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KAI LAUŽOMOS ŽMOGAUS TEISĖS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

Plačiai skaitomas Italijos 
dienraštis “11 Giomale Nuovo” 
vasario 25 politinių komentarų 
skyriuje atspausdino ilgų veda
mąjį straipsnį apie Pabaltijo 
kraštus. Straipsnio autorius yra 
dieninio bendradarbis, žymus 
vengnjkilmės prancūzas publi
cistas, tarptautinių politinių 
problemą tyrinėtojas Francois 
Fejto.

Jis rašo, kad Stokholmo kon
ferenciją saugumo ir nusiginkla
vimu Europoje klausimais nese
niai pasiekė lietuvių, latvių ir 
estų kitaminčių slaptai atsiųs
tas memorandumas apie dabar-

Jordano karalius Hussein ir 
PLO pirmininkas Yasir Arafat 
paskelbė Artimųjų Rytų taikos 
planą, pagal kurį Izraelis turėtų 
visai pasitraukti iš 1967 m. oku
puotų arabų žemių ir susitarti 
dėl taikos pagal JT ir Saugumo 
tarybos piriimtas rezoliucijas; 
suteikti palestiniečiam laisvo 
apsisprendimo teises; išspręsti 
palestiniečių pabėgėlių problemą 
pagal JT rezoliuciją ir sukviesti 
tarptautinę konferenciją taikai 
pasiekti, kurioj dalyvautų 5 
nuolatiniai Saugumo tarybos 
nariai ir visos konflikto paliestos 
valstybės, įskaitant ir PLO at
stovus Jordano delegacijoj.

Egipto prezidentas Mubarak 
paragino prezidentą Reagan pa
kviesti Izraelį į bendrą Jordano 
ir palestiniečių delegaciją į JAV 
ir sutarti busimųjų pasitarimų 
dėl taikos .Art. Rytuose pagrin
dines sąlygas. Izraelio min. 
pirmininkas Pėrės atsargiai šiam 
planui pritarė.

Ide Oumarou, pasitraukiantis 
iš pareigų Afrikos vienybės or
ganizacijos valstybių ministerių 
tarybos prezidentas, pareiškė, 
kad Afrikos kontinentas dėl vi
dinių konfliktų išplitimo ir dėl 
blogėjančio ūkio išgyvena tam
siausią savo istorijos periodą.

Viceprezidentas Bush apkalti
no Etiopiją ir Sov. S-gą, kad jų 
reagavimas į badą Etiopijoj yra 
baisus, nes Etiopija ginklavimui
si suteikia pirmenybę prieš badą, 
o Sov. S-ga pajėgia pristatyti 
Etiopijai ginklavimosi reik
menų už bilijoną dolerių ir išlai
kyti ten 20,000 Kubos karių, o 
kovai su badu paskyrė tik 7 
mil. dol.

Kinijos komunistų partijos 
gen. sekretorius Hu Yaobang 
pareiškė, kad komunistai atėję į 
valdžią veltui praleido 20 m., 
derindami kairiųjų radikalų idė
jas prieš Mao Zedong filosofijos 
ir nekreipdama dėmesio Į mo
dernios Kinijos kūrimą.

Pietiniam Libane prieš Izrae
lio karius šiitų vykdomas tero
ras yra žymiai padidėjęs. Pas
kutiniu metu ten žuvo Izraelio 
armijos pulkininkas ir majoras, 
bet Izraelis už teroro veikmus 
žiauriai keršija: per 100 šarvuo
tų autovežimių apsupo 9 šiitų 
gyvenamus kaimus, sugriovė 
eilę namų ir areštavo apie 150 
įtariamųjų.

Sov. S-ga pasirašė su Tarptau
tine atominės energijos agentūra 
susitarimą, leidžiantį agentūros 
inspektoriam tikrinti vietoj kai 
kurias Sov. S-gos atominės ener
gijos įmones.

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad dabar nutraukus JAV teikia
mą Nikaragvos partizanam pa
ramą, Nikaragva patektų į ko
munistinės tironijos sferą, ir

V. LAPIENIS KARIAUJA DĖL 
SAVO TEISIŲ

1975 liepos 2 “Tiesoje” rašo
ma: “Ispanijos fašistinės dik
tatūros metais, siaučiant žiau
riam terorui ir represijoms, bu
vo likviduoti politiniai, sociali
niai ir ekonominiai ispanų tau
tos iškovojimai ... Dar 1939 
m. visų politinių partijų veikla, 
išskyrus valdančiąją partiją, 
buvo uždrausta ... Kai kurie 
kulto tarnai savo pamoksluose 
padaro aštrius antivalstybinius 
pareiškimus . . .”

Pastangos sudoroti 
kitaminčius

J. Grigulevičius knygoje ‘Vati
kanas XX amžius”, išleistoje 
Vilniuje, 1982 m., p. 138, rašė: 
“Įvykiai nacistinėje Vokietijoje 
klostėsi panašiai, kaip ir fašisti
nėje Italijoje. Tačiau Musolinis 
vis dėlto nesiryžo galutinai nu
traukti ryšių su Bažnyčia ir pasi
rinko * kompromisą, Vokietijos 
fiureris pripažino tik tokią Baž
nyčią, kuri šaukė “Hail Hitlerį” 
Katalikiškosios organizacijos 
buvo užvaldytos nacistų, visi 
bažnytininkai paversti trečiojo 
reicho tarnais, Centro partija 
— išvaikyta. Tuos, kurie prieši
nosi tokiai politikai, nacistai 
grūdo į konclagerius ar tiesiog 
žudė.

Caro valdžia Rusijoj ir nacis
tų savo valdymo laikais Vokie
tijoj stiprino represijas prieš 
kitaminčius — baugino žmones, 
stengėsi fiziškai susidoroti su 
jais, tikėdamiesi konfliktus sure
guliuoti jėga ir tuo būdu brido į 
dar didesnę krizę iki galutinai 
žlugo.

Reikalingos lygios teisės 
visiems

Todėl aiškiai matome, kad 
šiandien reikalinga ne priespau

da, ne suvaržymo, užgniaužimo, 
didesnių bausmių plėtimo, o de
mokratijos reformos, jų tarpe 
lygių teisių ir laisvių suteikimas 
visiems gyventojams, kaip skel
biama Visuotinėj Žmogaus 
Deklaracijoj bei kituose žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių do
kumentuose. Ir kad tos teisės 
būtų ne popieriuje, bet gyve
nime.

Teisingumą nugali piktumas
Kiekvieną parengtinio tardy

mo dieną vis labiau aiškėja, kad 
teisingumą nugali piktumas, ne
apykanta ar net kerštas. Kas
kart vis labiau ryškėja, kad 
stiprėja noras jei ne sunaikinti 
mane, tai nors apriboti mano 
laisvę, primesti savo įsitikini
mus, kurie iš esmės prieštarau
ja laisvės įgyvendinimui.

Kiekvienas žmogus turi 
turėti visas teises

Savo darbe vadovavausi pri
gimtine teise, Dievo ir Bažny
čios įsakymais, šalies Konstitu
cijos 34, 39, 49, 50, 52 straips
niais ir kitais viešai paskelbtais 
tarybiniais įstatymais. Visuoti
nės* Žmogaus Teisių Deklaraci
jos atitinkamais straipsniais, o 
ypač straipsniu, kur sakoma — 
“Kiekvienas žmogus turi turėti 
visas teises ir laisves, skelbia
mas šioje Deklaracijoje ir neturi 
būti daroma jokio skirtumo, re
miantis politiniu, teisiniu 
ar tarptautiniu “Statusu”, 
19 str. “Kiekvienas žmogus turi 
teisę į įsitikinimų laisvę ir teisę 
laisvai juos reikšti; šita teisė ap
ima laisvę be jokių kliūčių lai
kytis savo įsitikinimų ir laisvę 
ieškoti, gauti ir platinti informa
ciją bei idėjas bet kuriomis prie
monėmis, nepriklausomai nuo 
valstybės sienų”, 30 str. — “Nie
kas Šioje Deklaracijoje negali

būti aiškinama taip, kad būtų 
suteikiamos teisės kuriai nors 
valstybei, žmonių grupei ar at
skiriems asmenims užsiimti tokia 
veikla ar griebtis tokių veiksmų, 
kuriais siekiama sunaikinti šioje 
Deklaracijoje išdėstytas teises 
ir laisves!” O tarybiniuose įsta
tymuose pasakyta: “Jeigu TSRS 
tarptautinė sutartis nustato kito
kias taisykles, negu tos, kurios 
išdėstytos tarybiniuose įstaty
muose, taikomos tarptautinės 
sutarties taisyklės” (LTSR Civil 
proceso kodekso 484 str. TSRS 
liaudies švietimo pagrindai, 
Maskva, 1973, str. 65 ir kt.).

Savo darbe vadovavausi 
įstatymais

Taigi aš savo darbe vadova
vausi prigimtine teise, šalies 
Konstitucija ir paskelbtais tary
biniais įstatymais, tarptauti
niais susitarimais, liečiančiais 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių, įskaitant minties, sąži
nės, religijos ir įsitikinimų lais
vę, o ne kai kurių pareigūnų 
išsigalvotais, prasimanytais rei
kalavimais, kurie patys dary
dami socialistinio teisėtumo pa
žeidimus, klysta ir kitus klaidi
na. Juk “gerbti piliečių asmeny
bę, saugoti jų teises ir laisves — 
visų valstybinių organų: visuo
meninių organizacijų ir pareigū
nų pareiga”, — skelbia Konsti
tucijos 57 str.

Kai žudė įstatymų vardu
Kai kurių valstybinių organų 

bei pareigūnų, negerbiančių savo 
šalies piliečių asmenybės ir ne- 
saugojančių jų teisių bei laisvių 
aiškinimas, kad jie tai daro 
įstatymo vardu, yra panašūs 
į aiškinimą nacistų, grūdusių 
žmones į konclagerius ar mir
ties stovyklas įstatymo vardu; 
įstatymo vardu Stalino asmeny-

tinę neteisėtą trijų Pabaltijo 
kraštų padėtį. Šis raštas ne tik
tai atkreipė tarptautinių poli
tinių veikėjų dėmesį į Pabalti
jo kraites, bet taip pat iškėlė 
aikštėn tią faktą, kad keturias
dešimt įmetu trunkantis repre
sinis rėži mas izoliavęs Pabalti
jo kraites nuo likusio pasaulio, 
anaiptol menuslopino pabaltie-

bės kulto laikais nekalti žmonės 
buvo sodinami už grotų ar 
spygliuotų vielų, nutremti. Šiuos 
darbus, vadinamus “įstatymo 
vardu", vėliau XX partijos su- 
važiavinmas ryžtingai pasmerkė.

Taika yra teisingumas
Taikos.pagrinduose yra žmo

gaus ne pažeidimų teisių gerbi
mas, juk taika — tai teisingu
mas, o karas kyla iš teisių pa
žeidimo- Jeigu žmogaus teisės 
yra pažeidžiamos taikos sąlygo
se, tai y patingai opus ir pažan
gos aspektu imant, nesupranta
mas, b'vos su žmogumi reiški
nys, kurios neįmanoma suderin
ti su jokia programa, vadinan
čia save “humaniška”.

Kovodamas už tikrą, pilnuti
nę reli gijos laisvę, už teisę 
viešai skelbti savo įsitikinimus, 
esu pasiryžęs vėl būti neteisin
gai apkaltintas ir neteisingai 
nubaustas.

Teisybė kelia tautą, neteisybė 
daro ją nelaimingą ir net žudo.

1984 m.kovo 9 d.

-o-
Panašaus turinio pareiškimus, 

įrodančius -primestų kaltinimų 
absurdiškumą ir visišką nepa- 
grįstunoąjuridine prasme, V. Lap 
pienis LTSR prokuronū ir KGB 
saugurmo viršininkui yra išsiun
tęs ir 1984 m. balandžio 13 ir 
19 d.

čių patriotizmo ir jų tautinės 
sąmonės.

Priešingai: Vakarus pasiekian
čios informacijos aiškiai atsklei
džia, kad i>uo Helsinkio konfe
rencijos baigiamojo akto pa* 
skelbimo 1975-ais metais Pabal
tijo kraštuose žymiai gyviau pa
sireiškia rezistencinis sąjūdis. 
Tai liudija nepaliaujami kita
minčių areštai ir jiem keliami 
teismo procesai. Straipsnio auto
rius atkreipia dėmesį, kad Pa
baltijo kraštuose ypač gyvai reiš
kiasi sąjūdžiai už Pabaltijo tau
tų teisę į laisvą apsisprendimą 
ir už žmogaus asmens teisių

Po iškilmingo minėjimo Kultūros Židinio scenoje. Iš k- A.
V akselis, assemblyman Frederich Smith. Eglė Žilionytė.
N.Y. miesto tarybos narys Walter TVorth, Alfonsas Marcely- 

nas, Vacys Steponis. Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simu

tis, Leopold Cohin, assemblyman Ed. Abramson padėjė
jas, Marija Žukauskienė, vysk. Paulius Baltakis, OFM, sena
torius Martin Knorr, dr. Leonas Kriauč®liQnas. Nuotr. L. Tamo
šaičio

tada tiesioginis JAV įsikišimas 
pasidarytų žymiai brangesnis.

Komercijos sekretorius Mal- 
colm Baldridge paskelbė, kad 
kai kurios JAV agentūros tole
ruoja masinį karinių ir techniki
nių paslapčių pardas imą Sovietų 
bloko valstybėm

Kipro parlamentas pareika
lavo, kati salos prezidentas Spy
nos Kyprianou arba priimtų J.T. 
gen. sekretoriaus Javier Perez de 
Cuellar sudarytą planą dėl salos 
federacijos arlia paskelbtų nau
jo prezidento rinkimus.

Gyventojų apklausinėjimas 
parodė, kad Australijos visuo
menė nepritaria min. pirminin
ko Bob Hawke sprendimui ne
leisti JAV karo lėktuvam naudo
tis Australijos karo aviacijoa 
bazėm, sekant MX raketos ban
dymus.

REAGANO PAREIŠKIMAS 
JALTOS TEMA

Vasario 5 prezidentas Rea-
ganus paskelbė pareiškimą Jaltos 
klausimu. .Anot jo, žodis “Jalta" 
turi dvilypę reikšmę. Jis prime
na ne tik Sovietų Sąjungos ir 
laisvų valstybių bendrarkirbia- 
vimą, bet ir priežastis, kodėl to 
bendradarbiavimo nebebuvo 
įmanoma tęsti: “neišlaikyti so- 
v »etę pažadai, neįvykusieji rin
kimai. tebepadalinta Europa.”

Kodėl Jalta svarbi šiandien? 
“Ne todėl, kad mes Vakaruose 
mirime atnaujinti senus ginčus 
sienų klausimu . . .“ rašo Reaga- 
nas. "Jalta tebėra svarbi, nes Eu
ropos laisvė yra neužbaigtas rei
kalas . . . Viena siena, kurią sim
bolizuoja Jalta, niekad negali

būti įteisinta. Tai siena tarp lais
vės ir represijos. Aš nedvejoju 
pareikšti, kad mes nonme pa
naikinti šią sieną . . . Geriausias 
būdas padaryti Europą sauges
ne yra suteikti jai daugiau lais
vės. (Jaltos) ketunasdešimtųjų 
metų proga, mes pasižadame 
siekti laisvų Europos valstybių 
bendruomenės atstatymo . . .

(Elta)

Lenkija, siekdama išvengti 
protesto demonstracijų dėl 
maisto produktų staigaus kainų 
pakėlimo, nutarė kainų pakėlimą 
vykdyti palaipsniui ir pakelti 
mažiau uždirbančiųjų atly gini
mus.

ŠVEDUOS MINISTERIS PIRMININKAS 
— PETKAUS ATVEJIS “TRAGIŠKAS”

Vakarų Vokietijoje veikia
Tarptautinis Viktoro Petkaus Ko
mitetas, kuriam Sv. .Sosto para
mą jau pažadėjo Popiežiaus 
nuncijus.

Komiteto pirmininkas Erich 
VVeiss gavo atsakymą ir iš Šve
dijos ministerio pirmininko 
Olafo Palmės, kuris rašo:

“Žmogaus teisių padėtis Pa
baltijo respublikose kelia rū
pesčių Švedijos vyriausybei. Tai 
ne vieną sykį Švedų parlamente 
pareiškė užsienio reikalų minis
teris Bodstrom. Susitikimuose 
su sovietiniais atstovais me> 
taip pat keliame pavienių pilie
tinių teisių gynėjų reikalus, ypač

apsaugojimą.
Francois Fejto rašo, kad Pa

baltijo kraštų modernioji istori
ja, o ypač tų kraštų santykių 
su Sovietų Sąjunga raida, labai 
akivaizdžiai atskleidžia Sovietų 
Sąjungos politiką kaimyninių 
valstybių atžvilgiu.

Fejto primena, kad tuoj po 
Pirmojo pasaulinio karo Sovietų 
Sąjunga oficialiai pripažino tri
jų Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę. Bet šis pripažinimas ir 
drauge įsipareigojimas gerbti 
trijų Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę, tebuvo taktinio pobū
džio. Sovietų vyriausybė niekad 
neatsižadėjo nuo savo užmačių 
užkariauti Pabaltijo kraštus ir 
juose įvesti sovietinę santvarką. 
Progą tam suteikė 1939 metais 
sovietų ir nacių pasirašyta 
nepuolimo ir draugystės sutar
tis. Hitleris perleido Stalinui Pa
baltijo kraštus. Perleidimo pro
tokolas buvo slaptas, bet jau ta
da juo besiremiant sovietai įve
dė Pabaltijo kraštuose savo ka 
riuomenės įgulas. Tai buvo pir
mas žingsnis kelyje į visišką 
Pabaltijo kraštų okupaciją, nors 
tuo pačiu metu sovietų užsienio 
reikalų ministeris Molotovas, 
kalbėdamas aukščiausiojo so
vieto posėdyje, iškilmingai pa
kartojo sovietų vyriausybės įsi
pareigojimą nesikišti į Pabaltijo 
kraštų vidaus reikalus.

Vakarų tvirtinimai, kad mes 
ruošiamės įvesti sovietinę san
tvarką Pabaltyjyje, yra nesąmo
nė, kalbėjo Molotovas. Praėjus 
trumpam laikui, kai visiem ži
noma, toji nesąmonė virto 
tikrove. Sovietai pasiteisino, kad 
buvo pasikeitusi padėtis. Tokia 
yra trijų//Pabaltijo kraštų oku
pacijos tragiška istorija.

