodžių 
paaiškinimai.

Labai išsamus, tiesiog mono
grafinio pobūdžio apybraižinis 
Antano Vaičiulaičio straipsnis 
“Poetas Venacijus Ališas — Pre
latas Aleksandras Arminas 1908. 
XII.1 - 1975.VI.6”.

Čia skaitytojas, vaičiulaitišku 
stiliaus lengvumu yra supažindi
namas su poetu nuo jo vaikys
tės dienų iki darbuotės sveti
muose kraštuose, kur ir mirė.

Ne tik biografiniai duomenys 
paduoti, bet panagrinėta ir poe
to kūryba, surinkta kitų asmenų 
pasisakymai apie poetą, o jo 
nuveiktus darbus pailiustruoja 
eilė nuotraukų, kurios suteikia 
knygai tinkamą apipavidalini
mą.

Tai gražus memorialinis 
poetui Venancijui Ališui litera
tūrinis paminklas ir mūsų kultū
ros istorijon dar vienas įnašas 
apie kultūrininką — literatą.

Knyga gražiai išleista kietais 
viršeliais su aplanku.

Poeziją mėgstantieji šioj kny
goj ras didelio pasitenkinimo 
ją skaitydami.

Aplanke yra išvardinti visi 28 
ankstyvesnieji Ateities Literatū
ros Fondo leidiniai ir jų kainos.

Į LAISVĘ — 1 ietuvių politi
kos žurnalas, Nr. 9 (128), 1984 
rugsėjis. Leidžia Lietuvių Fron
to Bičiuliai. Vacys Rociūnas, 
redaktorius, 7328 Midland Rd., 
Independence OH 44131. Jonas 
Prakapas, administratorius, 14 
Thelma Drive, Bakersfield, CA 
93305. Metinė prenumerata: 
Australijoj, JAV ir Kanadoje 
$7.00, kitur — $5.00. Šio nume
rio kaina $3.00. Spaudžia Tėvų 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Vytautas Vaitiekūnas, rašyda
mas “Kritiškas žvilgsnis į save” 
pažvelgia į Lietuvių Fronto 
“priešistorę” ir pateikia išsa
mesnę Lietuvių Fronto ir LF 
Bičiulių apžvalgą. Šis straipsnis 
ar tik nebus jo vienas iš pas
kutiniųjų prieš mirtį.

JAV valstybės sekretoriaus 
asistentas Elliot Abrams aiškina 
apie Baltijos valstybių padėtį 
straipsnyje “Paskutinis žodis 
netartas”.

Dr. K. Ambrazaitis nagrinėja 
“Rezistencijos palikimo" temą, 
o dr. Vytautas A. Dambrava re
zistento žvilgsniu plačiai žvel
gia “Iš Pietų į Šiaurę" savo pa
tyrimais.

Apie kautynes Kaune — Šan
čiuose, tautos sukilimo dienomis 
1941 birželio 23 - 24, tęsinį 
pateikia dr. A. Dainušis.

Numeris iliustruotas ir yra 
kronikos žinių.

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?
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LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS IR 
LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRO ŽINIOS

Linas Kojelis, Baltųjų Rūmy 
atstovas, Lietuvių Informacijos 
Centrui pranešė, kad JAV 
Valstybės departamentas rūpi
nasi naujai įkalintų Lietuvos ku
nigu, Jonu-Kastyčiu Matulioniu, 
kuris buvo suimtas 1984 lapkri
čio 9.

“JAV vyriausybė nuolat smer
kia krikščionių ir kitų tikinčių
jų persekiojimų Sovietų Są
jungoj”, rašo Kojelis. “Toks el
gesys pažeidžia Helsinkio bai
giamąjį aktą . . . Pokalbiuose su 
sovietais, mes aiškiai pabrėžia
me, kad žmogaus teisių pažeidi
mai pakenkia JAV-Sovietų Są
jungos santykiams . . . Mes ne
nustosime vilties ir stengsimės 
visokiais būdais jiems daryti į- 
takos”.

Kun. Jonas - Kastytis Matu
lionis yra trečias kunigas, ku
riam gręsia ilga bausmė už pas
toracinę veiklą okupuotoje Lie
tuvoje. Šis pogrindžio seminari
ją baigęs kunigas, Kybartų baž
nyčios vikaras, dar laukia teis
mo.

Marijona Skabeikienė kalbėjo 
Religijos tyrimo centro ir Žydų, 
gynimo lygos sušauktoje konfe
rencijoje apie religiją Sovietų 
Sąjungoje. Konferencija įvyko 
sausio 29 New Yorke. Skabei
kienė, dirbanti Lietuvių Lata
likų Religinėje Šalpoje, suglaus
tai nušvietė dabartinę Lietuvos 
padėtį.

Konferencijos metu Lietuvos 
kova su okupacine priespauda 
buvo ne kartą ir kitų prele
gentų iškelta kaip gyvos rezis
tencijos pavyzdys.

Religinės Šalpos ir Lietuvi^' 
Informacijos Centro pareigūnė 
Gintė Damušytė buvo pakvies
ta dalyvauti tos dienos spaudo s 
konferencijoje, kurioje ji kritiš
kai dalinosi įspūdžiais iš Nacio
nalinių bažnyčių tarybos taikos 
kelionės Į Sovietų Sąjungą.

-o-
Žinomas protestantų pastorius 

Ričardas Neuhaus The Religion 
and Society Report leidinyjenu- 
rodė Lietuvių Katalikų Religinę 
Šalpą kaip gerą informacijos 
šaltinį norintiems susiraJinė-ti 
su krikščionims Sovietų Sąjun
goje.

-o-
Tarpkonfesinio komiteto Los 

Angeles sky rius, su kuriuogla.ii- 
džiai bendradarbiauja Lietuvių 
Informacijos Centras, suaktyvi
no veiklą dėl persekicjamųžirko- 

gaus ir religijos teisių gynėjų 
Sovietų Sąjungoje. Komiteto 
iniciatyva The Tidings, diecezi
nis laikraštis, atspausdino 
straipsnį, kuriame buvo pateik
ti įkalintųjų — lietuvio kataliko 
kun. Sigito Tamkevičiaus bei žy
do Anatolio ŠČaranskio — bio
grafijos ir adresai. Prel. Royale 
Vadakin, Los Angeles arkivys
kupo taikos ir teisingumo komi
sijos pirmininkas bei tarpkon- 
fesinio komiteto narys, straips
nyje sakė, kad “tvirtas balsas už 
taiką turi būti ir tvirtas per
sekiojamiesiems. Nutylėjimas 
vienu ir kitu atveju išduoda re
ligiją. . . Mūsų laiškai yra stip
rūs balsai, kurie kalba negalin
tiems kalbėti Sovietų Sąjun
goje . . .” baigė prel. Vadakin.

Zev Kessler, Amerikos žydų 
komiteto veikėjas, pabrėžė, kad 
per laiškus galima įasmeninti 
persekiojamųjų problemas. Kaip 
ryškų persekiojimo pavyzdį, jis 
iškėlė kun. Sigitą Tamkevičių. 
Besilankydama Los Angeles, 
Gintė Damušytė, Lietuvių Infor
macijos Centro darbuotoja, su 
Zev Kessler aptarė bendrus dar
bus.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS KREIPIASI

MES, Australijos lietuvių jau
nimas, pranešame visiems lietu
viams, kad Šeštasis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas jau 
yra ruošiamas ir įvyks Australi
joje 1987 - 88-tais metais gruo
džio-sausio mėnesiais.

MES kviečiame visą lietuvių 
jaunimą dalyvauti šiame Kong
rese, tuo parodant mūsų nofą 
vieningai dirbti tėvynės Lietu
vos labui.