Straipsnio autorius toliau 
rašo, kad Vakarų kraštai, su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis priešakyje, nėra pripažinę 
prievartinio Pabaltijo kraštų į- 
jungimo į Sovietų Sąjungą. Pa
dėtimi Pabaltyjyje rūpinasi ir 
Popiežius Jonas Paulius II-sis, 
kuris Rytų Europos kraštus lai
ko savo antrąja tėvyne. Popie
žius trokšta aplankyti Vilnių, 
tačiau sovietai tam kategoriškai 
pasipriešino. Jie žino, kad Lietu
voje, panašiai kaip ir Lenkijo
je katalikybė ir tautiškumas yra 
susiję neatskiriamais ryšiais. 
Pabaltiečiai nesutinka su jiems 
primestu likimu. (K.L.)

tų, kaine kaip nors susiję su 
Švedija. Petkaus atvejis atrodo 
labai tragiškas. Kai tik bus nu
spręsta, jog tai būtina, mes ir 
toliai* kelsime žmogaus teisių 
pažeidimus Pabaltijy ir kitur. 
Tuomet neužmiršime ir informa
cijos apie Viktorą Petkų ” (Elta)

Indijos min. pirmininkas Rajiv 
Gandlii. kovodamas su ten išpli
tusia korupcija. 40 proc. parti
jos pareigūnų uždraudė kandi
datuoti į jų valstijų renkamas 
vietas.

J. T. studija skelbia, kad tr 
Iranas ir Irakas žiaunai elgiasi 
sujų turimais belaisviais.

SUKAKTIS 
JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Šių metų spalio mėnesį suei
na 40 metų nuo Jungtinių Tau
tų Organizacijos Chartos pa
skelbimo. Ta proga New Yorke
yra ruošiamas iškilmingas šios 
sukakties minėjimas, į kurį bus 
pakviesti žymiausieji pasaulio 
kraštų vadovai. Prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos.dabar pri
klauso 160 pasaulio nepriklau
somų kraštų iš bendro 170 kraš
tų skaičiaus.

Jungtinių Tautų Chartos pa
skelbimo sukakties proga laisva
me pasaulyje gyvenantys pabal
tiečiai ruošiasi dar kartą at
kreipti šios tarptautinės organi
zacijos dėmesį į dabartinę ne
teisėtą trijų Pabaltijo kraštų 
padėtį: priminti, kad trijų Pabal
tijo kraštų nepriklausomybė bu
vo smurtu panaikinta, pabrėžti 
lietuvių, latvių ir estų tautų 
tiirtą valią vėl atgauti jom pa
klausančią sietą laisvų ir nepri
klausomų pasaulio tautų šeim«»- 
F
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULT0RINI0 GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. 
“Vagos“ leidiniai vaikam — 
Vlado Dautarto “Pasaka nepa
saka apie lydekutj Kikutį” (III 
psd., 40,000 egz.. iliustr. L. Gu
tauskas), Rimanto Černiausko 
apsakymai “Senelės išdaigos” 
(72 psl., 20,000 egz.. iliustr. A. 
Onaitytė), Anzelmo Matučio 
eilėraščiai "Dvylikos svečių 
lauktuvės” (176 psl., 40,000 egz., 
iliustr. A. Makūnaitė), Janiuos 
Degutytės eilėraščiai “Baltas 
gulbių sostas” (95 psl, 30.000 
egz., iliustr. I. Žviliuvienė), Ni
kolajaus Osipovo beletrizuota 
knygelė “Apie kviečius ir gri
kius, kukurūzus ir rugius” (64 
psl., 45.000 egz., vertė V. Motie
jūnas, iliustr. N. Miščenko ir 
V. Osveras), Alano Aleksandro 
Milno apy sakų-pasakų “Pūkuo
tuko pasaulis” 2-as leidimas 
231 psl.. 45,000 egz, iš anglų 
kalbos vertė V. Čepaitis, iliustr.

Savaitės 
įvykiai

Etiopija apkaltino Izraelį, kad 
jis slapta išgabenęs iš Etiopijos 
12,000 žmonių, kurie nėra žy
dai. ir pareikalavo juos grąžin
ti.

Maroko karalius Hassan II 
numato kovo mėn. sukviesti va
karinės Saharos genčių vadus iš
tikimybei karaliui pareikšti ir 
tuo pačiu parodyti pasauliui, 
kad Polisario partizanų vedama 
kova už nepriklausomybę netu
rinti pagrindo.

Švedija, siekdama pade- 
msmstruoti savo pasiruošimą 
gintis, vykdė prie Norvegijos sie
nos drefelio masto karo prati
mus. \

JAV antrą kartą sėkmingai Ka
nados Arktikoj išbandė negink
luotą skrajojančią raketą.

Pakistane vyko parlamento 
rinkimai, kuriuos opozicijos par
tijos ragino boikotuoti. Rinki
muose dalyvavo 52 proc. rin
kėjų. Į parlamentą nebuvo iš
rinkti 7 dabartinio ministerių 
kabineto nariai ir apie 30 dabar
tinio parlamento atstovų. Prezi
dentas Zia ul-Haq pažadėjo 
perleisti naujajam parlamentui 
kai kurias savo teises.

JAV nusiginklavimo komisi
jos pirmininkas Max M. Kampel- 
man pareiškė, kad. nežiūrint 
Sov. S-gos prievartinės ir agre
syvios visuomenės, JAV nedrįsta 
ir negali nupūsti nuo žemės pa
viršiaus Sov. S-gos.

E. Separdas), Gevino Maksvelio 
pasakojimas “Tyro vandens ra
tas“ (256 psl., 30,000 egz., iš 
anglų kalbos vertė V. Petrulai- 
tis, serija “Noriu žinoti”), Alfre
do Kordonus Penjos pasakos 
“Žvaigždžių laivai“ (56 psl., 
30,000 etz., iš ispanų kalbos 
vertė J. Peseckaitė-Stanaitienė, 
iliustr. F. Kabaljas). “Šviesos” 
leidyklos naujienos — Onorė 
Balzako romanas “Tėvas Gori- 
jo” (232 psl., 30,000 egz., iš 
prancūzų kalbos vertė V. Bazi- 
levičius ir D. Urbas), Nikola
jaus Kūno “Senovės Graikos le
gendos ir mitai” (390 psl., 60,000 
egz., vertė B. Saulis), Džeimso 
Fenimoro Kuperio romanas 
“Paskutinis mohikanas” (222 
psl.. 60,000 egz., iš anglų kal
bos vertė K. Vairas-Račkauskas). 
Nauji “Minties” leidyklos leidi
niai — Viktoro Viktorovo poli
tinis detektyvas “Ką žada ryto
jus” (184 psl., 30,000 egz., serija 
“Laisvalaiko skaitiniai”), Liono 
Foichtvangerio istorinis roma
nas “Apsišaukėlis Neronas” (295 
psl., 20,000 egz., iš vokiečių kal
bos vertė S. Račiūnas).

— Antanui Gudaičiui, Lietu
vos valstybinio dailės instituto 
profesoriui, už didelius nuopel
nus ugdant dailę, suteiktas So
vietų Sąjungos liaudies dailinin
ko garbės vardas.

— Vilniaus centrinis telegra
fas mini 125-eri ų metų sukaktį. 
Pirmoji telegrama iš Vilniaus į 
Peterburgą buvo pasiųsta 1859.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Gromyka. lankydamasis Itali
joj. ragino vyriausybę priešintis 
JAV’ siūlomai erdvės ginklų pro
gramai.

JAV labai suvaržė žvalgybos 
duomenų pasikeitimą su Naująja

Lenkijos pogrindinė Solida
rumo unija ir vyriausybės unijos 
atšaukė vasario 28 numatytą 
15 min. < 
riausybė pakeitė planus dėl 
maisto kainų pakėlimo.

Amerikos R. katalikų vyskupų 
delegacija, vadovaujama New 
Yorko arkivyskupo John O’Con- 
nor lankėsi Nikaragvoj ir tarėsi 
su jos vyskupais ir prezidentu 
Daniel Ortega Savedra dėl baž
nyčios santykių su vyriausybe 
pagerinimo.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar savo pavaduo
toja moterų teisėm J.T. page
rinti paskyrė Venecuelos 
ministerę Marcedes Pulido de 
Briceno.

Devynioliktojo amžiaus pa
baigoje Vilniuje jau veikė tele
grafo kontoros geležinkelio sto
tyje, Lukiškėse, Antakalnyje, 
Šnipiškėse.

— Lietuvių jaunųjų poetų rin
kinį “Aušroje gimusi širdis” iš
leido Rygos leidykla “Liesma”. 
Knygoje O. Baliukonytės, G. 
Cieškaitės, G. Patecko, V. Ja- 
sukaitytės, A. Grybausko, A.A. 
Jonyno, A. Verbos, J. Kalinaus
ko, R. Vanago, Z. Mažeikaitės, 
V. Rubavičiaus, K. Platelio eilė
raščiai, kuriuos į latvių kalbą 
vertė H. M. Majevskis (jis ir kny
gos s ūda rytojas), M. Zalytė, 
M. Misinia, K. Skujeniekas, J. 
Baltivilkas, M. M ei n galvas, V. 
Avuotinis.

— Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto penkiolikos metų 
kelią atspindi čia įkurto visuo
meninio muziejaus ekspozicija. 
Dešimtys foto nuotraukų pasa
koja lankytojam, kaip auga 
instituto materialinė bazė, tobu
linamas mokymo procesas, su
pažindina su meno saviveikla ir 
sporto laimėjimais. Instituto 
dailės katedros vedėjas prof.
A. Janulis padovanojo muziejui 
savo skulptūrą “Statybininkė”.

— Salomėjos Neries poezijos 
rinktinę “Negesk, žiburėli” 4,000 
egz. tiražu išleido Rygos lei
dykla “Liesma”. Su poetės kūry 
ba supažindina įžanginis V. Ku
biliaus straipsnis “AŠ esu ly
rikė”. Eilėraščius vertė I. Auzi- 
nis, D. Avuotinia, A. Elksnė, 
M. Kempė, M. Misinia ir K. Sku
jeniekas.

— Ramioje Kauno gatvėje, 
netoli Ąžuolyno, jaukiame so
delyje stovi medinis dviejų 
aukštų namas, kuriame beveik 
du dešimtmečius veikia memo
rialinis Balio Sruogos muzie- 
jus-biblioteka. Tai autentiškas
B. šruogos namas, kurį rašy
tojas pats statėsi, draugų bei 
giminių padedamas, ir gyveno 
jame su šeima iki 1940 metų. 
Artėjant B. Sruogos 90-osiom 
gimimo metinėm, muziejus

buvo paremontuotas, rekon- ~ ‘
stmota ir literatūrinė ekspozici- U'Ort^th, H.Y. 11731.Tel.5W~ 368'3740. 
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projektą pagamintas ekspozici
nis medžio ir stiklo inteijeras, 
jame chronologiniu principu iš
dėstyta literatūrinė bei do
kumentinė medžiaga, supažin
dinanti su rašytojo gyvenimu, 
daugiašake ir vaisinga jo veik
la, kūrybos palikimu.

— Kėdainiuose sausio pabai
goje įvyko IV respublikinis 
saviveiklinių dokumentinių 
filmų festivalis. Parodytos 33 
juostos. Festivalio laureatais 
tapo Kėdainių liaudies studijos 
“Mėgėjas” juosta “Berlincheno 
trikampis” (autoriai V. Lauma- 
kys, A. Raila, A. Morenas) ir 
kapsukiečio V. Šeduikos filmas 
“Į gintarinę Baltiją”.

— Leonidas Muraška, pusket
virto dešimtmečio Lietuvos vals
tybinio akademinio operos ir 
baleto teatro scenoje dainuojąs 
nusipelnęs respublikos artistas, 
neseniai paminėjo 60 m. sukaktį 
"Sevilijos kirpėjo” operoje su
dainuodamas Bartolo partiją. 
Teatre L. Muraška sukūrė dau
giau kaip 60 vaidmenų skirtin
go žanro veikaluose, dainavo 
daugiau kaip 1500 spektaklių.

—j Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, įvyko Lietuvos nusi- 
pelnusio kultūros veikėjo, rašy
tojo Jokūbo Skliutausko kūrybos 
vakaras. Vakaro dalyviam ra
šytojas papasakojo apie savo 
kūrybą, buvo skaitomos kūrinių 
ištraukos. Vakare dalyvavo lite
ratūros kritikai S. Lipskis ir P. 
Bražėnas, poetas V. Reimeris, 
liaudies artistė K. Kymantaitė, 
nusipelnęs meno veikėjas V. Ky
bartas, aktorius J. Čepaitis, nu
sipelnę artistai smuikininkas R. 
Katilius ir pianistė L. Lobkova.

— Kompozitoriaus Antano Ra
čiūno ir rašytojo Jono Dovydai
čio atminimui bus pagamintos 
specialios lentos ir bus pakabin
tos prie tų namų, kuriuose mini
mieji yra gy venę.

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

OUEENS COLLiSION CENTER, INC. Expert auto body arorks-palntlng- 
welding, ete. John R. Chlcavich, 131-13 HUIsIde Avė., Richmond HI8, 
N.Y. 11418. Towing phone Hl 1-6666. After 6 PM — 843 - 6877.

BUYUS FUNERAL HOME, Mari? Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pa- 
ruoiiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaioa Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477), įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kl.ijentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM4 Taip pat “Music of Lithuania", sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WŠOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DiF. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEVY JERSEY — Laisves Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134

c^arbo streiką, nes. ^y-_ EUROPOS SPAUŲA DOMISI 
PABALTIEČIŲ TAIKOS 
IR LAISVĖS ŽYGIU

Šių metų vasarą įvyksiantis 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
Ryžto Ž ygis Skandinavijoje 
jau pažadino Europos spaudos 
dėmesį. Vienas dienraštis Die 
Presse sausio 22 išspausdino 
straipsnį antrašte “Pabaltijo tri
bunolas nagrinės sovietinę ‘taut- 
žudystę’.” Rašoma, kad apie 
dabartinę Pabaltijo tautų padėtį 
tribunolui parodymus duos įvy
kių liudininkai, tarptautinės

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
N€W JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIŲ

LITAS DALINASI ATRASTAIS JŪRŲ LOBIAIS
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS JOJA ...

DAUG KANADIEČIŲ, NEW YORKIEČIŲ, SUVALKIEČIŲ IR KITŲ 
AMERIKIEČIŲ VISI Į...

MARCO ISLAND, FLORIDĄ.
Čia rasite:

teisės žinovai, Pabaltijo juristai 
bei profesoriai, ir neseniai į 
Vakams pabėgę sovietų parei
gūnai.

Kaltinimų sąraše — neteisėta 
karinė Pabaltijo okupacija, nesi
liaujantis rusinimas, žmogaus 
teisių pažeidinėjimas, Pabalti
jo militarizavimas, ir prievarti
nis estų, latvių ir lietuvių pa
naudojimas Sovietų Sąjungos 
kajruose, ypač Afganistane.

Cituojamas Laisvų Latvių Pa
saulinės Sąjungos vadovo Ju
lijaus Kadelio sausio 21 d. Vie
noje padarytas pareiškimas: “Jei 
Sovietų Sąjunga ir toliau galės 
tęsti savo dabartinę politiką, pa
vojus gręsia pačiai Pabaltijo 
tautų egzistencijai.”

Apie Kopenhagoje įvyksian
tį Sovietų Sąjungos teismą iš
samiai rašo ir šveicarų Neue 
ZuricherZeitung (1985.1.23). Pa
sak jo, teismo data neatsitikti
nai sutampa su 45-osiomis Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą ir dešim
tosiomis baigminio Helsinkio 
Akto metinėmis. Pastarųjų su
kaktuvių proga, Suomijos vy
riausybė pakvietė į Helsinkį 
aktą pasirašiusiųjų valstybių 
užsienio reikalų ministerius, ku
riems Pabaltijo tribunolas žada 
Įteikti memorandumą.

Gintarinį pajūrį, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būrelį (Lietuvių, dolfinų, žuvelių 
ir žuvėdrų,) Jūsų nuosavame “condominium hotel” bute.

BEACH CLUB OF MARCO
Apstatytas (butas, he Jūs) išdabintas , dekoruotas su visais lux-viešbučio patarnavi

mais. Jūsų ir Jasų palikuonių amžinai. Galima pirkti savaitinę nuosavybę ar daugiau.

Kainos nepaprastai žemos. Vieno miegamojo butas nuo $3,800.00 už rudens savaitę. 
Kainos priklauso nuo pasirinkto sezono.

Jūs taip pat galite išmainyti Jūsų butą kituose pasaulio kurortuose, kaip antai: 
Havajuose, Colorado kalnuose, Meksikoje, Europoje. Nemeskite šimtus tūkstančių 

dolerių už vasamam lūs, bet pirk ite atostogų butą su visa is patarnavimais nuo $3,800.00 ligi 
$8,000.00.

Kreipkitės j New Yorko LITO ORGANIZACIJĄ: 86 - 01 114th Street, Richmond 
Hill, New York, 11418, (718) 847-2490 arba (718) 441 - 2811.

Jeigu to pageldausit — LITAS garantuoja Jūsų butą atpirkti penkių metų lai
kotarpyje be jokio nuostolio.

Į teismą Kopenhagoje pa
kviestas tautų teisės žinovas 
Borisas Meisneris; jury komisi
jos sudėtis dar nenustatyta. Bus 
stengiamasi, kiek įmanoma, at
stovauti Vakarų demokratijų 
paž.iūrų spektrui. Staipsnyje ap
rašoma sunkėjanti Pabaltijo 
tautų padėtis. Latviai ir estai 
užsienyje bijosi, kad jei rusini
mo tempas nesulėtės, po vienos 
ar, vėliausiai, po dviejų kartų 
vietinės kultūros bus išny kusios. 
“Lietuvoje, su jos 3.4 milijonais 
gyventojų. pasipriešinimas 
kompaktiškesnis — dalinai, ka
dangi ten. kaip ir Lenkijoje, 
dar tvirtai įsišaknijusi kutai 1- 
kvbė.” rašo šveicarų dienraštis.

(Elta)

pasolirjo
A MEMORIALS66-36 K) ST . MIDDLE VILLAGE. OUEENS 
Phones 326-1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

f ; 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI galima visomis KREDITO KORTU EMIS 
JOKIO EKSTR \ MOKESČIO l ? PO \R\ V IM V

PILNAI APDRAISTK IR KKRFDITUOTA \GE\TIR\

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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fomijoje buvo svarstomos įvai
rios lietuvių politinio gyvavimo 
ir gyvastingumo problemos. Be
ne daugiausia dėmesio sukėlė 
ir didžiausią atsiliepimą iššaukė 
adv. Povilo Žumbakio OSI veik
los apžvalga. Čia ištraukos iš

Toronto manifesto spragos

VĖŽYS JAV TEISINGUMO DEPARTAMENTE

Sv. Kazimiero mirties penkių 
šimtmečių sukakties iškilmės 
užbaigė Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Kongresu, įvy
kusiu 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 d. 
Kanados Toronte. Čia baigiant 
kongreso iškilmes ir programų, 
vaišių metu priimtas manifes
tas.

Istorija moko, kad didingai 
skambančio vardo manifestus 
išleisdavo imperatoriai, kara
liai, suteikdami savo pavaldi
niam teisių ar skelbdami karą, 
arba politinės grupuotės, vie
šai išdėstydamos savo progra
mų pagrindus, kaip Markso ir 
Engelso 1847 m. Komunistų par
tijos manifestą. Tačiau, viena, 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Kongresas nesitapatina 
su politine grupuotė, ar, antra, 
jo manifeste nėra išdėstyta sa
vos politinės programos. Taigi 
jis būtų ne kas kita, kaip tik pa
prasčiausias pareiškimas Sovie
tų Sąjungos vyriausybei su de
šimčia išdėstytų reikalavimų.

Manifestas, pirmaisiais savo 
įžangos žodžiais šaukdamasis Į 
visą pasaulį Lietuvai dėmesio ir 
pagalbos, ir minėdamas gyveni
mą vadovaujamąsias aukštąsias 
institucijas, išsakmiai įvardina 
“krikščioniškų Bendrijų vado
vybes”, bet visiškai nutyli ne
krikščionis, kurie sudaro 2/3 
žmonijos.

Ana, nei Vatikanas, nei pats 
Popiežius nevengia susitikti su 
ne krikščionių net religiniais va
dais ir su jais šnekasi žmoni
jai svarbiais ypač taikos reika
lais. Pagaliau ir Jung. Tautų Ge
neralinėje asamblėjoje vargas 
būtų sudaryti krikščioniškų bal
sų daugumą. Su Berlyno Kong
resu (1878 m.) baigėsi laikai, kai 

į tarptautines konferencijas ne
būdavo kviečiamos nekrikščioniš
kos valsty bės. Dabar jos kai kur 
kartais sudaro daugumą ir nu
lemia sprendimus (pav., Jungti
nių Tautų Dekolonizacijos 24- 
rių komitete). Pro jas ir Toron
to Manifestui nereikėjo nemato-

adv. Žumbakio kall»s.

Koks yra OSI tiesias?
Kiti Kongresas įsteigė Office 

of Special Investigations (OSI), 
šios įstaigos pareikštas tikslas 
buvo vykdyti teisingumą ir iš 
Amerikos išvaryti visus nacius. 
Turėjo būti laikomasi Amerikos 
įstatymų. Šis tikslas buvo pri
imtinas visiem ir niekas deta
lėm nesirūpino 1978 - 79 metais. 
Nei mūsų veikloj, nei spaudoj, 
nesimatė jokios didelės reakci
jos.

Dabar po pėnkerių metų OSI 
veiklos, pradeda matytis iš OSI 
ir jų draugų aiškinimų, kad jų 
pagrindinis tikslas yra dvejopas. 
Pirmoj vietoj yra kerštas, antroj 
yra pataikavimas savo draugam 
Sovietų Sąjungoj.

Kerštas Amerikos įstatymuo
se, amerikietiškoje teisinėje pro
cedūroje yra nepriimtinas daly
kas. Tačiau, nesenai pasirodžiu
siuose leidiniuose ir laikraščių 
straipsniuose OSI tema, ši

mis praeiti, ypač dar įvardinant 
“krikščioniškų Bendrijų vadovy
bes”.

Vlikas, kai kalba Lietuvos 
vardu, bando remtis tariamais 
lietuvių tautos įgaliojimais. Bet
gi Toronto Kongresas esąs Lie
tuvos balsas be niekur nieko. Ma
nifesto įžangoje sakoma: “todėl 
prabylame laisvojo pasaulio lie
tuvių išeivijos daugumos var
du”. Kas ir kaip tą daugumą 
nustatė? Toliau jau išvedama, 
kad: “Tai balsas, kuris neabejo
tinai išreiškia ir visos lietuvių 
tautos bei jos krašto — Lietu
vos balsą.” Gal taip, gal ir ne! 
Manifestas negali remtis spėlio
jimais.

Sunku įtikėti kai kurių mūsų 
laikraščių (“Dirvos”, “Akira
čių”) priekaištam, kad keli Šim
tai lietuvių išeivijos katalikų, 
reikalaudami “grąžinti Lietuvai 
savarankišką gyvenimą, kurį tu
rėjo kazimierinė praeities Lie
tuva . . .”, dvidešimtojo šimtme
čio pabaigoje būtų turėję gal
voje autonomiją ir uniją su Len
kija. Tai gal tik nerūpestingos 
redakcijos nelaimingas padari
nys. Tačiau šis punktas vis dėlto 
nėra visiškai be priekaištų. Jis 
pernelyg nustelbtas kitų religi
nių reikalavimų — vienui vie
nas iš visos dešimties ir, be to, 
nustumtas į patį jų galą, nors 
pavergtoje Lietuvoje, kaip bylo
ja pogrindžio spauda, kovojama 
išvien ir lygiomis ir už Bažny
čios ir už valstybės išsivadavi
mą iš sovietinės priespaudos.

Kiekvienu atveju čia neįsteng
ta tinkamai formuluoti minties 
apie lietuvių tautos suverenines 
teises. Tiesa “savarankiškas gy
venimas" aprėpia aibę gerų da
lykų. tačiau neįima tautos suve
reninių teisių. Taigi, Sovietų Są
junga. užgrobdama Lietuvą, ne
išplėšė jų iš lietuvių tautos, nes 
jos yra nenusavinamos. Todėl ir 
reikalavimas jas Lietuvai grą
žinti. tariamai Įimtas “savaran
kiško gyvenimo apimtin. impli
kuotų esant jas perėjusias So-

Adv. Povilas Žumbakis taip apibūdino 
OSI Įstaigą Lietuvių Fronto Bičiulių studi
jų dienose Californijoje.

vietų Sąjungai. Tatai jau būtų 
sovietinės Lietuvos okupacijos 
netiesioginis pripažinimas, ku
riam atkakliai priešinasi lietuvių 
tauta ir kurio Sovietų Sąjungai 
neteikia tarptautinė bendruo
menė.

Bronius Nemickas

RASA RAZGAITIENĖ

keršto sąvoka yra aiškiai iškelia
ma. Amerikos įstatymuose ir jos 
teisinėje istorijoje kerštas nie
kuomet nefigūravo. Čia yra nau
jas vėžys, kurį OSI įnešė į Ame
rikos sistemą.

Kaip OSI pataikauja sovie
tam? Jų pirmasis uždavinys 
buvo nuvažiuoti į Maskvą susi
tarti kaip vesti OSI procedūrą. 
OSI veikia 95% prieš rytų euro
piečius, prieš tas visuomenes ir 
prieš tuos žmones, kurie dau
giausia nukentėję nuo sovietų. 
Jie ne tiktai pasinaudoja sovie
tų medžiaga, bet dabar, kartas 
nuo karto, dažniau ir dažniau 
aiškina Amerikos spaudai antro
jo pasaulinio karo istoriją pagal 
sovietinę liniją.

Kokia mums žala?
Yra pakeičiama visa mūsų 

istorija. Jei mes nesusiprasime 
ir labai, labai rimtai nesusi- 
imsime, už 50 metų, už 100 metų 
mūsų anūkų anūkai neprisipa
žins, kad jie yra lietuviai. Mūsų 
anūkų anūkai nedrįs pasisakyti, 
kad jų giminės kilo iš Lietuvos. 
Lietuva bus tapusi dalis hitle
rinių sąjungininkų.

Dažnai bylose sovietai yra pri
statomi kaip ’ nukentėję nuo 

Afganistano laisvės kovotojai Kultūros Židinio scenoje. Dešinėje — Andrius Eiva, juos pri
statęs publikai. Xuotr. L. Tamošaičio

nacių, nuo lietuvių, nuo latvių, 
estų. OSI iškeltose bylose prieš 
latvį Laipenieks ir lietuvį Virku- 
tį, šie asmenys yra kaltinami už 
kariavimą su komunizmu. Ne už 
civilių ar žydų žudymą ar perse
kiojimą, bet už kariavimą prieš 
komunizmą.

Kitas pavyzdys būtų tai, lęad 
lietuviai partizanai sistematin- 
gai yra apibūdinami kaip bandi
tai. Komunistų partizanai, kurie 
veikė prieš mus, pristatomi did
vyriais. Lietuviai partizanai, 
kurie kovojo už nepriklauso
mybę, yra nušviečiami kaip ban
ditai.

Visa sovietinė terminologija ir 
linija atsiduria OSI teismuose. 
Iš teismų ji įeina į Amerikos 
spaudą, iš spaudos ir iš OSI de- 
pozicijų, teismų nuorašų ir pan., 
ji įeina į Amerikos istoriją.

OSI dabartinis direktorius 
yra viešai pareiškęs, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija nebeegzis
tuoja. Vėliau, visuomenė įsidrą
sinus gal teigs, kad Pabaltijo 
valstybės iš viso neturėjo eg
zistuoti ir kad asmenys, kurie 
yra gimę toje teritorijoje, yra 
sovietų piliečiai ir jie turi ten 
būti deportuojami. Su laiku, 
toks teigimas gali būti patvirtin
tas ir visos Amerikos valdžios, 
kadangi OSI turi fantastišką 

įtaką ir kadangi mes ligi šiol į 
tai neesame reagavę.

Ko UkM* ateity?
Išpilietinimo ir deportacijos 

neužteks. Bus stengiamasi pa
keisti ir skatinti JAV-es pasirašy
ti Genocide Treaty, kuri leistų 
sovietam ir kitiem patraukti bet 
kokį žmogų, kuris yra kovojęs 
prieš sovietus į jų teismus, kaip 
nusikaltusį genocidu, šis Geno
cide Treaty tikriausiai ir bus 
pravestas, jeigu mes ir toliau 
snausime.

Antras dalykas, kurio dabar 
reikalauja OSI šalininkai, tai 
ekstradicijos taisyklių pakeiti
mo. Ekstradicijos įstatymai jau 
šimtą metų, kai neliesti. Su pa
keitimais, nereiktų visą proce
dūrą 'vesti per Amerikos teis
mus. Reikia tiktai įrodyti, kad 
pagal anos šalies teisinę siste
mą, t.y. tos šalies, kuri reika
lauja “nusikaltėlio”, žmogaus 
yra įtariamas kriminaliniu nusi
kaltimu.

Dar ateityje galima laukti vi
siško nepripažinimo politikos 
pažeidimo. Depozicijos, apklau
sinėjimai buvo OSI įstaigos pra
dėti labai patylomis. Kadangi 
mes šį įvykį praleidome be jo
kios smarkesnės reakcijos, jie 
ėmėsi sekančio žingsnio ir pasi
prašė, kad Estijos pilietis būtų 
deportuojamas į Sovietų Są
jungą.

Kas buvo ir yra daroma?
Prieš dvejus su puse metų 

buvo įsteigta Americans for Due 
Process (ADP), kuri apjungė eilę 
mažesnių organizacijų, kurios 
buvo susiformavusios ryšium su 
OSI reikalu. Į ADP įeina aštuo- 
nių tautybių žmonės, aktyvistai, 
kurie dirba su gynybos advoka
tais surinkdami objektyvią me
džiagą ir informaciją apie šias 
bylas ir ją perduodami Ameri
kos spaudai, etninei spaudai ir 
t.t. ADP atlieka labai svarbų 
darbą surasdama advokatus gy
nybai, surinkdama tikslią infor
maciją, ir pan.

ADP tyrinėjimo dėka buvo į- 
manoma juoda ant balto įrody
ti OSI ir KGB suokalbį. Ši 
medžiaga tilpo praeitais metais 
išleistame leidinyje: “Exhibits 
Documėnting the US Depart
ment of Justice’s Office of 
Special Investigations’ Coopera- 
tion with Soviet/KGB Procura- 
tors”. Šių knygų išdalinta ir 
išplatinta tūkstantis su viršum.

Jau Amerikos spauda pradeda 
klausti: kodėl OSI dirba su KGB?

(nukelta į 5 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.

PAULIUS JURKUS

5.—
Būnant Varnių kunigų semi

narijoje, Antanui Baranauskui 
dar atsišaukė ir jo romantinė 
draugystė su poete Karolina 
Praniauskaite. Ji taip karštai 
kalbėjo apie didžius idealus, 
apie didelį poeto pašaukimą. Tik 
poetas neša didįjį žodį, kuris su
judina žmonių širdis ir jas at
gaivina!

Bundant pavasariui, budo ir 
Baranausko poetinė siela. Taip 
jo gyvenimo 1857 - 59 metai bu
vo patys kūrybingiausi. Bara
nauskas tada buvo 22 metų, ka
da jo rankos vedama žąsies 
plunksna rašė pirmuosius lietu
viškus kūrinius.

Ką jis parašė Varniuose?
Jį veikė ir seminarijos religi

nė nuotaika ir tai, kad kažkur 
už seminarijos mūrų yra didy
sis žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius, kuris taip pat rašė 
lietuviškai — žemaitiškai ir tuo 
metu rengė savo garsias kantič- 
kas, mūsų laikų terminu — gies
myną. Baranauskas tada parašė 
penkias šventas artojų giesmes. 
Jas įteikė vysk. Valančiui. Be 
abejo, vyskupą pradžiugino. To
kių rašančių klierikų buvo ir 
daugiau, bet šis sudėjo giesmes.

Valančius šias penkias artojų 
giesmes patalpino savo “Kantič- 
kose”, kurios buvo išleistos 
1860. Valančius pažymėjo, kad 
šias giesmes parašė Antonas Ba- 
ranauskis. Kodėl jis rašė ne An
tanas, bet Antenas? čia atsilie
pė tarmės. O Baranauskis ir Ba

ranauskas buvo tada žmonių 
maišomos.

Baranauskas brangino Valan
čių ne tik kaip vyskupą, bet ir 
kaip lietuviško rašto globėją. 
1858 jis parašė eiliuotą svei
kinimą Valančiaus vardinių 
proga. Žinoma, sveikinimas bu
vo Įteiktas vyskupui, o gal ir vie
šai kur paskaitytas. Sveikini
mas taip prasidėjo:

“Sveiks Tėve, sveiks Piemuo 
žemaičių šalies . . .” Dabar kiek 
juokingai skamba žodis “pie
muo”, bet anais laikais ir pats 
Valančius save vadino — “pie
meniu žemaičių”. Žodis “gany
tojas” atsirado kur kas vėliau. 
Tada, kai Baranauskas su pakel
tu tonu kreipiesi į raudonais 
drabužiais apsivilkusi ir pagar
biai sėdintį vyskupą. niekas nė 
ne šyptelėjo. Jo žodis “pie
muo" buvo savo vietoje.

Varniuose jis sukūrė ir vieną 
išliekantį kūrinį — "Dainų dai
nelę’ Eilėraštis yra gana ilgas, 

•nes tada buvo madoje plačiai iš
silieti ir ilgai ilgai dainuoti. 
Eilėraštis turi 23 ketureilius 
posmus. Tai ištisa baladė.

Pasigaudamas romantizmo 
idėjų, didžios meilės praeičiai, 
poetas su dideliu j kvėpimu ir 
gieda giesmę Lietuvos praeičiai, 
kokia ji buvo didelė, graži, galin
ga. Daliartvs — liūdna — varge
liai. kuriuos tada vadindavo kla- 
patais. Tartum jis girdi žmones 
kalbant apie tą praeitį. Jis gieda 
senųjų žodelius.

Ši garsi giesmė taip praside
da:

Giedu dainele, savo eiesmeir
Apie klapatus vargelius
Lietuvos krašto, me taip iŠ 

rašto, 
Giedu senųjų iodelius.

Kalnai ant kalnų, o ant tų 
kalnų 

Kalnai ir maži kalneliai;
Tenai Lietuva nuo amžių 

buvo,
Kaip sako mūsų seneliai.

Ten miškai snaudė, ten meškas 
gaudė 

Kasdien lietuviai iš seno: 
Cžė braškėjo mediiai nuo vėj<f 
Ten. kur lietuviai gyveno.

Ant smėliakalnių ant pilia
kalnių

Ąžuolai Senti kerėjo
Ir tie dievaičiai, kuriuos šė

maičiai.
Kuriuos lietuviai turėjo.
Kokie čia platūs, vaizdingi 

posmai, kokią plačią panoramą 
jie atskleidžia! Tai romantiko 
žvilgsnis j praeitį, kuri buvo 
tokia didinga ir graži.

Posmai parašyti su didele poe
tine jėga. Koks gražus ir vaiz
dingas yra trečias posmas — Ten 
miškai snaudė ... Ir kaip skam
ba toji eilutė “Cžė. braškėjo 
medžiai nuo vėjo ten. kur lietu
viai gyveno. . ." Jau pačiuose ei
lutės garsuose girdi girios 
šniokštimą ir didelį vėją!

Eiliav imo forma paimta iš len

kų literatūros, kur pirmoji ir 
trečioji eilutė skeliama per 
pusę ir surimuojama. Žinoma, 
tai suteikia daug skambumo 
ir poetinio polėkio.

Toliau poetas tame eilėrašty
je aprašo:

"Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana šėmių įgijo;
Žmonės laimingi buvo tur

tingi,
Niekur nebuvo vergijos.
Vėliau toje galingoje ir gražioje 

Lietuvoje kitaip virto — “žmo
nės vergijon pakliuvo”. Bet tuo 
metu ateina krikščionybė į Lie
tuvą. Ir Bažnyčia glaudė Lietu
vos prastus žmonelius.

Bet ir ta ponystė krito, miš
kai išgriuvo, medžiai supuvo, 
nuogi laukai atliko.

Toliau giesmė kalba gūdžiais 
vaizdais apie sunkius laikus ir 
sumišimus. Ir tame sumišime 
poetas klausia:

“Bet koks mums žodis tiesų 
parodys.

Koks keliavedys ves kelių?"

Visa jis suveda į Dievo va
lią — Dievas žino, ko mums 
reikia. Ir vėl grįžta prie kalnų 
kalnelių, prie Anykščių miesto. 
Šventosios upės. Ten žmonės 
lanko bažnyčią ir gieda šventas 
giesmes ir dievišką širdį graudi
na.