MŪSŲ tikslas — išlaikyti lie-
tuviškumo ugnį mūsų širdyse, 
mūsų darbuose — mūsų gyve
nime! Mes siekiame statyti til
tus, jungiančius visus lietuvius 
į vieną galingą sąjūdį, kovojan
tį už Lietuvos nepriklausomu
mą ir tautos lygiateisiškumą 
kitų pasaulio tautų tarpe.

MŪSŲ priemonė — lietuvio 
ištiesta ranka lietuviui, su
burianti mūsų jaunimą Kongre- 
san.

MES pasižadame, kad mūsų 
suruoštas Kongresas taps visų 
lietuvių pasididžiavimu.

Pradėdami darbą, mes tikėmės 
ir laukiame visų lietuvių prita-

Jau antrus metus iš eilės, Lie
tuvių Katalikų Religinė šalpa 
buvo atstovaujama Religinio 
švietimo Kongrese Anaheime, 
Califomijoje. {kongresą kasmet, 
atsilanko arti 20,000 dalyvių. 
Kaip ir anais metais Religinės 
šalpos informacijos stalą vedė 
M. P. Grušai bei PLJS pirminin
kas Gintaras Grušas, talkinant 
Valei, Vytui ir Ramunei Ruz- 
giams bei Raimondai ir Vilijai 
Kontrimams.

Prie stalo buvo išstatyta so
vietų išniekinta Kristaus kančia, 
kuri dažnai atkreipė praeivių 
dėmesį. Daug kas negalėjo atsi
stebėti pakabintu žemėlapiu, 
kuriame buvo nurodyti sąžinės 
kalinių “gyvenvietės”: konclage- 
riai ir psichiatrinės.

Budėdami prie stalo sausio 25- 
27, Religinės Šalpos bendradar
biai išdalino tūkstančius lapelių, 
brošiūrų bei LKB Kronikų anglų 
kalba ir atsakinėjo į dalyvių 
klausimus. Surinkta keli tūks
tančiai parašų peticijai, kuri 
reikalauja laisvės įkalintiems 
kunigams A. Svarinskui ir S. 
Tamkevičiui. Kongreso metu 
KABC radijo komentatorius 
Dennis Prager savo paskaitoje 
palietė Lietuvos katalikų būklę.

LIC

rimo ir paramos.
Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime mes likti!

Birutė Prašmutaitė, 
Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė.

Henrikas Antanaitis, 
Šeštojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso

Organizacinio Komiteto 
Pirmininkas

SEPTINTOJI JAV ir KANADOS 
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Septintoji dainų šventė įvyks 
1986 liepos6 J AV-bėse. Ją rengia 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių krašto valdybos.

Šeštadienį, kovo 16 d., 2 
vai. popiet Clevelando lietuvių 
namuose (877 E. 185 gatvė) 
kviečiamas chorų dirigentų, 
vadovų ir valdybų atstovų susi
rinkimas.

Darbotvarkėje: miesto parin
kimas, kuriame įvyks Dainų 
Šventė;’ organizacinio komiteto

Brolių Kezių orkestras groja Hartfordo tautinių šokių grupės 
“Berželis” metiniame parengime vasario 9 New Britain, 
Conn. Iš k. Vytis, Rimas ir Edvardas Keziai, toliau or-

— Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Australijos lietuvių kuni
gų ir parapiečių kviečiamas at
vyks į Australiją ir vadovaus 
gavėnios rekolekcijom . visose 
lietuvių parapijose.

Algis Kezys — brolių Kezių orkestro būgnininkas.

DETROIT, MICH.

JAV LB Michigano apygardos 
rinkimų komisija

JAV LB Michigano apygardos 
valdyba sudarė šios sudėties 
Michigano apygardos rinkimų 
komisiją: 

sudarymas; šventės repertuaras; 
muzikinio veikalo konkursas bei 
kiti su švente susiję reikalai.

Nuoširdžiai kviečiame Švente 
suinteresuotus asmenis - kuo 
gausiau šiame susirinkime daly
vauti ir apie atvykimą iki kovo 
12 pranešti JAV LB Krašto val
dybos pirmininkui dr. Antanui 
Butkui, 2370 Canterbury Rd., 
University Hts., OH 44118, arba 
paskambinti telefonu (216) 932- 
9944.

J AV LB

Pirminįgjsas — Alfonsas Juška, 
36590 Maas Dr., Sterling Hts., 
MI 48077. (313) 264-7735

Nariai — Antanas Janušis ir 
Kostas Jok ša

Kandidatus į JAV LB XI tary
bą reikia pasiūlyti iki 1985 
kovo 15 ir pristatyti Michigano 
apygardos rinkimų komisijai. 
Kandidatus siūlo mažiausiai 10 
savo apylinkėje gyvenančių na
riui Michigano apygardoje bus 
balsuojama už 4 kandidatus.

Vytautas Kutkus
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos pirmininkas

— “Pavasaris”, Montrealio lie
tuvaičių mergaičių choras, va- 
dovaujamasvsolistės Ginos Cap- 
kauskienės, jy ošiasi švęsti gy
vavimo penkmetį. Koncertas - 
balius bus 1985 gegužės 4 
Aušros Vartų parapijos salėje.

— Chicagos skautijos rengia
ma Kaziuko mugė įvyks kovo 3 
Jaunimo Centro patalpose.

— Australijos LB Krašto tary
bos išrinktoji valdyba pasiskirs
tė pareigomis: V. Neverauskas
— pirmininkas, J. Jonavičius— 
pavaduotojas ir narys užsienio, 
sporto reikalam, V. Baltutis —
I sekretorius, N. Alvikienė —
II sekretorė, J. Vabolienė—narė 
švietimo bei kultūros reikalam, 
L. Gerulaitis — iždininkas, J. 
Mockūnas — ryšininkas tarp 
krašto valdybos ir Jaunimo są
jungos. Krašto valdybos būstinė
— Lietuvių narnai Adelaidėje.

— Lituanistikos Katedros di- 
ektorių tarybai 1984 - 85 me
tais PLB skiria 4 direkto
rius, JAV LB — 3, Kanados 
LB ir Lietuvių Fondas po 1 
direktorių. Direktoriai išsirenka 
valdybos pirmininką, kuris pri
stato valdybą direktorių tarybai 
tvirtinti. 1985 - 86 metais PLB 
skirs 3, JAV LB — 4, Lietuvių 
Fondas ir Kanados LB — po 1 
direktorių.

— Venancijaus Ališo knygos 
“Anapus marių” sutiktuvės Jau
nimo Centro kavinėje įvyks kovo 
1. Ruošia ateitininkai sendrau
giai.

— Andrius Klemas laimėjo 
pirmą vietą ir 1000 dol. pre
miją už rašinį konkurse, kurą 
pravedė American Consulting 
Engi'neering Council. Andrius 
Harvardo universitete studi
juoja pritaikomąją fiziką.

— Šv. Kazimiero biografiją 
portugalų kalba parašė kun. 
Pranas Gavėnas. Ją atspausdino 
saleziečių leidykla, kuri per savo 
skyrius knygą platina visoje 
Brazilijoje. Aštuntoje pasau
linėje knygų mugėje Sao Paulo 
mieste buvo eksponuojama ir ši 
knyga. Supažindindamas brazilų 
visuomenę su šv. Kazimieru, 
kun. P. Gavėnas pateikia istori
nių žinių apie Lietuvą ir infor
macijų apie dabartinę jos sun
kią padėtį.

NAUJAS ACTA BALKIO A LEIDINYS

Koenigstein im Taunus,Fede
racinėje Vokietijoje, veikiant is 
Baltų Institutas išleido naują 
— jau 23-ąjį — savo rnehaš- 
tį — Actą Baltiea. Tai stora — 
280 puslapių — knyga, kurioje 
yra spausdinami įvairūs studiji
niai straipsniai vokiečių kalba 
baltistikos temomis.