Giesmė užbaigiama tokiu pos
mu:

“Cšia šileliai, kriokus upeliai 
Ir kalnai staugta tarp vėjų.
Pievos šaltuoju, girios lin

guoja—

Auklėja kelio vedėjų."
Ta paskutinė eilutė “Auklėja 

kelio vedėją” — jau yra prana
šo kalba. Iš tos didelės gamtos, 
iš jos ūžimo, iŠ kaimo, iš pa
prastų žmonių ateis tas vedėjas, 
arba vadas, kuris tautą išves 
į laimingus laikus.

Šį eilėraštį Baranauskas pa
rašė 1857 metais Varniuose. Ir 
kaip jis pagavo ir uždegė jo 
draugus, literatus — Klemensą 
Kairį, Pranciškų Viksvą! Drauge 
tai buvo ir jų minčių, jų ideo
logijos išsakymas — sujungta 
didinga praeitis, dabarties ne
laimės, kad su Dievo pagalba iŠ 
lietuviškos aplinkos ir iš lietuviš
kos gamtos ateis naujas vadas.

Ir pats Baranauskas, padėjęs 
žąsies plunksną ir perrašęs eilė
raštį, nenujautė, koks bus tų ei
lių likimas.

Šiais eilių žodžiais jis prabi
lo į lietuvių tautą ir ją elektri
zavo. Ji virto daina, ypač papli
to po 1863 metų sukilimo ir jo 
pralaimėjimo.

Eilėraščio romantinės idėjos 
buvo labai artimos ir “Aušrai”. 
Tad nenuostabu, kad “Aušra” 
pirmam savo numeryje 1883 įsi
dėjo šią giesmę, pavadinę — 

Lietuvos senovės paminėji
mas”. įsidėjo tik 18 posmų. 
Kad ateis naujas vadas, tą visa 
praleido

(Bus daugiau
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Po 15.00 dol.: A. Andriušis, 
MA. (115); J. Antanaitienė, Fla. 
(55); B. Balčiūnienė, O. (225); 
P. Butkus, Fla. (45); B. Cipli- 
jauskaitė, Wis. (125); A. Gečys, 
Fla. (?05); K. Gogelis, Mi. (40);
L. ir P. Heininger, Mi. (60); A. ir 
E. Karsokai, O. (80); M. ir A. 
Klimkaičiai, Mi, (15); B. Krišto- 
paitis, III. (45); J. Lansbergis,
N. Y. (90); E. ir M. Laniauskai,
O. (15); S. ir E. Lungai, Fla, 
(35); K. ir O. Merkiai, Ma. 
(80); T. Miglinas, Fla. 
(40); Mingėlos Mi. (115); 
A. Monkus, Ma. (15); G. ir A. 
Norus, Mi. (280); L. ir E. Oksas, 
Ca. (205); J. Petrauskas, Ca. (20); 
V. ir G. Plečkaitis, O. (15); S. 
L Radzevičiūtė, O. (40); Rudzins- 
kas, Mi. (35); J. Šarapniekas, 
Can. (39); V. Sičiūnas, Nb. (27);
M. Šimavičius, Fla. (45); J. ir V. 
Šklėriai, Ark. (25); M. Šrnulkš- 
tienė, III. (1330); M. ir K. Tijūnė
liai, O. (40); V. Urbonas, III. 
(35); M. Vaišniai, Pa. (50); O. ir 
J. Vilpišauskai, N.Y. (45); J. M. 
Žadavičius, (15); A. Zailskas, III. 
(55).

Po 11 dol.: A. V. Šuopys,

(22).
Po 10.00 dol.:J. Mockaitis, 

Fla. (30); B.E. Nainys, O. (30);

kus, Nb. (22); J. ir J. Naujokai
čiai, O. (40); A. Navazelski, Ma. 
(13); I. Nedziukas, Ca. (10);
R. ir E. Nemickas, Ind. (20);
K. ir V. Nenortai, Ct. (20); 
H. Nuger, Fla. (10); S. N verges. 
Ca. (50); J. ir M. Grantas, Mi. 
(20); Overling Family III. (I0\ 
P.A. St., III. (10); J. Padagas, III. 
(10); A. Pakalkienė, N.Y. (50); S. 
Palionis, III. (30); V. ir E. Paliu- 
lionis, III. (10); B. ir C. Paliu
liui. Ma. (205); J. Paliulis Ct.
■ 45'; A. ir K. Paliuliai, Ct. (35 ; 
kun. V. Palubinskas, N.Y. (10 ; 
P. Palys, N.Y. (20); A. Paškevi
čius, Čan. (10); A. Patamsis, 
Can. (10); kun. P. Patlaba, Ar. 
(30)’; P. Paulauskas, Fla. (10';
S. Paulauskas, III. (40); P. Peškai- 
tis, III. (20); A. ir V. Pecys, Mi. 
(75); A. ir R. Petrauskas, O. 
(10); B. Petrauskas, N.Y. (42);
L. Petrikonienė, Fla. (10); R. Pet
ronienė, Ma. (55); P. Petrusaitis, 
VVic. (10); A. ir V. Petuchaus- 
kas, C. (10); J. Piliponis, III. 
(10); J. V. PI e s kus, Fla. (10 h 
A. Poderis, III. (10); \ . ir S. Poli- 
kauskai, III. (10); J. Povilaitis,
N. Y. (10); A. Povilauskienė. N.Y. 
(15); O. Pranckūnienė, Fla. t, 10 ; 
J. Preilys, Mi. (15); V. J. Prunc- 
kis, III. (25); A. Pronckus. Fla. 
(30); M. Pucius, N.Y. (10/; G. ir 
G. Puniška. Fla. (50); P. ir Z. Pu- 
pius, Fla. (15); A. Puškoriūtė,
O. (50); V. Račiūnas, III. (10'; 
V. Račkauskas, Fla, (25); P. ir M. 
Radžiai, .Ark. (10); G. ir A. Ra- 
džius, Md. (90); A. Radzivanie- 
nė, N.Y. (20); J. Rakauskas, III. 
(10); A. Ramonis, III. (15); L. 
Raslavičius, III. (50); S. ir J. Rat- 
nikas, Mi. (20); Ž. Rawson, Ca. 
(10); G. Remienė, III. (10); P. 
Rimkus, Fla. (10); .T. Rudaitis, 
III. (10); A. ir T. Rudaitis, III. 
(10); M. Rudaitienė, III. (10); 
J. Rudzevičius, Ca. (20); O. ir J. 
Rugeliai, III. (10); J. Rūkas, Nb. 
(10); A. ir N. Rukšėnai. O (30); 
O. ir B. Rakštelės, Mi. (75); 
V. Ruseckas, Ariz. (45); L. H. Sa
baliūnas, Ark. (20); E. Sadaus
kas, Fla. (10); J. Sakalas, Nb. (30';
L. Sakalienė, Ark. (20); I. Šal
čius, III. (20); A. Šalkauskas, 
Fla. (10); V.L. Šapėnas. Fla. (20); 
E. ir J. šarauskas, O. (10); J. 
Šarūnas, Fla. (25); J. Sasnaus
kienė. III. (20); A. Šatienė, Fla. 
(25); V. Šaulys, III. (440); V. 
Schmidt. N.Y’. (10); J. ir N. šei
ma, III. (10); kun. A. Senkus, 
Fla. (65); V. Šepetienė, Mi. (220); 
S. i-r K. Šeputa, Fla. (30); A. 
Setikas, Ct. (40); B. Šilas, N.J. 
(10); P. Šilas, Fla. (270(: A. Šim
kus, Fla. (10); M. Šimkienė, Fla. 
(20); A. Šimonėlis, Ca. (140); 
J. Šimkus, Az. (20); J.E. Sirusas, 
Fla. (50), K. Skaisgiry s, III. (30); 
J. Skavičius, O. (20); S. Sko- 
beikienė, N.Y. (90); B. Skorubs- 
kis, Fla. (20); M. Slabokienė, 
Fla. (10); K. Slikonius, Fla. (10);
L. ir M. Sollish, N.J. (10); P. ir 
S. Stanelis, Fla, (20); J. Stankū
nas, Ca. (10); T. Stankūnaitė,

Ma. (120); C. Stasiūnas, Az. 
(10); B. Stegman, III. (15); B. ir 
M. Steikūnai, Fla. (20); V. Stim
burys, O. (60); J. Stokes, Ct. 
(10); J. Strazdas, Fla. (30); J- 
Strijauskas, Fla. (25); J. J - Stri
kas, N.J. (195); A. Subačius, Fla. 
(40); D. ir L. Sucich, N.J. (10); 
J. Šuopys, Mi. (35); V. Snopys, 
III. (40); S. Surentas, III. (10); 
J. ir A. švedai, III. (139); L. 
Švelnis, Ma. (41); P. Svilas, Fla. 
(10); A. Švitra, Tx (50); J. ir J. 
Švoba, Fla. (20); A. Szydagis, 
III. (10); B. Tamašiūnas, Fla. 
(10); A. Tannilionis, 0. (30); A. 
Tamulis, III. (17); J. Taoras, Fla. 
(40); B. Tamtis, O. (10); R. Tau- 
nienė, Ct. (36); P. Totilas ir šei
ma, Nb. (35); A. ir G. Treiniai, 
Ma (35); I. Ulpaitė, Ma. (35); 
kun. J. Urbonas, Ind. (10); P. ir V. 
Urbonas, III. (10); D. Uzas, N.Y. 
(10); B. B. Užemys, Ar. (30); V. 
Užkuraitis, Ca. (15); K. ir V. Val
čiai, Fla. (25); V. ir B. Vaičiu- 
liai. N.Y. (40); D. Vaičiūnas, 
O. (10); J. Vainauskas,Fla. (10);
A. Valaitis, Fla. (25); K. Valavi
čius, III. (20); M. ir E. Valiukė
nai, III. (185); Valeska-Liuter- 
moza, Fla. (10); D. ir R.Valodka, 
Fla, (30); B. ir V. Variakojai, 
III (10); J. Varnas, Can. (10); S. 
Velbasiai, Fla. (40); P. Vencius, 
O. (10); R. K. Vidžiūnienė, Ca. 
(20); Verbickas. III. (10); G. V id- 
mantas, N.Y. (10); kun. J. Vil- 
čiauskas. Ct. (35); E. Vilčinskas,
N. Y. (113); N . Vilcinas,Wic. (10);
O. Vilėniškis, Ma. (125); E. Vilu- 
tis, III. (10h A. ir V. Vis
kantas, Mi. (10); V. Volkovickas, 
III. (10); O. Vyšniauskienė, III. 
(35); V. P. \Vallace. Ca. (10);
N. Ward. M i. (30); M. \Vedei- 
kes. Wic. (10); A. ir D. Zails- 
kai, III- (10); P. Zaluba, N.J. 
(10); A. Zaparackas, M i. (25);
B. ir P. Zelbai. Fla. (38); V. ir
O. Žilinskai. III. (20); K. Žoly
nas, Fla. (10); E. Zubrickienė, 
Fla. (20); M. ir V. Žukauskai. 
N.Y. (10); V. G. Žukauskas. Fla. 
(20); A. Zumaras. III. (27); J. Žvy - 
niai, Fla. (50); M. A. Žygaitis, 
Fla. (20); D. Žygas. Ca. (10)7

8 dol. K. ir O. Zygai, OH

Po 7 dol.: G. Jakimavičius, 
Anglija (7); J. Jakštas, OH (17); 
J. Stanikas, IL, (32); A. Stepa
nauskas, FL (7).

Po 5.00 dol.: E. Alielkienė, Ct. 
(5); P. Adamonis, Nb. (40); J. 
Agurkis, Nb., (20); kun. V. Alek
soms, UI. (10); B. Andrišiūnienė, 
Ark. (22); J. Andriušis, N.Y. (78); 
J. Anysas, III. (5); J. Arepavi-

čius, Fla. (5); N. Arminienė, N.J. 
(5); J. Asipovičius, Fla. (5); J. ir 
E. Babrys, Fla. (23); V. Bačiu
lis, O. (39); J. Bajoraitis, Can. 
(5); A. Balbatienė, N. J. (5); A. ir 
K. Baleišis, O. (5); V. Balza- 
ras, III. (5); V. Benkoraitis, O. 
(35); A. Bernotas, Ct. (55); O.

(nukelta į 6 psl.)
SVENTASIS PRINCAS

Anatolijaus Kairio 5 veiksmų 
religinė drama — poema su pro 
logu ir epilogu. Išleido Šv. Ka-

čio mirtį. Kaip ji» apie tą fvykį

PILNESNIS ŽVILGSNIS l LIETUVĄ
Taip priimta ir taip dera ga

vėnios metu prisiminti, kad žmo
gus gyvas ne vien duona.

Nuolat minime Lietuvą, sten
giamės padėti ne tik saviesiems, 
bet visai Lietuvai. Tačiau Lietu
voje yra reikalų kuriuos ne visi 
žino, ne visi gali juos pasiekti. 
Kadaise dėl panašių verkė Ma
rija Šiluvoje, panašiems šian
dien atstovauja išniekinti ir nai
kinami kryžiai, Rūpintojėliai, 
lietuviai pasauliečiai ir kunigai 
kalėjimuose, vergų darbų la
geriuose. Ne tik nelietuvių, bet 
ir lietuvių tarpe yra tik viena 
organizacija, kuriai pirmoje 
vietoje rūpi padėti lietuviams 
Lietuvoje šiose srityse — tai 
LIETUVIŲ KATALIKŲ RE
LIGINĖ ŠALPA. Ji pasiekia 
ne tik Lietuvą, bet per ją ir lie
tuvius ir nelietuvius plačiai pa-

lyje pasiekia L.K.B. Kronika, 
įvairi kitokia informacija apie 
Lietuvą.

Per savas parapijas ir kitaip 
kasmet vis daugiau ir nelietuviai 
paremiaL.K.R.Š. veiklą. Lietu
vių kelios parapijos yra jau 
tiek silpnos, nepajėgia paremti 
šio reikalo. Tokių vietų, ar kur 
lietuvių parapijos-nėra, lietuviai 
v ra prašomi atsiliepti betarpiai 
į LITHUANIAN CATHOLIC 
RELIGIOUS AID., 351 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
112:7.

Šis priminimas yra ne tik pa
ramos tikslu, bet esate prašomi 
atsiliepti kiekvienas, kuris pa
geidautų lietuvių ar nelietuvių 
kalboje informacinės literatū
ros.

Vyskupas Vincentas Brizgys

GERA NAUJIENA

Sąmoningi krikščionys žino, 
kad visi pakrikštytieji yra Kris
taus mistinio kūno nariai. Krikš
tu ir sutvirtinimo sakramentu 
tampame bendrosios - visuoti
nės krikščionių kunigystės na
riais.

Šy. Raštas nedviprasmiškai 
moko, kad visi krikščionys daly
vauja Kristaus kunigystėje. 
Šventas Petras laiške rašo: “Jūs 
esate išrinktoji giminė, karališ
koji kunigystė, pašaukta išgar
sinti šlovingus darbus to, kuris 
pašaukė jus iš tamsybių į savo 
nuostabią šviesą” (1 Pt 29). 
Todėl antrasis Vatikano susirin
kimas konstitucijoje apie Bažny - 
čią tvirtina, kad visi pakrikš-

tyrieji turi save aukoti ir drauge 
su kunigu, pašvęstu kunigystės 
sakramentu, aukoti eucharistijų. 
Todėl klaidinga sakyti, kad rei
kia “mišias išklausyti”. Reikia 
ne “klausyti”, bet dalyvauti mi
šiose ir jas visiems drauge auko
ti.

JAV Lietuvių Kunigų Vienybė, 
norėdama padėti tikintiesiems 
mišiose dalyvauti sąmoningai ir 
veikliai, spausdina mišiolėlius 
sekmadieniams. Tačiau to ne
pakanka. Yra žmonių, kurie kas
dien dalyvauja mišių aukoje. 
Reikalingas mišiolėlis ir šiokia
dienių mišioms. Ta pati JAV Lie
tuvių Kunigų Vienybė, norė
dama padėti žmonėms, prašė

BALTIC 
TOURS

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 715 (19 dienų): liepos 15 - rugpjūčio 2 — $2,149
10 dienų Lietuvoje. 2 Maskvoje. 3 Leningrade. 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 716 (17 dienų): liepos 16- rugpjūčio 1 — $2,059
10 dienų Lietuvoje. 3 Varšuvoje. 1 Mainze. LUTTHANSA 
iš JFK ir Bostono

KITOS KELIONĖS SU 10 SIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje. 2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 -16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune. 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky. FINN.AIR iš JFK.
No. 321 (15 dienų): kovo 21 - balandžio 4 — $1,339
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINN.AIR iš JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA, VOKIETIJA
No. 507A: gegužės 7 - 23 — $1,639
No. 618A: b kiti to 18 • liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
7 dienos Vilniuje, 3 Rygoje. 3 Varšuvoje, 1 Mainze. 
LUFTHANSA ii JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSUA, ĖST U A IR SUOMIJA 
No. 805: rugpjūčio 5-18 — $1,829
5 dienos Vilniuje. 2 Failine laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.

kai 12 žirgų mikaynavę* tįjūnas 
j§ Gardino tą liūdną naujieną 
jiems pranešęs.

I veiksmas vyksta Krokuvoje, 
Vavelio rūmuose kur trylikame
tis Kazimieras mokytojo šidlo- 
veckio supažindinamas su savo 
kilme ir būsima karaliaus garbe. 
Karalius su karaliene aptarinė
ja įpėdinystės reikalus ir jau-

zimiero mirties 500 metų sukak- nasis princas siunčiamas užimti 
tuvių komitetas 1984. Iliustravo Vengrijos sosto.
dail. Ada Sutkuvienė.. Paduotos 
prie išleidimo prisidėjusių asme
nų pavardės. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė 4545 W. 63rd St., Chi- 
cago, IL 60629. Tiražas — 500 
egz., kaina 5 dol.

Veikale vienuolika atžymėta, 
kaip dramatis personae, o statis
tais — visa eilė — priskai- 
tant dvariškius, palydovus, ka
rius, tarnus ,minią . . .

Veikalas pradedamas prologu 
Vilniaus katedros aikštėje 1484 
kovo 5 rytą susitikimu Lietuvos 
didikų besikalbant apie karalai-

prel Vytauto Balčiūno sureda
guoti mišiolėlį Advento ir Gavė
nios laikotarpių šiokiadienių 
mišioms. Prel. V. Balčiūnas jam 
pavestą darbą atliko ir Kunigų 
Vienybės centro valdyba jau iš
spausdino tris knygas:

L Šiokiadienių mišios adven
to ir Kalėdų laikotarpiui;

2. Šiokiadienių mišios gavė
nios ir Velykų laikotarpiui;

3. Didžiosios savaitės mišios 
ir apeigos.

Tos knygos labai reikalingos. 
Būtų gera jas įsigyti. Jos nau
dingos net ir tiems, kurie dėl 
darbo ar ligos negali advento, 
gavėnios ar didžiosios savaitės 
laiku dalyvauti kasdien mišiose, 
bet norėtų namuose pasimelsti.

Minėtas knygas galima gauti 
pas lietuvių parapijų kunigus 
arba užsisakyti šiuo adresu: 
Kun. A. Petraitis, I.C. Convent, 
Rt. 21, Putnam, CT 06260.

Skubėkime įsigyti tas naudin
gas ir labai reikalingas knygas.

K.V.P.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 421: balandžio 21 - Gegužės 4 — $1,869
No. 512: gegužės 12-25 — $1,869
No. 609: birželio 9 - 22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6-19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALIT.ALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 507: gegužės 7 -19 — $1,389
No. 611: birželio 11 - 23 — $1,729
No. 702: liepos 2 -14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13-25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3 -15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje. 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINN.AIR iš JFK

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA 
No. 514: gegužės 14 - 26 — $1,669
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769 
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669 
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

II veiksmas Medininkuose 
1479 Kazimierui sukakus 20 
metų. Didikai tariasi princą Ka
zimierą kviestis Lietuvos valdo
vu ir jį apvesdinti. Jam prista
tomos didikų jaunosios dukros.

III veiksme žiūrovai sužino 
apie princo palinkimą į maldą, 
nusistatymą prieš pokylius, me
džiokles ir apie rengiamą prieš 
karalių sąmokslą. Karalius įsa
ko vaišių metu išdavikus suimti 
ir net nukapoti galvas.

Karalaitis — šventasis prin
cas — prisipažįsta motinai, jog jo 
nevilioja žemiškoji valdovo ga 
lia.

IV veiksmas Vilniuj, ankstų 
rytą, prie Katedros durų, čia 
karalaičio maldą sutrukdo du 
elgetos — berankis ir neregys, 
kuriems padovanoja batus ir 
apsiaustą. Nupasakojama išda
vikų ekzekucija, kurią net ka
ralaitis matęs ir dabar besimel- 
džiąs už juos. Didikams aiškėja 
karalaičio nenoras būti sosto 
įpėdiniu, atmetimas vedybų ir 
ligos paaštrėjimas.

V veiksmas Vilniuje. Karalai
tis ligonis. Karaliui pranešama 
apie įvykius rūmuose, apie pa- 
blogėjusį sveikatos stovį, numa
tomos karalaičio vedybos ir nu
tariama jį išsiųsti Gardinan 
sveikatos pataisyti. Veiksmas 
baigiamas karalaičio filosofiš
kai moraliniu monologu.

Epiloge apgailima karalaičio 
mirtis ne tik didikų bet ir el
getų. Elgetos prisimena karalai
čio gailestingumą apdovanojant 
juos. Berankis gavęs bątus, o ne
regys, patrynęs apsiausto skver
nu akis, praregi.

Drama parašyta eilėmis. Skai
toma lengvai, taikoma poetiniam 
teatrui, kurį savo laiku, propa
gavo Balys Sruoga. Dramoje yra 
istorinių netikslumų. Nepatikė- 
tina, kad žinia apie karalaičio 
mirtį Gardine, per dieną galėjo 
pasiekti Vilnių. Ne visi dramos 
personažai pateisinamai pavaiz
duoti ir išvystyti. Kazimiero 
mokytoju ilgiausiai buvo Dlugo
šas, o ne minimas Šidlovieckis.

Bet tokie netikslumai nemen
kina pačios draminės struktūros 
ir leidžia autoriui fantazuoti 
ir nukrypti nuo žinomų faktų.

Gražiai išspręstas praregėjimo 
stebuklas, karalaičio atsispyri
mas prieš pramaty tas vedybas 
ar žemiškų gerybių vertinimas.

Paskaičius šį draminį kūrinį 
peršasi mintis: ar šis veikalas 
nebūtų geresnis operai libreto, 
padarius atitinkamus pataisy
mus, vietoj išpūstos propagan
dos apie Dux Magnus libretą?

Ar kam patinka ar nepatinka 
Kairio dramos veikalai, bet au
torius žino kas yra teatras ir ko
kie dramaturgijos reikalavimai.

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 507B: gegužės 7-18 — $1,439
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos 2 -13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 —‘$1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA 
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky. FINN.AIR iš JFK

9 DIENOS — LIETUVA, SUOMIJA 
No. 417: balandžio 17 - 25 — $1,239
6 dienos Vilniuje. 1 Helsinky. FINN.AIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166
(617) 965-6080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarto:
giminių iškvietimo dokumentus 
nupertom automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje Į 
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo

DULKIŲ ATSPINDŽIAI. 
Anatolijus Kairys., Novelių ro
manas 140 psl. Išleido Lietuvių 
Literatūros Bičiuliai 1985. P.O. 
Box 59060 Cbicago, IL 60629 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th St. Cbicago, IL 
60629. Viršelis dail. Petro Alek
sos. Tiražas — 500 egz., kaina 
— 5 dol. *

Knugoje dešimt novelinių nu
tikimų perleistų per autoriaus 
prizmę pergyventų karo ir poka
rio Metais. Tie. daugumoje mo
terų vardais pavadinti, nutiki
mai nuspalvinti sentimentalu
mu, charakteriai įvairūs ir įdo
mūs, dialogas gyvas.

Knygos gale atžymėtas auto
riaus literatūrinis kraitis. 13 
dramų, iš kurių trys premijuo
tos, 8 komedijos — dvi premi 
j<xnis atžymėtos, 12 vienaveiks
mių vaidinimų. 6 mmanai — 
4 premijuoti, viena> romanas 
anglų kalba, 4 — poezijos rin
kiniai ir 5 libretai, kuriems mu
ziką rašė Br. Budnūnas, J. Gai
delis ir A Jurgutis
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Solistė Guoda Puzinauskaitė dainuoja Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime vasario 17 Kultūros Židinyje. Prie pianino
— Ruth Butterfield. Nuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
NEW YORKE

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Nevv Yorke 
buvo surengtas vasario 17. Ren
gė New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba, kuriai šiais metais 
pirmininkauja Vacys Steponis.

Iškilmingos pamaldos
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai. buvo iškilmingos 
pamaldos. Mišias koncelebravo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
su parapijos kunigais — 
kleb. kun. Jonu Pakalniškiu, kun. 
.Antanu Račkausku ir iš Religi
nės Šalpos kun. K. Pugevičiumi.

Pamokslą pasakė vysk. P. Bal
takis, OFM, jautriai paliesda
mas Lietuvos dabarties reikalus, 
prisimindamas praeitį, sujung
damas su Dievo Apvaizdos glo
ba. Mišiom besibaigiant, prieš 
palaiminimą, kalbėjo ir Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis, pabrėždamas, kokį dabar 
religinį persekiojimą žmonės 
kenčia Lietuvoje.

Giedojo Apreiškimo parapijos 
choras, vedamas muziko Viktoro 
Ralio.

vai., bet kaip paprastai publika 
vėlinosi. Programa buvo pradė
ta su nedideliu pavėlavimu.

Ją pradėjo šių metų Alto pir
mininkas Vacys Steponis trumpu 
žodeliu. Toliau programai vado
vauti pakvietė Eglę Žilionytę.

Iškilmingai įneštos vėliavos 
sugiedoti .Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo 
\ ysk. P. Baltakis, OFM, jautriai 
prisimindamas tėvynę.

ne, taip pilt vadovauja ir toliau 
savo daliniui.

Jų vardu kalbėjo dar ketvir
tas, gyvenąs čia New Yorke, l>e- 
s i rūpinąs parama partizanam. 
Jis pasidžiaugė Andriaus Eivos 
veikla ir savo trumpą kalba 
baigė, kad abu šie kraštai Af
ganistanas ir Lietuva bus laisvi.

Dr. Leono Kriaučeliūno 
paskaita

Svečias iš Chicagos, dr. Leo- 
, nas Kriaučeliūnas, kalbėjo apie 

Lietuvos laisvinimų, apie lietu
viškų sąžinės sąskaitą, tradicijų 
išlaikymų. Pažymėjo kad laisvi
nimas dar ilgas, reikia pasiry
žimo ir drąsos. Kalbėjo apie ru
siško imperializmo grėsmę. 
Kalbėjo ir apie lietuviškojo gy
venimo ydas.

Visa paskaita buvo žurnalis
tinių minčių rinkinys. Kalbėjo 
gana ilgai, apie 40 minučių.

Pirmųjų dalį baigiant, buvo 
išneštos vėliavos.

Po pertraukos dainavo solistė 
Guoda Puzinauskaitė ir šoko 
N.Y. tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis.

balą ir pasiutpolkę, o paskui 
dzūkų polką ir varkijietį. Prieš 
kiekvieną šokį ansamblio vadovė 
Jadvyga Matulaitienė padarė 
poetinį įvadą. Ansamblis yra 
darniai susišokęs, pakilus ir gana 
didelis. Baigiant į sceną buvo 
išvestas visas ansamblis. Tai tik
rai gražus ir didelis vienetas, 
kurį sudaro puikūs jaunuoliai.

Šokiai buvo palydėti muzika iš 
juostelių.

Pabaigoje gėlėm buvo apdova
noti Jadvyga Matulaitienė, anks
čiau gėlių gavo solistė ir pia
nistė.

Pabaigos žodį tarė Alto pir* 
mininkas Vacys Steponis. Jis 
pranešė, kad tą dieną iki pro
gramos pabaigos buvo surinkta 
3,400 dol.

Po to visi dar ilgai svečia
vosi mažojoje salėje.

Minėjimui buvo išleista dide
lio formato, 8 puslapių progra
ma lietuvių ir anglų kalbomis. 
Sceną dekoravo Paulius Jurkus. 
Minėjimas Šiaip buvo tvarkingas 
ir neištęstas, praėjo sklandžiai 
ir pakiliai, (p.j.)

Antanas Rimydis

JAV Atstovų rūmuose Va
sario 19 įvyko Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Kontautas. Minėjime, kuriam 
vadovavo kongresmanas Frank 
Annunzio (D-Ill.) dalyvavo: Lie
tuvos diplomatijos šefas dr. S.A. 
Bačkis, Alto atstovai iš Chicagos 
J. Talandis ir G. Lazauskas, 
Vliko atstovai dr. D. Krivickas 
ir M. Samatienė, taip pat kun. 
dr. T. Žiūraitis, OP, G. Krivic- 
kienė, J. B. Laučka, A. Petrutis 
ir A. Šilas.

Iškilmės Kultūros Židinyje
Iš bažnyčios atvažiavę žmo

nės čia turėjo progos papie
tauti. Pietus paruošė Eugenija 
Kezienė su savo talkininkėmis. 
Kiti rinkosi tiesiai Į didžiąją 
salę. Čia buvo bent keli stalai, 
kur kiekvienas galėjo paaukoti 
Lietuvos laisvinimo reikalam. Į 
salę prisirinko per 400 žmonių.

Iškilmės buvo numatytos 3

Gen. konsulo žodis
Kaip įprasta, visada tokiose 

iškilmėse žodį taria Lietuvos 
gen. konsulas Nevv Yorke Anice
tas Simutis. Jis kalbėjo, kad ne
priklausomybės šventė yra 
džiaugsmo šventė, mums tą 
šventę dabar temdo krašte sėdį 
okupantai. Prisiminė valstybės 
sekretoriaus Shultz laišką Lietu
vos atstovui \Vashingtone. Ten 
rašoma, kad istorija yra laisvės 
pusėje. Ir mum reikia daugiau 
kantrybės, pasitikėjimo, ir pikto 
imperija vieną kartą subyrės. 
Jos irimo ženklų jau daug maty
ti.

Trumpą žodelį tarė ir angliš
kai čia susirinkusiem amerikie
čiam svečiam. Baigė paskaityda- 
mas Valstybės sekretoriaus 
Shultz laišką Lietuvos atstovui 
\Vashingtone.

Svečiai skaito proklamacijas
Kaip įprasta tokiose iškilmėse 

iš Nevv Yorko valstybės val
džios ir iš miesto ateina atsto
vai ir paskaito įvairias rezoliu
cijas, proklamacijas.

Pirmas į sceną įkopė

Nauja solistė 
Guoda Puzinauskaitė

Kultūros Židinio scenoje 
pianą kartą pasirodė jauna so
listė Guoda Puzinauskaitė. Ji 
dar studijuoja Philadelphijos 
konservatorijoje. Jau yra daina
vusi įvairių operų pastatymuose, 
įvairiuose koncertuose.

Dviem išėjimais ji padainavo: 
Mergaitės svajonė — J. Karoso, 
Našlaitės rauda — J. Siniaus, 
Plaukia sau laivelis — St. Šim
kaus, Tėviškėlė — Br. Budriūno.

Antrą kartą pasirodžiusi sce
noje ji jau dainavo ištraukas iš 
operų: O mio Fernando — G. 
Donizetti, Mon ceur s’ouvre a ta 
voix — Camille Saint - Saens. 
Non piu di flori — W.A. Mozart.

Bisui padainavo Tėviškėlė. Ši 
daina gražiausiai nuskambėjo.

Solistė Guoda Pusinauskaitė 
turi švelnų, gražaus tembro 
balsą, gražiai apvaldytą. Operų 
arijos, parengtos konservatori
joje, buvo atliktos giliau ir pla
čiau visą kūrinį pajaučiant. 
Tai suprantama. Lietuviškas re
pertuaras irgi reikalauja daug 
darbo, o kartais jam ir laiko ir 
energijos pristinga. Solistė dai
nuoja kultūringai, gražiai ir jau
kiai. Tegu tik jai sekasi iškopti 
kuo aukščiausiai.

Jai akomponavo jos pačios at
sivežta pianistė Ruth Butter
field. Akomponavo pasigėrėti
nai.

G RE AT NECK, N.Y

Paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės šventė

VĖŽYS JAV 
TEISINGUMO 
DEPARTAMENTE
(atkelta i.š 3 vsl.) 
OSI dabar tenka imtis defensy- 
vos pozicijos ir gintis, kad jie
su KGB nedirba.

visiem
Yorko 
Martin

Šoka Tryptinis
Tryptinis irgi pasirodė dviem 

išėjimais. Pradžioje pašoko ta

Great Necko Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė vasario 23, 
šeštadienį, 7 v.v. surengė Lietu
vos nepriklausomybės minėjimą 
Irenos ir Jono Vilgalių reziden
cijoje.

Minėjimą pradėjo valdybos 
jaunimo reikalų vadovė Rasa 
Vilgalytė. Ji ir toliau vadovavo 
vakaro programai.

Pasveikinusi susirinkusius, 
pradžioje drauge su Danute 
Miklaitė sukalbėjo maldą — Tė
ve mūsų. Į maldą įsijungė ir 
visi dalyviai. Sugiedotas Lietu
vos himnas.

Pagrindinei kalbai pasakyti 
pakvietė Simo Kudirkos šauliu 
kuopos pirmininką Kęstutį 
Miklą. Jis pasakė giliai prasmin
gą kalbą, primindamas daly
viam kokiose sąlygose dabar 
v yksta Pavergtos Lietuvos vada
vimas.

Po pagrindinės kalbos buvo 
renkamos aukos. Nors Great 
Necko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė maža, tačiau Lietuvos 
laisvinimo ir kultūriniam reika
lam visada yra dosni. Į minėji
mą atsilankė per 40 žmonių. 
Aukų surinkta .1,160 dol.

Po trumpos pertraukos buvo 
meninė dalis.

Pradžioje buvo pagerbti mirę 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės nariai: dr. Vladas Ingelevi-

Antanas Rimydis š.m. kovo 2 
sulaukė 80 metų. Poetas, 
Keturių Vėjų kolektyvo na
rys, įvairių laikraščių redak
torius, redagavęs “Literatū
ros Naujienas”, ilgiausiai 
dirbęs “Ūkininko Patarėjo” 
redakcijoje, buvęs to laikraš
čio technikinis redaktorius 
ir redaktorius, Vokietijoje 
dirbęs “Žiburių” redakci
joje. Šiuo metu gyvena 
Woodhavene. Sveikiname 
sukaktuvininką!

čius ir Juozas Valaitis.
Toliau Danutė Miklaitė pa

skaitė Maironio “Trakų pilis”, 
Rasa Vilgalytė — Bernardo 
Brazdžionio “Lietuva”. Pabaigai 
Danutė Miklaitė paskaitė apie 
partizanus.

Programos vedėja Rasa Vilga
lytė pakvietė apylinkės pirmi
ninką Henriką Miklą uždaryti 
minėjimą. Jis padėkojo visiem 
susirinkusiem į minėjimą, prele
gentui Kęstučiui Miklui, progra
mos atlikėjam. Padėkojo už au
kas Ir kvietė visus maloniai pra
leisti vakarą vaišingų Irenos ir 
Jono Vi Įgalių prieglobsty. Jie 
dar šventė ir savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Mieliem šei
mininkam sugiedota Ilgiausių 
metų.

Vaišių metu visus maloniai 
nuteikė Rasa Vilgalytė, kuri pa
skaitė Maironio Jūratę ir Kasty
tis — baladę.

Vasario 24, sekmadienį, 1 v. 
popiet Šv. Aloyzo bažnyčioje 
buvo mišios už žuvusius dėl Lie-

—Kun. Antanas Akevičius, 
Lukšių parapijos klebonas, Vil
kaviškio vyskupijoje, sulaukęs
65 m. amžiaus, mirė vasario 15. 
Velionis buvo gimęs Šventežerio 
parapijoje, Lazdijų rajone. Ku
nigu buvo įšventintas Vilkaviš
kio katedroje 1943. Tai jau sep- 
tinttas šiemet Lietuvoje ir 
pirmas Vilkaviškio vyskupijoje 
miręs kunigas.

— Kun. Antanas Lileika, Rau
dondvario klebonas, mirė vasa
rio 18. Velionis buvo sulaukęs
66 m. amžiaus. Kunigu įšventin
tas 1944. Rūpinosi ne vien savo 
parapijos, bet ir visomis Bažny
čios okupuotoje Lietuvoje prob
lemomis. Tai jau aštuntas šie
met Lietuvoje ir trečias Kauno 
arkivyskupijoje miręs kunigas. 
Iš 122 Kauno arkivyskupijos 
bažnyčių jau daugiau kaip 30 
neturi savo klebono.