Iš lietuvių tarpo dvi studijas 
šiam metraščiui yra parašęsOk- 
lahomos universiteto politinių 
mokslų profesorius Stasys Var
dys. Pirmojoje studijoje prof. 
Vardys nagrinėja žmogausteisių 
klausimą Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Antroje studijoje yra 
nagrinėjami 1980-ųjų metyLen- 
kijos įvykių atgarsiai Pabaltijo 
kraštuose, jų įtaka Lietuvosreli- 
giniam gyvenimui ir pogrindžio 
veiklai, iškeliamos sovietu pa

stangos izoliuoti Pabaltijo kraš
tus, ypač Lietuvą, nuo Lenkijos.

Kitus metraštyje atspausdin
tus straipsnius parengė estai ir 
latviai mokslininkai. Andrivs 
N’amsons rašo apie baltų tautų 
kilmę. Arturs Sons pateikiia 
išsamią dokumentaciją apie so
vietų apsiginklavimą Pabaltijo 
rajone, Adolfs Šildė rašo apie 
sovietinio saugumo Latvijoje 
išvystytą teroro akciją po 1940 
metų okupacijos. Janis Dagis ra
šo apie latvių gimnaziją Vaka
rų Vokietijoje.

Metraščio pabaigoje yra re
cenzuojamos naujausios knygos 
baltiškomis temomis. Baltų In
stitutas Koenigsteine dabar ruo
šia 24-ąjį savo metraštį — Actą 
Baltiea, kuris pasirodys šių metų 
rugsėjo mėnesį.

I 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 $1,481.00
IŠ MONTREALIO $1,850.00 KANADIŠKAIS

Louis Daužickienė agentė 75 metų sukaktį Durrows 
restorane. Vaišes surengė duktė Adelė ir sūnus Povilas. J 
svečius pakvietė Lietuvos vyčių 110 kuopos narius.

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 $1,467.00
IŠ MONTREALIO 1,835.00 $1^835.00 KANADIŠKA’S

(MIEGANT 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 
GRANDUOZINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

TARPININKAUJAME NUPERKAMI 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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS
®/=77V7V77Z^

Stmpfe r-lr-juno- Hnnnh dritgn

— Detroito skautų Kaziuko 
mugė įvyks kovo 3.

— Lietuvių Kankinių parapi
jos, Mississauga, Ont., Tarybos 
kultūrinei komisijai vadovauja 
sol. S. Žiemelytė. Komisija 1985 
kovo 30 koncertui yra pakvie
tusi solistus iš Chicagos — Da
ną Stankaitytę ir Algį Grigą.

— Smuikininkai Juris ir Dana 
Mazurkevičiai šiais mokslo me
tais įsikūrė Urbanoje, kur Juris 
pradėjo vadovauti Illinois uni
versiteto smuiko klasei. Pasta
ruoju metu jie daug keliavo, bu
vo pasiekę net Australiją, kur 
taip pat susilaukė lietuvių dė
mesio. Dana(Pomerancaitė) yra 
žydų kilmės. Ją vokiečių oku
pacijos metais slėpė ir globojo 
Kipro Petrausko šeima. -

— Gavėnios rekolekcijos vy
ram Putnam, Conn., vyks ko
vo 16 - 17. Prasideda šeštadie
nį 10 vai. ryto, baigiasi sek
madienį su pietumis. Vadovaus 
kun. A. Klimanskis iš Nėw Lon- 
don, Conn. Apie dalyvavimą 
prašoma pranešti 1-203-928-5828.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Šimkus, New Bedford, 
Mass., dr. V. Jurgaitis. Crystal 
Beach, Fla., dr. G. Baliūnas- 
Austin, Short Hills, N.J. Užsakė 
kitiem: A. Ošlapas, 01d Green- 
wich, Conn. — Aurai Ošlapaitei, 
San Francisco, Calif. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant - visiem 15 dol. me
tam.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. šveikauskienė sutiko 
žieme laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisiniais klausimais Dar* 
blninko skaitytojam. Klausimai siųs- 
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attorney-at-Law, Boston 
F i ve Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

SKYRYBŲ PAINIAVOS

KLAUSIMAS
Mano kaimynai daugelį metų 

prastai sugyveno. Vis kalbėjo 
apie “divoree”, bet taip ir gyve
no, kaip šuo su kate; sakė, kad 
dėl vaikų labo.

Prieš kurį laikų vyras išvažia
vo į Californiją, esu tarnybos 
reikalais. Sakė, jo bendrovė — 
darbdavys jį siunčia. Po kiek lai
ko, jam išvažiavus, žmona gavo 
iš Nevados valstijos laišką, kad 
jos vyras ją divorsuoja. Ji, supy
kusi, suplėšė laišką ir nieko į tai 
neatsakė. Po to vyras grįžo į sa
vo seną darbovietę, apsigyveno 
pas seserį ir nebegrįžta namo. 
Jis duoda žmonai 190 dolerių į 
savaitę vaikams išlaikyti, o žmo
nai pinigų neduoda. Gal mums 
paaiškintumėt ar gali būti di- 
vorsas be žmonos sutikimo.

ATSAKYMAS
Kiekvienoj valstijoj įstatymai 

numato tam tikras aplinkybes, 
dėl kurių teismas gali vienam, 
vyrui arba žmonai, prašant, su
teikti skyrybas (statutory 
grounds for divoree). Be to, dau
gumas valstijų pastaraisiais me
tais yra priėmusios vadinamuo
sius “no fault” skyrybų statu
tus — įstatymus. Pirmuoju at
veju, kitos pusės “sutikimas” 
skyryboms nėra reikalingas. Vy
ras arba žmona kreipiasi teis
man, prašant kad skyrybos būtų 
suteiktos dėl kitos pusės “kal
tės”. Jei sugeba įrodyti tą “kal
tę", teismas suteiks skyrybas, be 
jokio kitosios pusės sutikimo. 
Iš kitos pusės “No fault” sky
rybų atveju, abi pusės turi su
tikti ir susitarti: 1. dėl fakto, 
kad jų vedybos yra, taip sakant.

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. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The VVay 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 tik už 
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 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), Nevv Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, -341 
Highland Blvd., Brooklyrrr'N.Y. 
11207.

priėjusios liepto galą, kad reika
las nebėra “atitaisomas“ ir 2. 
dėl turto pasidalinimo (property 
division). Po to teismas, tam tik
ram laikui praėjus pripažins 
abiem pusėm skyrybas. Tai tiek 
dėl skyrybų kurios vyksta toj 
valstijoje, kur abidvi pusės gy
vena (domiciled).

Tamstų aprašomu atveju, at
veju, matyti, vyras išvažiavo į 
Nevadą, kad gavus “greitas” 
skyrybas, kurių nebūtų galėjęs 
gauti Tamstų pačių valstijoje. 
Sprendžiu, kad jo žmona būtų 
nesutikusi jam duoti vadinamų 
“No fault” skyrybų ir kad jis ne
turėjo įstatymų numatomo pa
grindo teigti, kad ji y ra “kalta”. 
Šitokiu foreign divoree atveju 
žmonos pozicija yra tokia: jei ji 
būtų pasisamdžiusi advokatą 
Nevadoj arba pati būtų ten nu
vykusi, — reikalas būtų užbaig
tas, nes skyrybos tada būtų pri
pažįstamos Tamstų pačių valsti
joje. (“full faith and credit”). 
Tačiau, kadangi ji to nepadarė, 
ji dabar galėtų, jei to nori, kreip
tis teisman ir, jei ji galėtų įro
dyti, kad vyras išvažiavo į Ne
vadą vien su tikslu gauti sky
rybų, o ne tarnybos reikalais, 
— ji greičiausiai laimėtų ir vieti
nis teismas nuspręstų, kad jokių 
skyrybų nebuvo; tai reiškia kad 
Nevados sprendimas būtų nepri
pažintas.

Iš esmės reikia žinoti, kad nie
kas negali priversti kito sū juo 
arba su ja gy venti, jeigu to ne
nori. Todėl abejoju ar Tamstų 
kaimynei apsimokėtų visas tąsy- 
masis per teismus. Tačiau ji gali 
savo vyrui pranešti, kad jai nėra 
priimtinas faktas, kad jis išlaiko

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 Montrealy 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. 
Įrašyta 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 Stankaityti, akompanuo
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 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 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui. į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

vaikus, bet ne ją. Jei ji nedirba 
ir prižiūri mažamečius vaikus, 
vyras turi pareigą ją išlaikyti. 
Kitaip, ji jam turi pasakytieji 
neturės kitos išeities ir turės 
kreiptis į teisiną dėl skyrybų 
“panaikinimo”. Kai vyras tai iš
girs ir pasikalbės su savo ad

DĖL VLIKO ATSISAUKOMO 
Į LIETUVIUS TĖVYNĖJE
Skaitau Vliko seimo priimtąjį 

atsišaukimą lietuviams tėvynėje 
(“Darbininkas”, Nr. 3, 1985 sau
sio 18) ir netikiu savo akimis. 
Vlika.s, nusiėmęs suvereno karū
ną ir atsižadėjęs tariamų tautos 
įgaliojimų, kaip jam ir pridera, 
prabyla šį kartą išeivių vardu. 
Tai sveikinti mis posūkis į teisin
gą kelią.

Atsišaukimas pradedamas to
kiais žodžiais: “Lietuvių tauta 
apsisprendė būti nepriklausoma 
demokratiška respublika 1918 
metų Vasario 16 Dienos Aktu...”

Jau pačiame pirmame sakiny 
kyšo dvi klaidos — istorinė ir 
teisinė. Viena, Lietuvos Taryba 
1918 m. vasario 16 d. aktu pa
skelbė “atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis”, bet nenustatė Lietu
vos valstybės santvarkos respub
likinės formos. Antra, čia sumai
šomos ir suplakamos dvi valsty
binės teisės sąvokos: tautos ir 
valstybės, turinčios respublikinę 
santvarką. Jos skiriasi viena nuo 
kitos. Tad trumpai apie kiekvie
ną.

Tauta — tai istorijos būvyje 
sus<tdariusi tos pat kilmės žmo
nių bendruomenė, turinti 
bendrą kalbą, tikybą, bendrus 
papročius, tradicijas. Valstybė 
— tai tam tikroje teritorijoje 
gyvenanti žmonių bendruomenė, 
turinti savo valdžią, kurią res
publikoje renka piliečiai; kitaip 
gali būti monarchijoje: joje val
džia paveldima. (Tokia apibrėž
tis tinka tik šio meto civilizuo
toms respublikoms.) Vadinasi, 
valstybė susideda iš trijų ele
mentų: gyventojų (tautos), teri
torijos ir valdžios. Kitaip tariant, 
tauta tėra tik vienas trijų vals
tybės elementų. Tautos, sukur
damos savo valstybę, nemiršta, 
bet labiau suklesti. Taigi ir 
lietuvių tauta, Valstybės Tary
bai 1918 m. vasario 16 d. aktu 
atstačius nepriklausomą Lietu
vos valsty bę, neišnyko, bet išli
ko. kas buvusi.

Atsišaukimo mintys sumaišy
tos. priskaldyta beprasmybių, 
ypač išskaičiuojant asmens lais
vės varžymus. Vienu ir tuo pa
čiu įvardžiu “mes” vadinamos 
kelios sąvokos (lietuvių tauta, 
išeiviai. Vilkas), ir tuo būdu dar 
labiau susijaukia atsišaukimo 
turinys.

Angliškasis atsišaukimo teks
tas (Elta Information Bulletin, 

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojant i em tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. '

Užsakau “Lithuanla 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.)

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

Užsakau “Lithuanlan Cookery” už 8 dol. Persluntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ................................................................................ ..

Numeris, gatvė .....................................................................................

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

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.25% APSKAIČIAVIMAS

DABARTINIS KURSAS 7.00% KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

vokatu, jis greičiausiai nutars ją 
šelpti. Beje, patartina, kad 
Tamstų kaimynė pasikalbėtų 
su vietiniu advokatu. Jei jos vy
ras sutiks ją šelpti, būtų gerai, 
kad tas jo įsipareigojimas būtų 
raštiškoje formoje ir teisiškai 
pagrįstas.

Nr. 12-307, December, 1984) 
skiriasi nuo lietuviškojo:aplopy
tas papildymais ir paaiškini
mais, kai kurie sakiniai kitaip 
sudėstyti, sukeisti vietomis. Argi 
taip daroma? Klastojant angliš
kąjį tekstą, suklysta — Lietuva 
priskirta Sovietų Sąjungai. Vli
kas, skelbdamas Sovietų oku
pacinių pajėgų žiauriuosius nu
sikaltimus prieš lietuvių tautą 
ir Lietuvos valstybę, {rikiuoja į 
jų skaičių ir, kaip sakoma, “Lie
tuvos kolonizaciją kolonistais iš 
kitų Sovietų imperijos dalių.” 
(Pabraukta mano). Tuo būdu jis, 
gretindamas Lietuvą su kitomis 
Sovietų imperijos dalimis, nepa
grįstai skelbia svetimiesiems — 
ir ją esant tos imperijos dalimi.

Reiškiant susirūpinimą pa
vergtos lietuvių tautos vaikais 
(ir dar su įtari nguino priegaide), 
pamokslaujama, kad jie “nepasi
rinktų lengvesnio vilionių kele
lio; kad nesiliaujančios propa
gandos ūžimo apkurtinti, nepa
mirštų auk štų -žmon i-š ku mo • 
idealų ir neprarastų tikėjimo 
amžinu lietuvio idealu.”

Tačiau užmirštame pažvelgti į 
save. Juk ne visi Vliko seneliai, 
balsavę už Šį narsų atsišauki
mą, besusikalba lietuviškai su 
savo vaikaičiais, kurių tikrai ne
kurtina sovietinės “propagan
dos nesiliaujantis ūžimas”.

Toliau kalbant apie vaikų ap
saugą, akstinama “juos išaugin
ti sveikais ir šviesiais patriotais 
bei sąmoningais tautų bendruo
menės nariais” (mano pabrauk
ta), kurie kažin kaip lyg ir pa
našauja sovietiniams patriotams 
ir “tarybinės liaudies” interna
cionalistams. Ana, Brežnevinės 
Sovietų Sąjungos konstitucijos 
įžangoje, be kitų dalykų, jašo- 
ma: “tarybinė liaudis” (ji taria
mai ir konstituciją įtvirtinusi) 
esanti “nauja istorinė žmonių 
bendrija“, susidariusi “visų kla
sių ir socialinių sluoksnių suar
tėjimu, visų nacijų (tautų. 
Br. N.) bei tautybių teisine ir 
faktine lygybe, jų brolišku bend
radarbiavimu.” “Tai — didžiai 
organizuotų, idėjiškų ir sąmo
ningų darbo žmonių — patrio
tų ir internacionalistų — visuo
menė.” Kuogi pagaliau skiriasi 
Vliko nulietuvinti šviesieji pat
riotai bei sąmoningieji tautų 
bendruomenės nariai nuo sovie
tinių patriotų ir “tarybinės liau
dies“ internacionalistų?

Tenka apgailestauti VIiko “ne- 
palūžtančio užsispyrimo ir įsi
pareigojimo Lietuvos laisvės ko-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 15 dol. — D. Miklas, 
Great Neck, N.Y., J. VVanat, 
Ozone Park, N.Y., kun. P. Jaraš- 
ka, Sunny Hills, Fla., A. Reven- 
tas, Gulfport, Fla., J. Kačinskas, 
So. Boston, Mass., J. štuopis, 
Sharon, Mass., O. Jakūbauskas, 
Seminole, Fla., kun. A. Babonas, 
Detroit, Mich., R. Ayre, J)Iew 
York, N.Y., V. Zabita, Brooklyn, 
N-.Y., V. Lazauskas, Baltimore, 
Md.