— Čiurlionio ansamblio 45 
metų sukaktis Clevelande bus 
paminėta kovo 9-10 su akademi- 
ja-koncertu.

Euf.C.

Nors advokatas Žumbakis ne
įeina j Americans for Due Pro- 
cess, tačiau jam yra tekę nema
žai prisidėti prie vedamo dar
bo. Jis publikai suteikė duome
nis, kurie klausytojam suteikė 
vaizdą koks yra milžiniškas už
davinys įveikti OSI.

Iš savo asmeniško, profesinio 
įsijungimo į darbą, per praėju
sius dvejus metus, adv. Žumba
kis dalyvavo su paskaitomis 
Chicagoje, Nevv Yorke, Miami, 
St. Petersburge, Toronte, Cleve- 
lande. Bostone. \Vashingtone. 
Philadelphijoje, Milwaukee, 
Michigan ir Baltimorėje. Kai 
kuriuose vietovėse būta daugiau 
negu vieną kartą. Aplankyta 60 
valdžios įstaigų, susitikta su 
amerikiečių spaudos atstovais 
maždaug 20 kartų, parašyta eilė 
straipsnių lietuvių spaudai, iš
siųsta 1500 asmeniškų laiškų, 
padėta surasti “Pro Bono” (be 
užmokesčio) advokatus trim by
lom. Nepadengtų išlaidų yra 
susidarę apie 140.000, o profe
sinio, nepadengto laiko už 
$100,000.

Baigdamas savo pristatymą, 
adv. Žumbakis teigė, kad trūks
ta politinės akcijos ir bendro 
mūsų darbo. Iš veiksnių iki šiol 
susilaukta tik patarimų, kritikos 
ir simboliškų aukų.

valstijos senatorius
Knorr. Jis senate kasmet įneša 
pasiūlymą, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga būtų 
išleista proklamacija. Jis ir pa
skaitė senato rezoliuciją, o kitas 
valstijos pareigūnas, lietuviam 
taip pat gerai pažįstamas, 
Frederich Smitd perskaitė Mario 
Cuomo, New Yorko gubernato
riaus, proklamaciją.

\Valter \Vorth, kuris taip pat 
kasmet ateina į Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą, 
N.Y. miesto tarybos narys, pa
skaitė Nevv Yorko miesto rezo
liuciją ir miesto burmistro Ed- 
vvard Koch proklamaciją.

Buvo pristatyti ir kiti salėje 
buvę garbės svečiai.

INTERNAT1ONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

G.T. INTERNATIONAL, INC. 1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:

— Kaziuko mugė, rengiama 
Neringos ir Pilėnų tuntų, įvyks 
kovo 24 Clevelande.

— Jaunimui skirto romano — 
apysakos konkurso, kurį skelbė 
PLB Švietimo ir tautinio auklė
jimo komisija, vertinimo komi
siją sudaro Rima Janulevičiūtė, 
Jonas Kavaliūnas, Antanas Ma
sionis, Stasė Petersonienė ir Ind
rė Tijūnėlienė.

— Lietuvių Fondo Los Ange
les, Calif., vajus buvo baigtas iš
kilmingu baliumi vasario 2. LF 
pobūviai praturtinami vis gau
sesne menine programa. Šie
met didelį pasisekimą turėjo 
muz. A. Jurgučio suorganizuotas 
14 narių jaunimo ansamblis ir 
baleto trio iš R. Alseikaitės, 
A. Mičiulytės ir A. 
Šepiko. Pietinės Califomijos lie
tuviai Lietuvių Fondui suauko
jo daugiau kaip 9000 dol.

KELIONĖS

KELIONĖS

NR.

NR. 2

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

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

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

Afganistano laisvės kovotojai
Tų sveikinimų metu į salę 

atėjo Afganistano laisvės kovo
tojai. Jų buvo trys. Atvedė lietu
vis Andrius Eiva, kuris dabar, 
gyvendamas Washingtone, rūpi
nasi jų parama.

Afganistaniečiai buvo apsiren
gę pagal savo krašto papro
čius — su turbanais, plačiomis 
kelnėmis.

Pianas kalbėjo Andrius Eiva, 
kas tas Afganistanas ir kaip ten 
vyksta dabar partizaninis karas. 
Paskui pristatė svečius afganis
taniečius. Jie visi buvo pasižy
mėję. vadovauja dabar kokiam 
nors daliniui.

įspūdingiausias buvo berniu
kas, kuris neteko kairės ran
kos keturių pirštų, taip pat žu
vo ir jo broliai, seserys, kai so
vietai bombardavo jų kaimą.

Vienas afganistanietis kovose 
prarado koją, dabar jis su medi-

KELIONĖS

KELIONES

NR. 3

NR. 4

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

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

$1,467.00
$1.835.00 KANADIŠKAIS

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS. 
ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ ' 
GRANDMOZINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

1,835.00

ŠVENTĖ, KEL. NR. 4

— 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 New Lon- 
don, Conn. Apie dalyvavimą 
prašoma pranešti 1-203-928-5828.

— Bronė Žilinskienė iš toli
mosios Australijos per Sydney 
lietuvių kapelioną ir Vliko val
dybos vicepirmininką Vyt. Jokū
baitį, kuris dalyvavo Australi
jos Lietuvių Dienose, atsiuntė 
Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai 400 australiškų dolerių, r

— Ieškoma Aldona Volejšaitė. 
dukra Vytauto, iš Vilniaus. Ieš
ko Halina Razmukaitė iš Vil
niaus. Pranešti adresu:5000 R<>- 
sehill St, Philadelphia, Pa. 
19120. Telef. 215 329-5639.

TARPININKAUJAME NUPERKANT 
KANT DOKUMENTUS IŠKVIETIMAM! 
REIKALAIS PRAŠOM KREIPTIS Į:

MOBILIUS, KOOPERATINIUS 
IMESNĖM INFORMACIJOM

BUTUS, BEI SUTVAR- 
IR VISAIS KELIONIŲ

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. BOX 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Pautienis, W. Bamstab- 
le, Mass., B. Charko, Lowell, 
Mass.. A. R. Žitkus, Aubum, 
Mass. Užsakė kitiem: V. Krasevs- 
kienė, Chicago, III. — Petronė
lei Miškėnas, Chicago. III. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojam pirmiem metam 
Darbininko prenumerata tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Šveikauskienė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai siųs- 
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Flve Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

TAUTOS FONDU11984 M. AUKOJO

NEIŠSIŲSTI SIUNTINIAI

KLAUSIMAS
Gyvenu Britų Kolumbijoj. 

Praeitų metų balandžio mėnesį 
išsiunčiau pinigus banko čekiu 
ir užsakymus, užsakydamas 
siuntinius į mūsų tėvynę Lietuvą 
per siuntinių bendrovę Londone, 
Andone, Anglijoj. Kaip Tamsta 
matai, jau praėjo beveik metai 
ir aš iki šiol iš tos bendrovės nei 
pakvitavimo, nei jokio atsaky
mo negavau, nors siunčiau jiems 
keletą registruotų laiškų. Teira
vausi banke. Pinigus bendrovė 
yra gavusi. Atrodo, kad siuntinių 
bendrovė yra pasisavinusi ma
no pinigus, nes vargstantieji 
broliai pavergtoj tėvynėj siunti
nių nėra gavę.

Ar galiu aš išreikalauti iš 
bendrovės savo pinigus ir kur 
turiu kreiptis: Į vietinį advoka
tą, policiją ar advokatą Angli
joj?

nio reikalams tvarkyti. Toks pa
reigūnas vadinasi “Trustee in 
Bankruptcy”. Tokiais atvejais 
niekas negali pasakyti, ar su
bankrutavusios firmos lėšų už
teks visų skolininkų ieškiniams 
bent dalinai — proporcingai pa
tenkinti.

SKAITYTOJUI, FLORIDA
Taip. Pridėtas punktas atitin

ka Tamstų norui. Jei sūnus 
numirtų prieš Tamstas, jo 
dalis, t.y. visas jam paliekamas 
turtas, tektų jo vaikams. Jei jis 
mirtų, jau gavęs Tamstų paliki
mą, jam paliktas turtas būtų 
dalis jo paties palikimo.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastad, B. B. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DEUVER 

296-4130

ATSAKYMAS
Reikia susižinoti su advoka

tu Londone. Jei Tamsta nežinai 
kur kreiptis, tai gali nueiti pas 
vietinį advokatą, kuris susisieks 
laišku su Londono advokatu. 
Londono advokatas galės pa
reikalauti iš firmos Tamstai 
grąžinti įmokėtus pinigus. Jei 
firma nesutiktų, tai tada ją ga
lima paduoti į teismą. Tačiau iš 
to fakto, kad firma neatsako į 
Tamstos registruotus laiškus, 
galima būtų spėti, kad firma ne
beegzistuoja. Jei firma suban
krutavo, tai Londono advokatas 
galės pareikšti ieškinį tam pa
reigūnui, kuris paprastai yra pa
skiriamas subankrutavusio biz-

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

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. Whitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės J uo- 
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų* sti 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), New 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., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje Įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistę 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Clevelando vyru oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

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 Polįkaičių 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, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 1 ietuvių 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- 
mers-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.

(atkelta ii 4 pil.)

Bertašienė, III. (5); A. Bilaitienė,
N. J. (5); J. Bubelis, III. (5); V. 
Buchholcienė, N.J. (5); R. Bud
rienė, N.Y. (35); A. Burkūnas, NA 
(5); Butkevičius, Can. (5); J. But
kus, Fla. :(5); C. Butnis, Fla. (10);
S. Ciapas, N.Y. (10); E. Cigienė,
O. (15); Dičiūnienė, III. (5); R.R. 
Druktenis, Ca. (8); B. ir A. Dū
dos, Ca. (55); S. Dureckas, Fla. 
(20); E. Eidėnas, Ca. (38); V. 
Eidietis, Fla. (5); K. ir U. Gaižu
tis, O. (15); A. Galinauskas, 
III. (5); B.S. Garliauskas, O. (50); 
J. Gasiliūnienė, Fla. (160); V. 
Gedmintas, Fla. (20); M. Gorai- 
tė, N.Y. (5); P. Grigalauskas. 
Fla. (5); P. Grigaliūnas, III. (5); 
V. Grikietis, Can. (5); L. Gude
lienė, Ark. (28); P. Gulbinskas, 
Fla. (10); A. Igaunis, Ct. (5); A. 
ir V. Jankauskai, N.Y. (25); S.S.
T. Jankauskas, Ar. (5); J. ir A. 
Jankai, O. (5); J. Jenkus, III. (5); 
J. Jodišius, O. (5); T. ir A. Jony
nai, Mi. (155); E. Juciūtė, Ma. 
(55); S. Jucienė, Ark. (15); J. ir 
M. Juodis, Fla. (20); K. Jurgėla. 
Fla. (15); L. Karpavičienė, F'la. 
(20); O. Kartanas, Nb. (15);
P. J. Kaušas, Fla. (5); O. ir V. Ka
valiūnai, O. (30); A. ir J. Kazė
nai, O. (26); J. Kinčius, Mi. (15); 
E. Končienė, III. (30); A. Krau- 
čanka, III. (20); O. Kreventis, 
Fla. (5); O. Kudžmienė, Can. (5); 
L. ir M. Lendraičiai, Ma. (75); 
A. Lesevičienė, III. (10); D. Lu
kas, Fla. (5); S. Mačėnas, Fla. 
(5); M. ir K. Marcinkevičiai, O. 
(5); V. Matulionis, O. (5); V. Me- 
linis, N.Y. (5); J. Mikalauskas, 
Nb. (10k A. Mikėnas. Nb. (5);
K. Naikias. N.Y. (5); A. Mikaliu- 
n as, O. (464); O. Mikulskienė. 
O. (45); A. Mingėla); 
O. (45); A. Mingėla, Can. (5); 
R. Moore Dureckaitė, Fla. (10); 
A. Motskus, O. (5); A. Murinas. 
Mi. (10); A. Merkeliūnas, Ct. 

(20); P. Narutis, III. (6); S. Nas- 
topkienė, Ct. (5); B.'Noreika. Fla. 
(5); D. Norkutė, Fla. (5); S. ir A. 
Nutautai, N.Y. (40); A. W. Geste, 
III. (10); F. Paliukas, Fla. (15); V. 
Paškevičius, IU. (5); S. Paulaus
kas, Fla. (5); D. Paza, Ca. (5); A. 
Peleckis, Fla. (5); I. Plechavičie- 
nė O. (5); P. Plikšnis, Ma. (40); 
A. Pocius, III. (15); A. ir B. Povi- 
lavičiai, Ma. (40); E.E. Pranins- 
kas, Fla. (5); S. Pulianauskas; 
Can.. (5); S. Radžiūnas, Nb. (5); 
V. O. Rakauskas, III. (40); C. Ra-

Ar. (5); E. Sandanavičienė, N.Y. 
(5); J. Šarka, Nh. (25); L. Scepin, 
Fla. (10); J. Senkus, III. (5); 
P. šernas, III. (5); V. ir V. Sima
navičiai, Ar. (5k A. Šimkevičius, 
Fla. (10); E. Sirutis, Ca. (5); 
J. A. Slavinskas, Fla. (5); V. Slikas, 
Mi. (40); Z. Slivinskas, Ark. (5); 
Sniegaičiai, Fla. (5); J. S. Sodai- 
tis, Fla. (5); M. Strivinskas, Ark. 
(5); Sniegaičiai, Fla. (5); J. S. So- 
daitis, Fla. (5); M. Strimaitis, O. 
(15); P. Strumskienė, III. (80); 
A. Stupinkevičienė, N.J. (5); P. 
Šukys, N.J. (5); E. Tamošaitis, 
III. (5); J. Tijūnas, III. (40); S. Ti- 
kuišis, III. (5); B. Tompauskienė, 
Ca. (15); D. ir V. Trimakai, 
O. (10); V. Triponas, Can. (5);
M. Ugėnas, Fla. (15); A. ir B. Uis- 
kiai, Fla. (5); B. Ukrinienė, Fla 
(5); C. Ulis, III. (5); J. Undrai- 
tis, III. (5); S. Vaitkevičius, III. 
(12); O. ir V. Valiai, Mi. (25);
J. Valkauskas, Ct. (15); A. irJ.Va- 
saitis, Ct. (84); J. Vasaitis, III. 
(5); a.a. S. Vidmanto giminės, 
III. (10); a.a. E. Vyšniauskienė, 
O. (31); G. ir E. Žemaitis, O. (5);
K. Žiedoniai, O. (5); T. Zujus,
N. J. (5); A. Zunde, N.Y. (5); 
A. Žymantienė, N.Y. (20).

4 dol. J. ir K. Šlapeliai, OH 
(4).

Po 3 dol.; kun. P. Daugintis 
(3); S. Gingras, CT (3); P. Kas
paravičiūtė, FL. (3); Z. Kaz
lienė, AR (3); P. Marcinkevičius, 
OH (3).

Po 2 dol.: S.A. Bačanskas, AR 
(2); I.M. Beleckas, AR (4); J. 
Vai s vii, FL (4).

151 dol.: LB Baltimore MD 
apylinkė (711).

Po 150 dol.: Lithuanian

ORGANIZACIJOS
3,000 dol.: Lietuvių Katalikų 

Susivienijimas Amerikoje (3,095).
1,000 dol.: Reorg. Lietuvių 

Bendruomenė Amerikoje, IL 
(1,500).

700dol.: Reorg. Liet. Bendruo
menės Vid. Vakarų apygarda, IL 
(900).

Po 400 dol.: Liet. Krikščionių 
Darbininkų Sąjunga (1,150); 
Lietuvių Socialdemokratų Par
tijos Delegat. (1,400).

255 dol.: Amerikos Lietuvių 
Taryba, Rochester, NY skyr. 
(400).

240 dol.: L.B. Hartford apyl. 
(1939)

208 dol.: Worcester Lietuvių 
Organizacijų Taryba, MA 
(2,268).

Po 200 dol.: LB Elizabeth,

Charitable Society, MA (375); 
Lithuanian Sočiai Club, MA 

(700).
130 dol.: LB Bridgeport 

CT apyl. ir Lietuvos vyčiai 141 
kp. (800).

Po 125 dol.: Amerikos Lietuvių 
Klubas Floridoje, St Petersburg, 
FL (2,586); Vytauto Didžiojo 
šaulių Rinktinė, IL (210).

Po 100 dol.: “Aušra” Šaulių 
kuopa, Miami, FL (200); Chica- 
go Lietuvių Žuvautojų ir Me
džiotojų Klubas, IL (300); Jūrų 
Šaulių kuopa “Klaipėda”, IL 
(250); Liet. Akademinė Korp. 
“Romuva”, IL (200); L.B. Grand 
Rapids MI apyl. (1925); LŠST 
Romo Kalantos kuopa, St. 
Petersburg, FL (100); Los Ange
les Skautai, Skautės, Skautinin
kai ir Akademikai, CA (100); 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys, Putnam CT (350); Union 
Pier, MI, Lietuvių Draugija, 
(200); Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, (710); Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjunga (800); Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė (800); Lie
tuvių Vienybės Sąjūdis (800); 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis, (800); 
Lietuvių Ūkininkų Partijos 
Atstov. Užsienyje Tautinis Sąjū
dis, (800); Lietuvių Ūkininkų 
Partijos Atstov. Užsienyje (700); 
Lietuvos Darbo Federacija 
(1,100).

85 dol.: Zarasiškių Klubas, 
Chicago, III (360).

82 dol.: L.D.K. Vytenio Šau
lių Kuopa Melboume, Australia 
(208).

Po75dol.:Korp!NeoLituania, . 
Santa Monica, CA (125); St. 
Butkaus Šaulių Kuopa Detroit, 
MI (975).

70 dol.: Liet Pensininkų Sąj., 
Chicago, III. (270).

60 dol.: Brockton Lietuvių Ta
ryba, MA (85).

56 dol.: LB New Haven, CT 
apyl. (252).

52 dol.: LB East St. Louis, 
IL apyl. (619).