Po 11 dol. — V. Stelmokas, 
Pompano Beach, Fla., J. Jamack, 
Broomall, Pa.

Po 10 dol. — R. Petronienė, 
So. Boston, Mass., K. Simanavi
čius, Marstons Mills, Mass.,Tėv. 
Aleksandras, OFM, Bridgeville, 
Pa., S. Meškys, Center Harbor, 
N.H., P. Davidon, Milford, 
Conn., S. Litvinas, VVolcott, 
Conn., F. Šalpukas, Flushing, 
N.Y., D. Pranckevičius, Rose- 
dale, N.Y., A. Strazdas, Placen- 
tia, Calif., R. Jurkūnas, Lomita, 
Calif., M. Slavinskas, Nevv Hyde 
Park, N.Y., E. Baliūnas, VVood- 
haven, N.Y., S. Dabkus, Toron
to, Ont., G. Kazlauskas, Stam- 
ford, Conn., R. Ugianskis, Nevv 
Fairfield, Conn., D. Delesare, 
Cranston, R.L, S. Kuchynskas, 
Brooklyn, N.Y., K. Krušinskas, 
Kearny, N.J., O. Strimaitis, Put- 
nam, Conn., D. Pautienis, W. 
Barnstable, Mass., E. Razulevi- 
čius, Nonvood, Mass., A. Bag
donas, Bronx, N.Y., kun. J. Pa
kalniškis, Brooklyn, N.Y., K. 
Čiurlys, New Brunswick, N.Y., 
K. Brazauskas, Lighthouse Pt., 
Fla., M. Kober, Port Washington, 
N.Y., A. Žukas, VVoodhaven,

DEXTER PARK -įj 
Įtl PHARMACY |N

Wm. AnaetasL 
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELJVER 
296-4130

vai” (iš pirm. K. Bobelio pra
nešimo) tik tokio lygio vaisių 
ir stebėtis atsakomybės truki iu- 
mi prieš bolševikų kryžiuojamą 
tautą.

Bronius Nemickas

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

3 - 6 mėn. 9.095% 8.8%
12 mėn. 9.576% 9.25%

$500 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%

— $50,00 9 IR DAUGIAU — PAGAL SUSIT ARIMĄ --------

IRA CERTIFIKATAI:

N.Y., J. Hoff, Huntington Park, 
Calif., R. Bureikienė, Los An
geles, Calif., O. Dzetaveckas, 
VVoodhaven, N.Y., K. Miklas, 
Plainview, N.Y., S. Šakalys, East 
Greenvvich, R.I., A. Poderienė, 
Southfield, Mich., V. Žukas, 
Great Neck, N.Y., A. Lileika, Lo- 
cust Valley, N.Y., A. Nielsen, 
Glastonbury, Conn., G. Valiulis, 
VVaterbury, Conn., V. Gedmin- 
tas, VVoodhaven, N.Y., S. Gofen- 
sas, Brockton, Mass., J. Chapu- 
kas, Sunny Hills, Fla., prel. J. 
Balkūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Šoliūnas, Lemont, III., 
S. Blynas, Bridgeport, Conn., 
C. Sarpalis, Baltimore, Md., A. 
Orentas, Columbia, Md., M. 
Petrąuskienė, Hartford, Conn.,
A. Vitkus, VVest Hartford, Conn.

Po 7 dol. — B. Lukoševičienė, 
Richmond Hill, N.Y., M. Ridikas, 
Afton, N.Y., kun. dr. T. Žiūrai
tis, OP, VVashington, D.C., B. 
Blazaitis, Baldwin, N.Y.

Po 6 dol. — M. Juozapavi
čienė, VVoodhaven, N.Y., A. Kli
mas, Rochester, N.Y., A. Daukan
tas, VVallington, N.J.

Po 5 dol. — S. Eiva, Brock
ton, Mass., M. Zeringienė, VVest- 
field, Mass., S. Kudulis, Ormond 
Beach, Fla., A. Žukauskas, Te- 
ųuesta, Fla., J. Krasauskas^ 
Hyannis, Mass., O. Pajėdienė, 
VVorcester, Mass., A. Ust- 
janauskas, VV. Hartford, Conn., 
E. Radionovas, VV. Hartford, 
Conn., J. Baužys, Chicago, III., 
V. Paprockas, Brooklyn, N.Y., 
S. Bobelis, Plainvievv, N.Y., VV. 
Draugelis, So. VVindsor, Conn.,
B. Karmazinas, Groton, Conn., 
V. Bagdonas, Rego Park, N.Y., 
E. Sandanavičius, Brooklyn, 
N.Y., A. Girnius, Howell, N.J., K. 
Žvirblis, Broklyn, N.Y., R. Kepe
nis, Groton, Conn., J. Sodaitis, 
Ormond Beach, Fla., VV. Žlioba, 
Jamaica, N.Y., A. Ruzgas, VVood- 
have-n, N.Y., D. Šukys, Diamond 
Bir, Calif., B. Galinaitis, VVest*, 
minster, Md., kun. dr. M. Čyg 
vas, Albany, N.Y., R. Vaičaitis, 
VVest Nyack, N.Y., B. Oniūnas, 
Juno Beach, Fla., V. Balsys, St. 
Petersburg, Beach, Fla., E. Va
liūnas, Southampton, N.Y., L. 
Drangauskas, VVoodhaven, N.Y., 
S. Barkus, Howard Beach, N.Y., 
M. Banevičius, VV. Hartford,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.
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BRIDGEWATER, MASS.
Lietuviška ornamentika

Valst. Bridgėwater kolegijos 
bibliotekoje gruodžio 2 buvo su
rengta A. Saimininkienės dary
tų paveikslų paroda, išstatyta 
šiaudinukais papuošta eglutė ir 
Lietuvių Tautodailės Instituto, 
Bostono skyriaus suruošti šiau
dinukų darymo kursai.

Menininkė Aldona Saiminin- 
Kienė savo paveikslus daro iš 
šiaudų. Jos paveikslų temos — 
religinės ir tautinės. Lietuvos 
peisažai, lietuviškos sodybos su 
meniškais kryžiais ar pasakų, 
legendų motyvai.

Prieš kelerius metus Brockton, 
Mass., ruoštoje jos sukurtų pa-

veikslų parodoje buvo nemažai 
jų parduota ir užsakyta pagei
daujamom tematikom.

Šį kartą paveikslai buvo išsta
tyti tiktai parodai, kuriais ža
vėjosi ir domėjosi kolegijos stu
dentija Ir lankytojai.

Menininkė paveikslų atlikimo 
teehpikos demonstravimui buvo 
atsivežusi rugių ir kviečių šiau
dų. Noriai jinai aiškino besi
domintiems, _ kaip paruošiami 
šiaudai, kaip išgaunamos 
reikiamos spalvos,' kaip kompo
nuojamas paveikslas.

Kalėdinių eglučių puošimo 
šiaudinukais ir jų padarymo 
mokė A, Saimininkienė, J. Aukš- 
tikalnienė ir L. Kiliulienė.

Kursais ir paveikslų techni
kinių atlikimu susidomėjimas 
buvo didelis. Norinčių pasimo
kyti tų pritaikomųjų menų buvo 
atvykę iš Brocktono, Bostono ir 
plačios apylinkės.

Lietuviai puošdami eglutes
šiaudinukais visuomet susilaukia ir tuo prisidėjusiems prie rengi- 
ypatingo dėmesio kitataučių nio pasisekimo ir savo tautos 
tarpe ir kartais yra apdovano- pagarsinimo kitataučių tarpe, 
jami premijomis ar pagyrimo. E. Ribokienė

lapais. Be to, tais papuošimais 
yra propaguojamas Lietuvos 
vardas.

Padėka Liet. Tautodailės Ins
tituto valdybai, kursų lektorėms, 
parodos ir kursų globėjui dr. 
P. Bizinkauskui, Valst. Bridge- 
water kolegijos Baltų kultūros 
draugijai. Išskirtinai tenka pa
dėkoti ponams Saimininkams 
už atvykimą iš Hartford, Conn.

ryto. Voda S. «r V. Minkai, 71 
Farragut Road, Sa Boston, Mase ' 
02127. TeM. 2M-2S1S. ,.

LAISVĖS VARPAS SSkmadle-

MA 02402. Telefonas (017) 688-

BOSTONO RENGINIAI
Kovo 3 Skautų rengiama Ka- r 

ziuko mugė. %
Kovo 24 M inkų radijo valan

dėlės renginys.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

jnirusjo žmonai Emilijai, dukroms Giedrei Stankūnienei 
ir Aldonai Pintsch su šeimomis, seseriai dr. Alicijai 
Noakaltel-Dunejevski ir visiems giminėms reiškiame nuo- 
ilrdži<iižuojautą.

Vytautas ir Irena Alksniniai
DR. VLADUI INGELEVIČIUI

mirus, dukras Reginą Kudžmienę Ir Mariją Vygantienę 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vytautas ir Irena Alksniniai

ADVOKATE BIRUTĖ ŠIMKUTĖ 

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street 

New Bedford, MA 02740 

Tel. 617 999-1332 .

I

I

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Giedrei su jų 
šeimomis reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės
i Draugija, New Yorko skyrius

MEMKR

A.A. >
Dr. VLADUI INGELEVIČIUI

mirus, jo dukras Marą Vygantienę ir Reginą Kudžmienę 
su šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

1985 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

$1765.00LIEPQS 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

$1706.00 
1465.00 
1698.00 
1679.00 
1212.00 
1173.00 
1279.00

- 1309.00

nuo 10 iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai.

DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, Jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai Plntsch, 
Giedrai Stankūnienei su šeimomis, Jo seseriai dr. Alicijai 
Noakaltel-Dunajevskl reiškiame nuoširdžią užuojautą.

j procentus, 
leidžiamus (statymų. \ ■'

DM lengvo taupymo bū- .*

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 

i changes.

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukterims Aldonai Plntsch ir 
Giedrei Stankūnienei, Jų šeimoms ir visiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Irena ir Jurgis Okuniai

Kelionių ilgis

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

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

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, mielas seses Giedrę Stankūnienę ir Aldoną 
Pintsch, buvusias Neringos tunto tuntininkes, bei jų 
šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Neringos tuntas

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukrgms Aldonai Ptatscfrx. 
Giedrei Stankūniene i su šeimomis irkitiems artim iesiems 
gilią užuojautą reiškia

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Giedrei su 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

R
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

Sofija Plechavičienė

Vytautas ir Irena Alksniniai

Irena ir Aleksandras Vekseliai

HVirS THF LfiDtP'

erniK-BV-miiiL 
Pastoge paid bath luays 

Fost, conuenfentpriviite, sofBjrBs! 
RiaTs uilnt MIHaiNrBYiniHLB^^ x
Gretai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-; 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban- *' 
ką ar 1“°* atsiimti, tai galite attikti narni* bot

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavus, bankas tuoj j- 
traukla sumų Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-

Inž. ALGIRDUI RATUI
mirus, žmonai Živilei ir sūnui Tomui, netekus vyro ir tėvo, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Ir drauge liūdime.

William ir Margarita Primavera 
Verutė ir Jonas Rūteniui

Dr. VLADUI INGELEVIČIUI
mirus, dukteris — Regina Kudžmienę ir Mariją Vygan
tienę, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

INŽ. ALGIUI RATUI
mirus, žmoną Živilę ir sūnų Tomą nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Dr. VLADUI INGELEVIČIUI
mirus, liūdesy likusias dukras Marą ir Giną 
giliai užjaučia

šeimomis

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai Pintsch, 
Giedrei Stankūnienei su šeimomis ir kitiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia

N.Y. vyr. skaučių židinys
Vilija

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

Vladas ir Patricija Sidai 
su šeima

Algirdas, Gražina 
ir Algirdas Šimukoniai

G. ir V. Dragūnevi
E. ir I. Krasaus

DR. VLADUI INGELEVIČIUI
mirus, jo dukrom Reginai Kudžmienei ir Marijai Vygantie- 
nei su šeimomis ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

N.Y. Liet. Gydytojų Draugija

MARCELEI PRAPUOLENIENEI
mirus, sūnui Stasiui, ilgamečiu! Lietuvių Atletų Klubo na
riui bei bingo darbuotojui, ir Jo šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Lietuvių Atletų Klubas 
L.A.K. Bingo Grupė

INŽ. ALGIMANTUI RATUI
mirus, Jo žmonai, mielai klasės draugei Živilei Ir Jos 
sūnui bei giminėms reiškiame gilią užuojautą Ir draugo 
liūdime.

Ina Nenortienė su Seimą 
A. ir K. Šimėnai
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341 HIG H LA N D BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Darbininko laikraščio 70 metų 
sukaktuviniame koncerte spalio 
6 dainuos šie žymūs solistai 
— Algis Grigas iš Chicagos ir 
Daįva Mongirdaitė iŠ Bostono.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje vasario 24, sekmadienį, 
SLA centro patalpose, 307 W. 
30th St. Manhattane, ruošia 
šeimyninio pobūdžio Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimų. Minėjime dalyvaus 
ir Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis. Po oficialios dalies 
bus vaišės.

Gavėnia prasidėjo vasario 20, 
šį trečiadienį. Gavėnios metu 
penktadieniais visi katalikai 
nuo 14 metų amžiaus iki gyvos 
galvos turi susilaikyti nuo mė
siškų valgių. Pelenų Dienų ir 
Didijį Penktadienį asmenys, su
laukę 21 m. iki 59 m. gali valgy
ti tik tris kartus, be mėsos, tik 
vienų kartų sočiai privalgant.

Irenos Banaitienės pavardė 
buvo praleista skelbiant au
kojusių vyskupo fondui sąrašų. 
Atsiprašome.

Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras”, vadovaujamas Ele
nos Dauguvietytės-Kudabienės, 
kovo 16 Kultūros Židiny suvai
dins Petro Vaičiūno 4 veiksmų 
dramų “Tėviškės Pastogė”. Retas 
įvykis, kad New Yorke pasi
rodo lietuviškas teatras, todėl 
visi kviečiami iš anksto ruoštis 
kovo 16 vakare atvykti į Ži
dinį. Spektaklio rengėjai — Kul
tūros Židinio valdyba.

KNYGŲ 
LENTYNOJE

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo. Anapus marių. Poezi- 
jo rinktinė. Kietais viršeliais. 7 
dol.

VI. Kulboko, A. Tulys. 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos. 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuomeni
niai klausimai. Kietais viršeliais. 
15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto, Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos letuviškos knygos, 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

Marijaus Blyno leidiniai, gau-
narni Darbininko administraci
joj: Lietuvos senovės pamink
lai — 10 dol.; Nostradamus, 
pranašystės ir erdvės paslapty s 
— 5 dol.; Lietuvos reikalais kul
tūrinių, istorinių ir politinii] 
straipsnių rinkinys — 6 dol.; 
Gynybinių Vilniaus sienų nu
vertimas (vertimas) —3 dol.

Danguolė Didžbalienė irNew Jersey valstybės guberna
torius Thomas H. Kean.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė gražiai buvo paminėta 
per New York Times radijo 
stotis — WQXR FM ir AM, 
buvo transliuota lietuvių kom
pozitorių muzika su atitinkamais 
komentarais. Detaliau apie šių 
programų bus parašyta kitame 
Darbininko numeryje.

Ieškomi savanoriai, kurie ga
lėti] kai kuriais šeštadieniais 
nuvežti Apreiškimo parapijos 
bingo darbuotojus iš VVilliams- 
burgo į Jamaicų ir atgal. Dėl 
susitarimo prašom skambinti 

.po 6 v. vakaro šiuo telefonu 
718 846-3829.