Po 50 dol.: Dariaus - Girėno 
Klubas, MI (75); INCO Employ- 
ees, IL (50); “Krivūlė” Buvusių 
Lietuvos policijos Tarnautojų 
Klubas, IL (400); Liet Karių Ve
teranų Sąjunga “Ramovė” New 
Yorko skyr. (100); Lietuvių Lake 
Worth Klubas, FL (300); Lietu
viai Pranciškonai Brooklyn, NY 
(425); Lietuvių Tautinės Kapi-

nės> IL (50); Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugija (50); Reorg. 
LB Rockford apyl., IL (50); 
Venezuelos lietuvių Draugija, 
IL(200)-

48 dol.: L.B. Aurora IL apy
linkė (397).

43 dol.: Lietuvos vyčiai 100 
kuopa, Amsterdam, NY (367).

35 dol.: Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos Waterbury klu
bas, CT (725). “

30 dol.: Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Chicago 
skyr. (30).

Po 25 dol.: Amerikos Lietuvių 
Taryba, IL (8,381); Baltic Real 
Estate ir Insurance Agency, MA 
(200); Bird-Johnson Co. MA (25); 
Chicago Lietuvių Biržėnų Klu
bas, IL (75); Detroit Ramovėnų 
Klubas, MI, (100); Dr. V. Kudir
kos Šaulių Kuopa , MA (147); 
Lietuvos Karių Veteranų Są
junga “Ramovė” Los Angeles 
skyrius >CA (80); Omaha 
Lietuvių Moterų Klubas, Ne 
(125); Reorg. LB Marquette 
Park apyl. IL (125); Weaver 
Glass, NE (25).

Po 20 dol.:. LB Jersey City, 
NJ apyl. (20); Liet. Karių Vetera
nų Sąjunga “Ramovė” Waterbu- 
ry CTskyr. (110); Lietuvių Paš
tininkų Sąjunga IL (50); Mote
rų Socialinis Klubas, Miami, 
FL (30).

18 dol.: LB Wauketan, IL apyl. 
(508).

Po 15 dol.: LB Floridos 
Auksinio Kranto apyl. (510); 
Melrose Park Liet. Amerikos 
Piliečių Klubas, IL (15).

Po 10 dol.: Edison School, 
NE (10); Lietuvos vyčiai 103 
kuopa, Providence RI (20); LB 
Newark, N.J. apylinkė (60); LB 
New Britain CT apylįnkė (165); 
Lietuvių Motetų Klubų Feder. 
Philadelphia klubas, PA (80); 
Lith. Bicentennial Comm. R.I. 
(30); Matulaičio Namų Seselės, 
CT (50).

VLIKas ir Tautos Fondas nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams už finansinę paramą oku
puotos Lietuvos laisvinimo dar
bams paremti.

Aukas prašome siųsti: Tau
tos Fondas (jei angliškai, tai: 
Lithuanian National Founda
tion, Ine.), P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y., 11421.

Testamentuose įrašykite: 
Lithuanian National Founda
tion, not-for-profit, Tax exempt 
Corporation, 345 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

manauskas, III. (5); S.Z. Rama
nauskas, Fla. (10); S. Ramanaus-
kienė, N.J. (5); V. Ramanaus
kas, III. (10); Rastauskas A. O. 
(10); J. Rastenis O. (105); S. 
Rauckinas III. (15); B. Razgys,
Fla. (20); J. G. Rimkūnas, Fla. 
(5); J. Rinkūnas, Fla. (5); P. Ro- 
čys, Can. (5); J. Rukšėnienė, 
Ca. (20); K. Rutkauskas, III. (5); 
S. Rydelienė, O. (5); H. F. Sabe). 
Fla. (5); A.K.M. Sadauskas, Ark. 
(5); V. ir S. Šakaliai, RI. (45); 
V. Sakas, Fla. (5); V’.O. Šalčiū- 
nas, Fla. (5); J. ir A. Samaitis,

NJ apylinkė (1,039); Lietuviai 
Jėzuitai Cleveland, OH (205);
Lietuvių Tautiniai Namai, Los 
Angeles, CA (450); Lith. Na
tional Club of Montello, MA 
(700); Portland Lietuviai, WA
(200).

175 dol.: LB Great Neck, NY 
apyl. (1,195).

175 dol.: LB Great Neck, NY 
apyl. (1,195).

165 dol.: LB Philadelphia 
PA. apyl. (701).

158 dol.: Sioux City lietuvių 
kolonija, IA (1,037).

■■„i, ■■■—u. M~il

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 45S PAGES)

Parašyta J. Pu z Ino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoįantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland BlvcL, Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 700 Years” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp----------------------------------------------------------------

Į LITHUANIAN COOKERY
(In Engllsh, 316 pages, price 8 dol.)

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

Užsakau "Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 1 dol.

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

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

Mieste*, valstija, Ztp ...........................................................................

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

3 - 6 mėn. 9.095% 8.8%
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%

IRA CERTIFIKATAI:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

$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
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Šv. Petro lietuvių 
parapijos reikalai

šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčia So. Bostone yra graži, 
bet ji yra apsupta pigių butų 
kolonijos. Jau senokai parapijos 
klebonas su parapijos komitetu 
yra numatę tą bažnyčią par
duoti tai butų kolonijai, o pasi
statyti geresnėj vietoj naują 
gražią bažnytėlę. Prieš porą me
tų bažnyčia yra perduota vysku
pijos real estate administraci
jai pardavimui. Jau rodos lyg 
ir buvo susitarta, kad ta butų 
kolonija pirks, nes turi pinigų. 
Bet dėl nežinomų priežasčių 
tas pirkimas atidėliojamas, o 
bažnyčios reikalai blogėja. Jau 
kelios savaitės kaip prieš bažny-

NORWOOD, MASS.

M. Bizinkauskaitės koncertas

Lietuvos vyčių 27 kuopa Nor- 
\vood, Mass., kovo 10, sekmadie
nį, 2 v. popiet Norwood Senior 
High School salėje rengia solis
tės Marijos Bizinkauskaitės 
koncertą. Visi apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti šiame 
iškiliame koncerte!

čios duris yra gili ir plati van
dens išplauta duobė. Jau yra 
sunku pro tą duobę pravažiuo
ti į .automobilių pasistatymo 
aikštę, nes duobė yra ant vi
durio kelio. Atrodo, kad niekas 
nesirūpina tuo reikalu. Bet ir 
be tos duobės prie liažnyčios 
privažiavimas yra sunkus.

Kažin ar nebūti) gerai, kad 
parapiečiai rašytų laiškus Bos-' 
tono burmistrui ir kitiem val
džios pareigūnam ir prašyti) 
paspausti Housing Authority 
bažnyčios reikalu. Nieko ne
darant ir nesirūpinant su laiku 
būsime priversti palikti tą mū
sų bažnyčią gal net veltui.

Parapija turi ir koplyčią 7-je 
gatvėje, kur taip pat laikomos 
pamaldos. Bet parapijoj yra tik 
vienas kunigas kleb. Albertas 
Kontautas. Jam aptarnauti dvie
jose vietose susidaro sunkumų. 
Pardavus bažnyčią už tuos 
pinigus būtų galima pasistatyti 
naują gražią bažnytėlę. Tik 
klausimas, kaip paveikti vietos 
valdžios atstovus ir tą Housing 
Authority, kad jie -nupirktų. Tai 
yra visų parapiečių reikalas ir 
visi turime apie tai pagalvoti ir 
susirūpinti.

Minkų radijo valandos renginys
Stepono ir Valentinos Minkų 

vedamos radijo valandos 51 
metų sukaktis bus minima kovo 
24 So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje. Programoje “Mon-

SUDARYTA RINKIMINĖ KOMISIJA
Pagal JAV LB įstatus kas 

treti metai renkama JAV LB 
Taryba, kuri yra vyriausias JAV- 
LB Jrganas. Ši Taryba renka 
Krašto valdybos pirmininką, 
tvirtina kitus pirmininko pa
kviestus valdybos ir Įvairių tary
bų narius, nustato veiklos gai
res ir tvirtina sąmatas.

Krašto valdybai patvar
kius, visoje JAV teritorijoje vie
nuoliktosios tarybos rinkimai 
įvyks gegužės 18-19.

Kandidatus į Tarybą galima 
siūlyti iki kovo 15. Kiekvienas 
kandidatas ar jų grupė turi būti 
pasiūlyti bent dešimties prie LB

priklausančių ir bet kurios LB 
apylinkės veikloje dalyv aujančių 
lietuvių?

Nevv Yorko LB apygardos rin
kiminę komisiją sudaro: pirmi
ninkas — Vytautas Alksninis. 
45-44 167 St.. Flushing, N.Y. 
113.58. Tel. 718 886-5695.

Nariai: Zenonas Jurys, 109- 
24 Park Lane So., Kew Garden, 
N.Y. 11418. Tel. 718 441-7831; 
Algimantas Šilbajoris, 85-00 107 . 
St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Tel. 718 846-7636.

LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba

tažas”, kurį atliks Šv. Andriejaus 
parapijos iš Nevv Britai n, Conn., 
choras.

Žmogaus gyvenime 51 metai 
irgi yra daugiau nei pusamžė 
sukaktis. Tačiau darlm, kuris 
tarnauja visuomenei, tokia su
kaktis tikrai verta minėjimo. 
Steponas ir Valentina Minkai 
vadovauja tai lietuvių kalba ra
dijo valandėlei jau 51 metus. 
Nei sniegas, nei lietus ar net li
gos jų nepalaužia ir jų progra
ma yra perduodama kiekvieną 
sekmadienį. Vienam kuriam iš 
jų susirgus, kas kartais pasitai
ko, kitas pats vienas perduoda 
t) programą.

Tad Bostono ir apylinkių lie
tuviai, pagerbdami p.p. Minkus, 
kurie tiek meti) radijo bango
mis kalba lietuviškai, perduoda 
lietuvišką muziką, praneša įvy
kius iš lietuvių gyvenimo, kovo 
24 rinkimės į So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salę, pasi
klausyti to montažo, o taip pat 
pagerbti ir paremti radijo valan
dėlę ir p.p. Minkus.

Laisvės Varpo koncertas
Tradicinis Laisvės Varpo pa

vasarinis koncertas įvyks balan
džio 21 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D .jos 
salėje. Tai bus jau 51-mas Lais
vės Varpo kultūrinis renginys. 
Jame programą atliks sol. Anita 
Pakalniškytė su muziku Jonu 
Govėdu, abu iš Kanados.

Pirmą kartą solistė Anita Pa
kalniškytė jau yra dalyvavusi 
Laisvės Varpo rengtame kon
certe 1975 balandžio mėn. Tada 
ji buvo tik 17 metų, o muzi
kas Jonas Govėdas yra naujiena 
Bostono ir apylinkių lietuviam. 
Po dešimties meti) vėl visiem 
bus įdomu išgirsti sol. A. Pa
kalniškytę, kuri per tą laiką iški
lo į operos solistę, besireiškian
čią Toronto operos pastatymuo
se, o taip pat ir Chicagos lietu
vių operoje.

Iš amerikiečių spaudos

Gruodžio 14 Bostono arkivys
kupijos laikraštis The Pilot rašo 
apie prel. Juozo Preikšo pakėlimą 
į vyskupus.

Kardinolas Agostino Casaroli, 
Vatikaną valstyl>ės sekretorius, 
šį paskyrimą vadinąs “good 
sign” santykių pagerinimui tarp 
Vatikano ir Sovietų Rusijos. 
Sovietų Rusijos “Tašo” agentūra 
pranešusi, kad konsekracijos 
apeigose dalyvavę visi Lietu
vos vyskupai ir daug kunigų 
bei tikinčiųjų.

Daliartinis apaštališkas ad
ministratorius Lietuvos vyskupi
jom vyskupas Liudas Pavilonis 
pakeltas į arkivyskupus. Vysku
pas Preikšas esąs 57 metų ir nu
matoma, kad jis pakeisiąs arki
vyskupą Pavilonį, kuris esąs jau 
74 metų.

Gruodžio 5 The Daily Tran- 
script rašo, kad aktorius Alan 
Arkin turėjęs geras roles televi
zijos pastatymuose. Pats Arkin 
sakąs, jog jis didžiuojasi savo 
rolėmis, ypatingai filme “The 
Defection of Simas Kudirka”.

Lapkričio 22 laikraštyje Ja- 
inaica Plain Citizen, straipsnyje 
“Let’s Take a StrolI down 
memory lane” aprašo praeities 
Įvykius, kaip Amerika atsiėmė 
Guam salą ir taip eina įvykis 
po įvykio iki prieina prie Simo 
Kudirkos. Čia laikraštis užklau
sęs savo skaitytojus: Kas buvo 
Simas Kudirka? Atsakymai savo

gausumu, nustebinę net redakci
ją. Toliau duoda Algirdo Bud- 
reckio pasisakymą. Simas Ku
dirka buvęs lietuvis jūrininkas 
ant rusų žvejų laivo “Soviets- 
kaja Litva”. Iš ten jis bandęs 
pabėgti prie Martha’s Vineyard 
nušokdamas ant Amerikos 
krantų apsaugos laivo “The 
Vigilant”. Ir nepaisant to, kad 
jis jau buvęs Amerikos teritori
niuose vandenyse ir norėjęs po
litinio prieglobsčio, jis buvęs 
atiduotas rusams. Esą, pagal A. 
Budreckio aiškinimą ir daugelio 
kitų nuomones, JAV neturėjusios 
nusistatymo dėl pabėgėlio, ieš
kančio prieglobsčio. t

Toliau straipsnyje aprašomas 
S. Kudirkos nuteisimas, kalini
mas ir vėliau išlaisvinimas, nes 
jis buvęs Amerikos pilietis.

Simas Kudirka atvykęs į Ame
riką ir apsigyvenęs Brooklyne, 
N.Y., o dabar gyvenąs Los 
Angeles.

Redakcija dėkoja visiems, taip 
gausiai atsiliepusiem apie Simą 
Kudirką, o ypač dėkoja Algir
dui Budreckiui už taip platų 
aprašymą.

Lapkričio 29 The Daily 
Transcript straipsnyje “Katin 
shocked by alleged Nazi link” 
rašo apie Katin (Katinauską), 
kur jis kaltinamas su tuo “Nazi 
link” ir aprašo pasikalbėjimą 
su adv. Povilu Žumbakiu, kuris 
specialiai atvykęs tuo reikalu iš 
Chicagos. Duoda adv. pasisaky
mus kaip OSI įstaigos bendra
darbiauja su KGB ir toliau.

BOSTONO RENGINIAI

Kovo 9 d. 2:30 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos direktorių kambaryje vyks 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono skyriaus susirinkimas. 
Prelegentas teisininkas ir solis
tas Stasys Liepas. Jo paskaitos 
tema: Keletas bepdrų bruožų 
moters psichologijos portrete. Į 
susirinkimą kviečiami visi pasi
klausyti įdomios paskaitos.

Kovo 24 d. Lietuvių B-nės 
Bostono apylinkės metinis susi
rinkimas tuoj po 10:15 vai. mi
šių Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Susirinkimas vyks 
salėje po bažnyčia. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą. Bus renkama nauja apy
linkės valdyba ir aptariami kiti 
lietuviški reikalai.

Kovo 24 d. Stepono ir Valen
tinos Minkų vedamos radijo va
landėlės 51 metų sukaktuvinis 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje.

Balandžio 13 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos sueiga — 
reunion.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai? 71 
Farragut Road, So. Boston,/Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

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

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

A.A.
PLK. DR. VLADUI INGELEVIČIUI

mirus, jo dukroms Reginai Kudžmienei, Marijai Vygantienei 
ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Olga Audeni e nė
Daina ir Sigitas Banaičiai

Mylimai Motinai
A.A.

BARBORAI RAIŽIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai su žentu — Bronei ir 
Broniui Oniūnams reiškiame gilią užuojautą

Antanina Reivytienė
Paulius Jurkus

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukrai Aldonai Pintsch, L.M.K. 
Federacijos pirmininkei, visiems giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

L.M.K.F. Hartfordo klubas

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmoną filisterę Eugeniją Ir dukras flllsteres 
Aldoną ir Giedrę, seserį dr. Aliciją Noakaitą giliai už
jaučia

Korp! Netc Yorko vieneto 
valdyba ir filisteriai

PADĖKA
Esu labai dėkinga Kat. Mote

ra Kultūros Draugijos valdybai 
ir visom narėm už surengtą 
staigmeną mano gimtadienio 
proga.

Dėkoju už sveikinimus, pa
reikštus žodžiu, — gerbiamam 
vyskupui Pauliui Baltakiui, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkui Tėv. Leo
nardui Andriekui, OFM, Tėv. 
Antanui Prakapui, OFM, kun. 
Antanui Račkauskui, PLKOS 
valdybos pirmininkei dr. Aldo
nai Janačienei, redaktoriui Pau
liui Jurkui, Kat. Moterų Sąjun
gos 29 kuopos pirm. Eug. Ke
ži enei ir vakaro programą pra- 
vedusiai Birutei Lukoševičienei.

Esu dėkinga svečiam, kurie 
apsilankydami pasveikino mane 
— Antaninai Reivytienei, dr. Al
donai Svalbonienei, Vandai Sut
kuvienei, Aloyzui Balsiui, Bro
niui Bobeliui, dr. Kajetonui Ja- 
nachi, Adolfui Kregždžiui, Jur
giui Sližiui ir Kaziui Vainiui. 
Nuoširdus ačiū visiem už dova
nas, gėles, už sveikinimus gau
tus raštu ir žodžiu.

Nemažiau buvau nustebinta, 
kai už kelių dienų mane pasvei
kinti atėjo LB Nevv Yorko apy
gardos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, su valdybos nariais 
Malvina Klivečkiene, Aloyzu 
Balsiu ir Vincu Padvariečiu, Kul
tūros Židinio valdybos pirmi
ninku Antanu Mičiuliu ir redak
torium Pauliu Jurkum.

A’. Vakselis pasveikino visų 
vardu ir įteikė adresą su visų 
esamų parašais. Visi sveikino 
mane už visuomeninę ir kultū
rinę veiklą. Tie nuopelnai pri
klauso ne man vienai, bet ir 
tiem, su kuriais mažiau ar dau
giau teko dirbti.

Visiem visiem tariu nuoširdų 
ačiū. Tegu Dievas laimina jus 
visus.

Apolonija Radzivanienė

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 plokštelė* 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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.

^ŠACHMATAI
Arūnas Simonaitis

New Yprko LAK šachmatų 
sekcija ruošiasi rytų apygardos 
turnyrui, kuris bus kovo 23-24 
Kultūros Židinyje. Laimėtojai 
gaus premijas.

Registracija kovo 23, šeštadie
nį, 10 v.r. K. Židinyje.