Emilija Jurevičiūtė, iš Linden, 
N.J., su motina yra išvykusios 
į Florida ir leidžia žiemų Palm 
Beach Shores.

Lietuvos vyčiai leidžia savo 
informacinį biuletenį anglų kal
ba. Leidžia Lietuvos reikalu 
komitetas, kuriam pirminin
kauja dr. Jokūbas Stukas. Sau
sio mėnesio numeryje plačiai 
rašoma apie keliamas bylas bal
tam, galimas deportacijas į So
vietų Sąjungą, duodami laiškų 
pavyzdžiai, plačiau rašoma apie 
estų Linnų, nurodoma, kur rei
kia rašyti ir kų rašyti, pra
šoma greitos akcijos šiuo reika
lų. Rašo ir apie vysk. P. Balta
kį, jo dalyvavimų Amerikos vys
kupų konferencijoje, rašo ir 
apie politinius kalinius, ragina 
jiem laiškus rašyti. Biuletenį 
redaguoja Bemice Aviža.

Apie kun. Ladą Budrecką, 
kuris mirė vasario 1 ir kurį pa
laidojo vasario 5 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios. Darbininko 
redakcija turi gana daug išsar 
mios medžiagos apie jo gyveni
mų ir muzikinę veiklų. Visa tai 
bus aptvarkyta ir paskelbta 
Darbininke.

Kun. J. Pragulbickas, Eli- 
zabeth, N.J., atnaujindamas sa
vo Darbininko prenumeratų, 
pratęsė prenumeratas ir dar ke
turiem skaitytojariS^Iš viso at
siuntė 110 dol. Dos imlias pan
dos rėmėjui, palaikančiam šių 
tradicijų eilę metų, administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

Pašto įstaiga praneša, kad nuo 
vasario 17, sekmadienio, 12:01 
ry to pirmos klasės laiškai turės 
būti apmokami 22 centų pašto 
ženklu. Taip pat bus pakeltas 
tarifas ir kitom siuntom. Gaila, 
kad JAV paštas kelia kainas, 
bet menkina patarnavimų, ypač 
etninių laikraščių persiuntime 
skaitytojam.

VALSTIJOS KALĖDŲ EGLUTĖ

TRENTON, N.J.

N.J. gubernatoriaus etninių 
reikalų įstaigai paraginus čia 
esančias tautines grupes daly
vauti Gubernatoriaus rūmuose 
Trentone kasmet pastatomos 
Kalėdinės - eglutės papuošime 
tautiniais ornamentais. L.B. N.J.

Studentų pavasario kursai 
įvyks Dainavoje nuo kovo 15 iki 
kovo 17. Kviečiami visi studen
tai. Informacijos reikalu skam
binti Dariui Kudžmai 313 356- 
4451.

Dail. Aleksandra Merker-Vit
kauskaitė kovo 13 d. 8 v.v. 
354 Janet Avė., Paramus, N.J., 
ORT narių susirinkime de
monstruos juodų-baltų ir spalvo- 
tė paišybą. Gi kovo 14 d. 8 v.v. 
Teaneck miesto bibliotekoje Ber-
gen apskrities poetai skaitys sa
vo eiles. Skaitys ir Aleksandra 
Merker savo naujausių poezijų 
ir dar parodys eskyzus, kuriuos 
ji nupiešė kitiem poetam skai
tant savo eiles.

Ignatavičius Vladas, kilęs iš 
Jonavos, 1971 gyvenęs New Yor
ke, prašomas atsiliepti į Lietu
vos generalinį konsulatą New 
Yorke, 41 West 82 Street, New 
York, N.Y. 10024. Jam yra laiš
kas iš giminių Australijoje.

Muzikas ir pianistas Vytas J. 
Bakšys vasario 24, sekmadienį, 
2 vai. popiet dalyvauja Stony 
Brook universiteto koncerte. 
Koncertas yra ypatingas, jis pa
sižymės savo muzika, satyra ir 
humoru, bus pasijuokta iš įvai
rių scenos stilių, iš senųjų meis
terių. Koncerte bus grojami 
“PDQ Bach” kūriniai. Prie Ba
cho pavardės dar pridedami to
kie skaičiai (1807-1742)? Ir čia 
parodija. Johann Sebastijan 
Bach turėjo 21 vaikų. Atsira- 
to toks Peter Schickele, kuris 
“surado” paskutinio Bacho vai
ko kūrinius, tikrumoje jis pats 
sukūrė ir pavadino “PDQ Bach 
vardu ir pirmų kartų juos iš
vedė į viešumų prieš 1960 metus. 
Koncerto pradžioje pianistas Vy
tas J. Bakšys atliks savo kūri
nį Rytas, vidudienis ir nak
tis Bronxe. Paskui bus grojami 
ir parodijuojami įvairūs kūri
niai, įvedami įvairūs instrumen
tai ir net choras. Visų koncer
tų surežisavo ir scenai parengė 
tas pats Vytas Bakšys. Koncer
tas bus universiteto didžiojoje 
salėje, Fine Arts Centre. Bilietų 
kainos — 5 ir 3 dol. Informa
cijos reikalu skambinti 516-246- 
5678.

KASA primena, kad Sočiai Se- 
curity čekius galima išsikeisti 
lietuviškoje įstaigoje, kur nerei
kia gatvėj stovėti eilėse, arba 
rūpintis kad popiet bankas jau 
bus uždarytas. KASA atidaryta 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro, o penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 9 iki 5 vai. 
vakaro. KASOJE taip pat gali
ma atidaryti taupomųjų sąskai
tų ir pasirūpinti, kad valdžia 
Sočiai Security čekius atsiųstų 
tiesiai į KASĄ. Čia jūsų santau
pos duos 7% palūkanas, o pini
gus galite išsiimti kada tik nori
te. Paskambinkite arba atvykite 
i KASĄ ir pasiteiraukite apie šį 
patogų patarnavimų. Adresas: 
86 - 01 114th Street, Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418. Telefo
nas: (718)441-6799.

apygardos valdyba ėmėsi žygių 
šiame projekte dalyvauti. Tuo 
reikalu buvo susisiekta su visa 
eile asmenų, bet, ornamentų pri
statymo terminui artėjant prie 
pabaigos, reikalai taip susiklos
tė, kad lietuvių dalyvavimas 
eglutės papuošime pakibo ore. 
Reikalų išgelbėjo JAV LB X-sios 
tarybos narė ir LB Lindeno apy
linkės pirmininkė Danguolė 
Didžbalienė, kuri, pasikvietusi į 
talkų savo nagingas dukras De- 
bie ir Rūtų ir sūnų Jonų, pa
skubom prigamino šiaudinukų, 
kurie laiku buvo pristatyti į Gu
bernatoriaus įstaigų ir kuriais 
buvo papuošta valstijos Kalėdų 
eglutė 1984 m. gruodžio vidury.

Šios eglutės papuošime daly
vavo ir kitos tautinės grupės, 
kaip ukrainiečiai, estai, latviai, 
gudai ir kt. Į atidarymo iškil
mes buvo pakviesti projekte da
lyvavusių tautinių gni/jfų at
stovai. Lietuviam ta proga at
stovavo DanguolėDidžbalienė, 
kurią čia ir matome besisveiki
nant su N.J. gubernatorium Tho
mas H. Kean.

K.J.

Vasario 3 Liet Kat Moterų Kultūros draugija suruošė staigmenos pagerbimą savo 
pirmininkei Apolonijai Radzivanienei jos 75 metų sukakties proga. Sukaktuvininkė sėdi 
tarp vyskupo P. Baltakio, OFM, ir kun. A. Račkausko. Nuotr. A. Reivytienės

KUN. V. PIKTURNAI 70 METŲ
Kun. Vytautas Piktumą vasa

rio 26 mini savo gyvenimo 70 
metų sukaktį.

Gimė jis Kelmėje, Raseinių 
apskrityje- 1934 baigė Šiaulių 
gimnazijų ir įstojo į Kauno ku
nigų seminarijų. Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos-filo
sofijos fakulteto teologijos sky
rių baigė 1939. Į kunigus įšven
tintas 1939 birželio 3. Baigė 
drauge su kun. Jonu Pakalniškiu.

Iki bolševikų okupacijos buvo 
Kauno IV gimnazijos kapelio
nas. 1941 spalio 20 jį areštavo 
geštapas ir kalino įvairiuose ka
lėjimuose, nuo 1942 vasario 10 
buvo Dachau koncentracijos 
stovykloje. Iš ten išvadavo atė
jusi amerikiečių kariu Jrnenė. Tai 
buvo 1945 balandžio 30.

Pokario metais, atsigavęs nuo 
koncentracijos vargų, studijavo 
dar Innsbrucko ir Miuncheno 
universitetuose, buvo Miunche
no lietuvių studentų kapelio
nas, kaip Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus narys rūpinosi Miun
cheno ir apylinkių ligoninėse ir 
kalėjimuose esančiais lietu
viais. Įsitraukė ir į organizaci
nę veiklų, buvo Lietuvių Ku
nigų Sujungus vicepirmininkas, 
1945 - 49 redagavo tos sųjun- 
gos biuletenį — Vox Temporis. 
Jis buvo spausdinamas rotato
riumi. Buvo studentų ateitinin
kų dvasios vadas nuo 1947 iki

A. a. dr. Vlado Ingelevičiaus 
atminimui Lietuvių Kultūros Ži
diniui aukojo: Algirdas Bražins
kas 50 dol., dr. Birutė Paproc- 
kienė 50 dol., Kęstutis Jonynas 
•30 dol., Živilė Jurienė 25 dol., 
Gerimantas Penikas 25 dol. Vi
siems aukotojam Kultūros Ži
dinio valdyba nuoširdžiai dė
koja.

Darbininkas visiem skaityto
jam išsiunčiamas kartu trečia
dienio ankstyvoj popietėj kiek
vieną savaitę. Šiais metais paš
tas ypatingai vėluoja Lodi, 
Clark, Leonia, River Edge ir ki
tose New Jersey vietovėse. Skai
tytojai raginami pareikšti nusi
skundimų Brooklyno centriniam 
paštui adresu: General Post Of
fice, Second Class Desk, 271* 
Cadman Plaza E., Brooklyn, 
y. 11201. Telefonas: 718 330- 
2233.

Naujų knygų išpardavimas! 
Laureato Jurgio Gliaudos 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.

St. 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 ienei-Kaddis. Tel. 813 581- 

r 1306 arba 349-5215.

Kun. Vytautas Piktumą vasa
rio 26 švenčia savo 70 metų 
sukaktį. Sveikiname!

1949, nuo 1947 pirmininkavo 
politinių kalinių sąjungai.

Į Ameriką atvyko 1949 ir 
įsikūrė Brooklyne. Čia buvo 
Angelų Karalienės parapijos vi
karas. Ir čia veikė su įvairiom 
lietuviškom draugijom, 1950 ru
denį prie Apreiškimo parapijos 
organizavo šeštadieninę litua
nistinę mokyklą.

Kun. V. Pikturna yra plunks
nos žmogus, yra parašęs ir iš
leidęs knygą — Amžinoji auka, 
1954 (apie mišias). Praeitais 
metais išėjo jo pamokslų pir
moji knyga — Šviesa ir gyveni
mas. Pamokslų parašė dar dvi

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 23, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama P. I. Tchaikovskio opera 
“Eugene Onegin”. Pagrindiniai 
solistai: Kay Griffel, Isola Jo
nės, Misha Raitzin, Leo Nuzzi. 
Diriguoja Neeme Jarvi.

Albinas Milukas, dirbęs radi
jo stotyse Long Island, New 
Yorke ir Cape Cod, persikėlė į 
Bostoną ir yra girdimas per 
WROR 98.5 FM stotį savaitga
liais. Jis ten žinomas kaip Al 
Matthews. Bostoniečiai kviečia
mi pasiklausyti.

A. a. dr. Vlado Ingelevičiaus 
atminimui Lietuvių Fondui au
kojo: -30 dol. dr. J. ir M. Kriau
čiūnai, 25 dol. T. ir A. Alins- 
kai, 20 dol. L. ir V. Milukai. 

Pabaltiečių Jaunimo Kongreso Rengimo Komitetas 
kviečia visus, jaunimą ir vyresniuosius j

PAGERBIMĄ — PRIĖMIMĄ.
Pabaltiečių jaunimas pagerbs veikloje pasižymėjusius 

lietuvius, latvius ir estus.

Pagerbti lietuviai bus Jadvyga Matulaitienė, Rasa 
Razgaitfenė Ir kun. Kazimieras Pugevičius.

Vakaras jvyks kovo 9, šeštadienį, 7:30 v.v. Estų 
Namuose Manhattane, 243 E. 34 St. prie 2nd Avė.

Bus valgių bufetas ir veiks baras, šokiam gros 
orkestras.

Įėjimo kaina 25 dol. Čekius rašyti Baltlc Youth 
Congress, Ine. Dėl rezervacijų kraipkltės j: 
Algį Šilą, 5302 Colorado Avė., N.W. Washlngton, D.C. 
20011 Telef. 202 829-1079.
Dr. Joną Dunčią 917 E. Clolster Rd., Wilmlngton, DE 
19809 Telef. 302 798-8116.

knygas, kurios bus išleistos. Rašė 
ir spaudoje — Naujajame Gy
venime, Amerikoje, Ateityje, 
Darbininke.

Kai užsidarė Angelų Karalie
nės parapija ir bažnyčia, jis tuo 
metu išėjo į pensijų ir išsikėlė 
gyventi į Singer Island, Flori- 
don. Ten aptarnauja lietuviškas 
kolonijas, sekmadieniais laiko 
jiem mišias, surengia švenčių 
pamaldas. Pamaldos būna ame
rikiečių bažnyčiose. Artimiausia 
jam yra Šv. Pauliaus nuo Kry
žiaus parapijos bažnyčia, kuri 
yra Juno Beach, Fla. Vasaros 
metu atvažiuoja į Brooklynų 
ir talkina Apreiškimo parapijos 
kunigam.

Mielam sukaktuvininkui lin
kime sveikatos, ištvermingai 
triūsti Lietuvos ir lietuvių ti
kinčiųjų labui, (p.j.)

v—

GREAT NECK, N.Y.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas

LB Great Necko apylinkės 
valdyba rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasario 
23, šeštadienį, 7 v.v. Irenos ir 
Jono Vilgalių namuose, 46 
Hickslane, Great Neck, N.Y. At- 
vykstantieji iš toliau Long Is- 
land greitkeliu turi išvažiuoti 
Lakeville Road išvažiavime ir 
važiuoti Great Necko kryptimi 
apie tris mylias iki Hickslane 
ir sukti į dešinę.

Minėjime bus invokacija. Kal
bą pasakys New Yorko šaulių 
kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas. Bus ir meninė trumpa 
programa. Vaišės ir pasilinksmi
nimas.

Kviečiame visus Great Necko, 
Long Islando ir New Yorko 
apylinkėse gyvenančius lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti. Kurie 
negalės dalyvauti, prašomi at
siusti savo auką Lietuvos laisvi
nimo ir kultūriniam reikalam. 
Čekius rašyti Lithuanian Afl^ri- 
can Community vardu.

Gi vasario 24, sekmadienį, 
1 vai. popiet St. Aloysius baž
nyčioje, Great Necke, bus mišios 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Taip pat prašome visus da
lyvauti.

LB Great Necko 
apylinkės valdyba