Galima registruotis ir paštu 
bei telefonu pas Arūną Simonai
tį, 104 - 40 114 St., Richmond 
Hill, N.Y. 11419, tel. 718 848- 
5218.

1985 metų Šiaurės Amerikos 
varžybos yra balandžio 13 - 14 
Detroite. Kas norėtų daugiau in
formacijų apie šachmatus, pra
šom susisiekti su A. Simonaičiu.

Linas Kudžma, iš Bergen, N.J., 
laimėjo “Silver Pawn Quads” 
3-0 rezultatu.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street 
Nevv Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘jĄnjber Įjolidays”
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEVV YORKO
RUGPJŪČIO 21 — 10 DIENŲ Lietuvoje — 1,675 dol.

Balandžio 17
Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14
Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19
Liepos 17

- $1135.00
- 1135.00

—1395.00
- 1368.00
- 1389.00

—1692.00
- 1401.00
— 1514.00

Liepos 22 
Liepos 31 
Rugpjūčio 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 18 
Rugsėjo 23 
Spalio 1 
Gruodžio 26

— $1706.00
— 1465.00
— 1698.00
— 1679.00
— 1212.00
— 1173.00
— 1279.00
— 1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

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

nmiK-Bv-mniL 

Pastoge pairi both uuays 
tat, conwBniBnt,priuotE, snfej 
įtars wMnmmniHMnHB
Gnltal. prieinamai, privačiai. saugiai, nemoka
ma'. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti | ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti na m .a bot

Jyzd kuriuo laitai. JOeą akintą gavęs, bankas tuoj Į- 
traukta sumą | aąetaltą. Prisideda Ir užtlkrinr-

Pinigai MS* P^no aukšč įaustus

erto* rašytu paduotais adresais.
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MJih Boston 
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Pranciškonų vienuolijos susi
rinkimas vyko šią savaitę Ken- 
nebunkporte, Maine, ten esan
čiame pranciškonų vienuolyne. 
Iš Brooklyno vienuolyno buvo 
išvykę Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, ir Tėv. Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM.

Tėviškės pastogėje — nuotai
kinga Petro Vaičiūno drama 
bus suvaidinta kovo 16 Kultūros 
Židinyje, kai čia gastroliuos Ha
miltono lietuvių teatras Auku
ras. Režisuoja Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė. Teatrą pakvietė 
Kultūros Židinio valdyba.

Leonardas Žitkevičius, po 
paralyžiaus priepuolio keletą 
mėnesių gulėjęs ligoninėse, šiuo 
metu pamažu sveiksta namie, 
bet dar negali atlikti visų savo 
įsipareigojimų. Dėkoja visiem jį 
lankiusiem ligoninėj ir linkėju- 
siem jam sveikatos laiškais.
Kun. Antanas Račkauskas, iš

dirbęs Apreiškimo parapijoje per 
30 metų, išvyksta poilsiauti į 
Sunny Hills, Fla. Kovo 10, sek
madienį, tuoj po sumos, Ap
reiškimo parapijos apatinėje sa
lėje bus jo išleistuvės su pietu
mis. Bus taip pat ir pritaikyta 
programa. Kovo 11 jis jau išvyks
ta į Floridą. Kun. Antanas Rač
kauskas Apreiškimo parapijoje 
išbuvo 34 metus. Visada visiem 
paslaugus, draugiškas ir mielas. 
Tad kviečiami visi kuo gau
siau atsilankyti į šiuos išleistu
vių pietus ir jam palinkėti gra
žių pensininko dienų.

Dail. Česlovui Janušui šią 
savaitę padaryta akių kataraktų 
operacija.

Madų paroda, rengiama Bal
to 100-tojo skyriaus, bus balan
džio 28 Kultūros Židinyje. Mo
deliuotojos kviečiamos regist
ruotis pas Reginą Ridikienę — 
718 849-0670.

Nevv Yorko tautinių šokių an
samblis Tryptinis šiemet mini 
savo veiklos 35 metų sukaktį. 
Pavasarį sukaktuvinis koncertas 
bus Kultūros Židinyje.

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

PAGERBIMĄ — PRIĖMIMĄ.
Pabaltiečių jaunimas pagerbs veikloje pasižymėjusius 

lietuvius, latvius ir estus.

Pagerbti lietuviai bus Jadvyga Matulaitienė, Rasa 
Razgaitienė ir kun. Kazimieras Pugevičius.

Vakaras įvyks 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 Baltic Youth 
Congress, Ine. Dėl rezervacijų kraipkitės j: 
Algį Šilą, 5302 Colorado Avė., N.W. Washington, D.C. 
20011 Telef. 202 829-1079.
Dr. Joną Dunčią 917 E. Cloister Rd., Wilmington, DE 
19809 Telef. 302 798-8116.

Pabaltiečių pagerbime kovo 
9, šį šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Estų namuose, 243 E. 34th "St. 
(prie 2nd Avė.), New Yorko cent
re, bus pagerbti ir trys lietu
viai: Jadvyga Matulaitienė, kun. 
Kazimieras Pugevičius ir Rasa 
Razgaitienė. Bus valgių bufetas, 
veiks baras, šokiam gros orkest
ras. Įėjimo kaina'25 dol. Bilie
tų bus galima gauti ir prie įėji
mo.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
kovo 16, šeštadienį, vyksta į 
Chieagą, kur Tautinės Sąjungos 
namuose atliks humoristinę 
programą jų rengiamame kon
certe. Šiuo koncertu - vakaru 
pradedamas Dirvos laikraščio 
vajus.

Lietuvių Kredito Unija KASA 
jau artinasi prie 37 milijonų 
dolerių kapitalo. Vasario 6 KA
SAI suėjo 5 metai, todėl KASOS 
vadovybė ruošiasi sukaktį pa
minėti balandžio 28 metiniame 
susirinkime. Šiuo metu KASOS 
įstaigoj daug klijentų deda pi
nigus į 1RA sąskaitas, kurios 
padeda sumažinti valstybinius 
mokesčius. Prašome apie tai pa
siteirauti KASOJE, tel. (718) 
441-6799.

Solistė Lilija Šukytė, prieš 
grįždama į Vokietiją, Darbinin
ko spaudos ir plokštelių kioskui 
atsiuntė savo naujai išleistą 
plokštelę, į kurią įdainuoti kom
pozitoriaus Gruodžio kūri
niai. Plokštelė gaunama Darbi
ninko administracijoje. Jos kai
na su persiuntimu 11 dol.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 9, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet per radiją bus transliuoja
ma G. Verdi opera “Ernam”. 
Pagrindiniai solistai: Montserrat 
Caballe, Ermanno Mauro, Pab- 
lo Elviną, Paul Plishka. Diriguo
ja Thomas Fulton.

Lietuvos vyčių 41 kuopos su
sirinkimas įvyko kovo 3 Apreiš
kimo parapijos salėje. Kaip ži
nome, kuopa veikia prie Apreiš
kimo parapijos.

Barbora Raišienė, Bronės 
Oniūnienės motina, mirė kovo 
1 Joniškėlyje, Lietuvoje. Buvo 
sulaukusi 94 metų amžiaus. Lie
tuvoje liko dvi dukros ir sūnus, 
čia Amerikoje liko dukra Bronė 
Oniūnienė su savo vyru ^roniu 
Oniūnu. Oniūnai kadaise gyve
no Maspethe, N.Y. Prieš kokia 
aštuonetą metų išsikėlė į Juno 
Beaeh, Fla.

Apreiškimo parapijos rekolek
cijos bus tris vakarus prieš 
Verbų sekmadienį, t.y. kovo 28, 
29, 30 — ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį, 7:30 v.v. 
Rekolekcijos baigiamos Verbų 
sekmadienį 11 vai. Rekolekci
jom vadovaus prityręs rekolekci
jų vedėjas Tėv. Dr. Juozas Vaš
kas, marijonas. Apreiškimo pa
rapijos kunigai prašo paupie
čių pasinaudoti šiomis rekolek
cijomis.

Religinis koncertas bus Verbų 
sekmadienį Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Parapijos choras, 
vadovaujamas Viktoro Ralio, 
atliks G. Rossini “Stabat Ma
te”. Koncertas bus kovo 31, 
sekmadienį, 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Kvie
čiami visi lietuviai kuo gausiau 
dalyvauti koncerte.

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

Lietuvos atsiminimų radijo 
direktorius prof. dr. Jokūbas Stu- 
kas organizuoja dviejų savaičių 
ekskursiją į Romą, Italiją, į Kairą 
ir į kitas istorines vietas Egipte, 
taip pat į Jeruzalę, Betliejų ir 
Nazaretą Šventoje Žemėje. Eks
kursija ruošiama nuo birželio 
(June) 30 iki liepos (July) 13. 
Ekskursantai galės dalyvauti Šv. 
Tėvo audiencijoje ir aplankyti 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Praleidę naktį Kaire, 
plauks istorine Nilo upe, kad pa
matytų piramides ir kitas seno
sios civilizacijos liekanas. 
Ekskursijos kaina tik 1899 dol. 
asmeniui, du viename kambary 
je. Dėl informacinės ekskursijos
brošiūrėlės kreiptis į dr. Jokūbą 
Stuką, 234 Sunti!! Drrve, ŠV'at- 
chung, New Jersey. 07060 Tele
fonas 201 753-5636.

PADĖKA
SPAUDOS RĖMĖJAM

K. Grubinskas, siųsdamas me
tinę Darbininko prenumeratą, 
atsiuntė 100 dol. Geradariui dė
kojame.

E. Jonušienė, Omaha, Nebr., 
apmokėdama Darbininko prenu
meratą, extra paaukojo 100 dol. 
Spaudos geradarei dėkojame.

J. Ambrozaitis, Middlebury, 
Conn., prisimindamas Darbinin
ko veiklos 70 metų sukaktį, at
siuntė 70 dol. Nuoširdus ačiū.f.

A. E. Dainius, Dearborn.J 
Mich., užmokėdamas metinę 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė 50 dol. Už spaudos palai
kymą dėkojame.

S. Luinis, Meriden, Conn.. 
paremdamas spaudą, atsiuntė 35 
dol. Ačiū labai.

Uolių prenumeratorių ir dos
nių aukotojų dėka Darbininkas 
gali gyvuoti ir toliau, pradėjęs 
70-uosius spaudos metus. Visiem 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

Ieškomi savanoriai, kurie ga
lėtų kai kuriais šeštadieniais 
nuvežti Apreiškimo parapijos 
bingo darbuotojus iš Williams- 
burgo į Jamaicą ir atgal. Dėl 
susitarimo prašom skambinti 
po 6 v. vakaro šiuo telefonu 
718 846-3829.

Išnuomojamas 6 kambarių 
hutas VVoodhavene. Skambinti 
718 441-2992.

Ieškoma sekretorė advokatų 
įstaigai Manhattano centre. Al
ga pagal sugebėjimus iki 350 
dol. per savaitę. Turi tobulai 
mokėti anglų kalbą. Skambinti 
212 840-3333 ir prašyli Mr. 
Keire.
St Petersburg - Culfport, 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- 
1306 arba .349-5215.

TRADICINĖJE
KAZIUKO MUGĖJE

Tradicinė Kaziuko mugė, 
rengta New Yorko skautų ir 
skaučių, buvo kovo 3 Kultūros 
Židinyje.

Pradžioje 12 vai. buvo jauni
mo pamaldos. Mišias aukojo 
Tėv. Antanas Prakapas, OFM. Jis 
įiasakė ir pamokslą apie šv. Ka
zimierą. Tuoj po mišių persi
grupuota mugės atidarymui.

Vadovavo Vida Jankauskienė. 
Atidarymo žodį tarė Janina Si
mutienė, kuri paskui perkirpo 
žalią kaspiną ir paskelbė, kad 
tuo mugė atidaryta. Skautės p. 
Simutienei įteikė pavasario gė
lių.

Čia didžiojoje salėje aplinkui 
buvo daugybė stalų su visokiais 
daiktais. Didelė dalis buvo 
skautų padaryta. Čia savo stalus 
turėjo visi New Yorko skautų 
vienetai. Daiktai buvo gražiai 
suorganizuoti ir išdėstyti. Dės
tant laikytasi tam tikro kolori
to, kad susidarytų metų laikai 
— žiema, pavasaris, vasara.

Buvo gražių medžio dirbinių 
iš Lietuvos, buvo įvairaus gin
taro dirbinių, gražios keramikos, 
audinių.

Šalia to vyko ir įvairūs žai
dimai, veikė baidyklių namas, 
lėlių teatras, kur buvo suvaidin
ta “Katinėlis ir gaidelis”.

Apatinėje salėje veikė valgyk
la, kurioje tą dieną pavalgė la
bai daug žmonių. Kavinė buvo 
įrengta didžiosios salės scenoje. 
Ten buvo ir torto, pyragaičių, 
geros kavos. Patarnavo skautės. 
Žmonių buvo suvažiavę iš pla
čios apylinkės, buvo ir iš Phi- 
ladelphijos atvykusių.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gruodis: Dainos. Lilian Sukis. 
Tarptautinė operų solistė Lilija 
Šukytė Vokietijoje išleido įdai
nuotą plokštelę, specialiai dedi
kuotą kompozitoriui Juozui 
Gruodžiui. Plokštelėje įdainuota 
17 šio kompozitoriaus lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol. -

CIevelando vyrų oktetas — 3. Darbininkas visiem skaityto-
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas so
listės Irenos Grigaliūnaitės, į- 
dainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių dainų. 
Akomponuoja R. Strimaičio or
kestras. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Scena iš vaidinimo “Tėviškės pastogėje” — Kazys Bungar- 
da, Albinas Stasevičius ir Elena Kudabienė.

HAMILTONO AUKURAS ATVEŽA

“TĖVIŠKĖS PASTOGĘ”
Hamiltono lietuvių mėgėjų 

teatras “Aukuras” šiais metais 
švenčią 35 metų darbo sukaktį. 
Visus sambūrio darbus ir nueitą 
kelią apžvelgus, reikia tik pasi
džiaugti jo didele meile lietuviš
kai scenai, režisorės ir aktorių 
pasišventimu, energija ir gabu
mais. Ištisai per 35 metus “Au
kurui” nenuilstamai su entuziaz
mu vadovauja Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė, pastatydama 
per 35 veikalus, neskaitant iš
traukų ir montažų.

Šio vieneto eilėse darbavosi 
arti 100 aktorių, vieni dalyvau
dami tik keliuose pastatymuose, 
kiti gal 24 ir,daugiau.

Kanadoje Hamiltono miestas 
yra patogi vieta geografiškai ir 
leidžia “Aukurui” aplankyti 
daug lietuvių kolonijų ir Kana
doje ir Amerikoje. Ši grupė pa
darė 150 - 160 įvairių išvykų. 
Pavyzdžiui, Vytauto Alanto ko
medija buvo statoma 18 kartų, 
J. Griniaus “Gulbės giesmė” — 
12 kartų, B. Pūkelevičiūtės 
“Antroji Salomėja painiavose” 

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

ir J. Jankaus “Audronė' — 1U 
kartų ir t.t.

1983 metų VI Dramos festi
valiui “Aukuras” pasirinko P. 
Vaičiūno “Tėviškės pastogėje” 
4 veiksmų pjesę. Vaidinime da
lyvauja: K. Bungarda, E. Kuda
bienė, M. Kalvaitienė, A. Sta
sevičius, O. Stanevičiūtė, Ina 
Kudabaitė, E. Labuckas, Kęst. 
Kalvaitis ir Vytautas Stuikys. 
Grimuoja Stasys Ilgūnas.

“Tėviškės pastogėje” veikalas 
liečia Pakalnių šeimos gyveni
mą nepriklausomybės laikais. 
Dalis šeimos narių, pasiekę 
mokslus, palieka tėvų pastogę, 
bet bėdų prispausti, grįžta ir at
neša šeimai įvairių problemų.

Veikalas šiltas, pilnas meilės, 
suktumo, ginčo ir t.t. Veikėjai 
spalvingi, gyvenimiški ir tikrai 
nenuobodūs. Mūsų žinomas dra
maturgas Petras Vaičiūnas įrodė 
didelį scenos pažinimą ir moka 
laikyti publiką.

“Aukuras” atvyksta į Nevv 
Yorką bene 8-tą kartą. Atvykęs 
jis visada yra publikos šiltai 
priimtas.

-o-
“Aukuro” teatro spektaklis 

bus kovo 16, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Teatrą čia 
pasikvietė Kultūros Židinio val
dyba. Kovo 17, sekmadienį, 2 
vai. popiet Aukuras gastroliuoja 
Hartforde, Sedgwick aukštesnio
sios mokyklos salėje, 128 Sed- 
wick Rd., West Hartford, Conn.

Visi šių apylinkių lietuviai 
kviečiami nepraleisti progos ir 
pamatyti šį spalvingą, nuotai
kingą vaidinimą.

Š.M. KOVO 10 D., SEKMADIENĮ, 3:30 V. POPIET 

KULTŪROS ŽIDINYJE BROOKLYNE 

LB NEW YORKO APYGARDA RENGIA

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
KONFERENCIJĄ
Apie socialinės globos organizavimą vyresnio amžiaus 
lietuviams kalbės DANGUOLĖ VALENTINAITĖ, LB 
Sočiai inių reikalų tarybos pirmininkė, viešnia iš Chicagos.

Įėjimas nemokamas

Vėliau — kavutė su priedais

i t

Visi kviečiami dalyvauti!

Š. M. KOVO 16, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAKARE 
KULTŪROS ŽIDINYJE

ĮVYKS LIETUVIŲ TEATRO SPEKTAKLIS

— PETRO VAIČIŪNO 4 VEIKSMŲ DRAMA —

TĖVIŠKĖS PASTOGĖ
VAIDINA HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRO “AUKURO” grupė, 
vadovaujama ELENOS DAUGUVIETYTĖS-KUDABIENĖS.

Įėjimo auka 6dol.
Po vaidinimo — susitikimas su aktoriais 
ir vaišės mažojoj Židinio salėj.

Visus kviečia atsilankyti spektaklio rengėjai—

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA

Bilietus iš anksto galima gauti pas valdybos narius:

A. Mičluiį (713) 441*1131
V. Alksninį (718) 888-5695
V. Kuipą (718) 848-1056
D. Mikulskytė (718) 296-4931
K. Nemicką (516) 433-6672
A. Šlibajofį (718) 846-7636

TĖVIŠKĖS PASTOGĖ 
— HARTFORDE —

kovo 17, Sekmadienį, 2 vai. p.p.
Sedgwlck High School salėj.

128 Sedgwlck Rd., West Hartford, Conn.




