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LIETUVOS VARDAS TEBĖRA 
GYVAS TARPTAUTINĖJE ARENOJE
Lietuvos Generalinio Konsulo Hew Yorke 
Aniceto Simučio žodis 1 Lietuvą Vasario 
16-oslos proga Laisvosios Europos radijo 
bangomis.

I Savaitės 
įvykiai

Naujoji Filipinų prezidentė 
Corazon C. Aquino savo vice
prezidentą Salvador H. Laurel 
paskyrė ministeriu pirmininku-, 
jos pusėn kiek anksčiau perėju
sius buv. gynybos ministerį Juan 
Ponce Enrile — gynybos minis
teriu ir buv. ginki, pajėgų štabo 
viršininko pavaduotoją gen. Fi- 
del V. Ramos — ginkluotų pa
jėgų štabo viršininku.

JAV Senatas ratifikavo 1948 
m. J. T. priimtą Genocido kon
venciją.

Jordano karalius Hussein 
atsisakė toliau tartis su PLO 
pirmininku Yasir Arafat dėl 
bendros linijos, ieškant Art. Rytų 
taikos.

Izraelio kariuomenė, savaitę 
ieškojusi pietinio Libano šiitų 
gyvenamuose kaimuose dviejų 
pagrobtų karių, pasitraukė iš Li
bano jų neradusi.

Prezidentas Reagan laišku at
sakė į Sov. S-gos gen. sekreto
riaus Gorbačiovo siūlymą dėl 
nusiginklavimo. Pagal preziden
tą Reagan abi valstybės per 3 me
tus turėtų panaikinti Europoj ir 
Azijoj esančias vidutinės tolina- 
šos branduolines raketas. Per pir
muosius metus sumažinti jas iki 
140, o Sov. S-ga tuo pačiu laiku 
turėtų atitinkamai sumažinti ir 
jos turimas raketas nukreiptas į 
Aziją. Per antruosius metus pa
silikusių raketų skaičius būtų 
sumažintas per pusę, o, baigian
tis tre tiesiem metam, yisos.tokios 
rūšies raketos turėtų būti panai
kintos.

Sovietų S-gos spaudoj staiga 
atsirado skaitytojų laiškų, pasi
sakančių prieš partijos elito pri
vilegijas, cenzūrą, stalinizmą, 
korupciją ir prekių trūkumą. So- 
vetskaja Rosija skaitytojas net 
pasiūlė, kad balsuotojam būtų 
leistas didesnis kandidatų pasi
rinkimas. Kiti skaitytojai stebė
josi, kodėl tiek daug rašoma 
apie Meksikoj vykusį žemės dre
bėjimą ar Kolumbijoj ugniakal- 
nio išsiveržimą, o beveik nieko 
apie spalio 13 Tadžikistane įvy
kusį žemės drebėjimą.

Maskvoj prasidėjusiam komu
nistu partijos kongrese pagrindi
nę kalbą pasakė partijos gen. 
sekretorius Gorbačiovas pirmon 
eilėn iškeldamas krašto ūkio ne
geroves ir reikalą su jom kovoti. Į kongresą savo atstovus at
siuntė Britanijos Darbo partija ir Vakarų Socialdemokratų par-tijos.

Vakarų Pacifiko Palau salos 
gyventojai balsavimu patvirtino 
su JAV sudarytą sutartį dėl po
litinių ir karinių santykių. Už tai 
jie gaus apie 1 vii. dol. para
mos iš JAV. Šią sutartį turės 
dar patvirtinti ir JAV senatas.

Jordaną vis labiau erzina 
JA\ kongreso opozicija prezi
dento Reagan siūlymui parduoti 
Jordanui modernių ginklų už 1.9 
bil. dol.

Sov. S-gos gen. sekr. Gorba
čiovas labai intensyviai sten
giasi pataisyti sovietų ūkinį gy- 
gyvenimą, bet, kaip ir anksty
vesnieji vadai, nėra linkęs dary
ti pagrindinių sistemos reformų. 
Pamokslininko užsidegimu jis iš
ėjo į kovą prieš korupciją, alko
holizmą, gamybos neprodukty
vumą ir atleido iš pareigų eilę 
vyresniųjų pareigūnų, bet pa
grindinės centralizuotos valdymo 
sistemos nėra linkęs reformuoti.

Sov. S-ga išmetė į erdvę nau
ją erdvės stotį M i r, kuri sudarys 
pagrindą pastoviai erdvės stočiai 
ir jos įrengimam.

Prezidentas Reagan pasirašė 
įsakymą; įgalinantį karinių pajėgų 
narius bausti mirties bausme už 
šnipinėjimą.

GALIMA MELSTIS TIK TYLIAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 67

Susirinkimui pasibaigus, rajo
no vykdomojo komiteto atstovė 
pareiškė: “Dabar padėkosime 
mūsų prelegentui už tokį įdomų 
ir turiningą pasitarimo prave
ri imą jam paplodami”, tačiau 
“pasitarimo” dalyviai, tarsi ne
girdėję raginimo dėkoti, skubi
nosi palikti salę.

Randa progų kaltinimams
Skuodas. 1985 balandžio 10 į 

Skuodo raj. vykdomąjį komite
tą “pasitarimui” buvo sukviesti 
rajono bažnytinių komitetų 
atstovai. Paskaitą, dalyvaujant 
rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojai Ložienei, 
apylinkių pirmininkams ir kt. 
valdžios atstovams, skaitė RRT 
įgaliotinio atstovas Kizas. Lek
toriaus tikslas buvo supa
žindinti su 1984 m. respubli
koje įvykdytais religinių kultų 
nuostatų pažeidimais.

Nuostatų pažeidėjų tarpe buvo 
minėtas ir Skuodo rajono Mosė
džio parapijos kunigas Pudže- 
mis, pamokslo metu raginęs ti
kinčiuosius neskaityti ateistinių 
knygų. Lektorius grubiai šmeižė 
nuteistus kunigus: Alf. Svarins
ką, S. Tamkevičių ir Joną-Kąsty- 
tį Matulionį, o kvietimą už juos 
melstis laikė nusikaltimu. Kizas 
su įniršiu puolė Pogrindinę Se
minariją baigusius kunigus, va
dino juos netikrais kunigais, 
apsišaukėliais ir reikalavo, kad 
parapijų vykdomieji organai ne
leistų jiems sakyti pamokslų bei 
atlikinėti kitus religinius patar
navimus.

Nusikaltimu laikė kalėdinių 
eglučių prie bažnyčių organi
zavimą, Vėlinių dienoje procesijas į kapines, parašų rinkimą už 
nuteistus kunigus, bažnyčių 
šventoriuose prekybądevociona- 
lijomis, netgi religinių tiesų 
aiškinimą pamokslo metu. Kizas 
suminėjo daugybę pavyzdžių, 
kurkiekvieno kunigo pasisakymą 
apie ateistų, mokytojų ar val
džios pareigūnų iššišokimą ti
kinčiųjų atžvilgiu laikė sakyklos 
naudojimu ne pagal paskirtį ir 
tuo pačiu grubiu nuostatų pažeidimu.

Reikalauja duoklės Taikos 
fondui

Rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja Ložienė
apgailestavo, kad jai nepatogu, 
jog Skuodo rajone tik evangeli
kai iš bendruomenės suaukotų 
lėšų dalį paskyrė Taikos fondui,

LIETUVOS KP XI)
Sausio 24 prasidėjusiame Lie

tuvos Komunistų Partijos XIX 
suvažiavime pareikalauta su
stiprinti kovą prieš “užsienio 
propagandą” ir “demaskuoti” iš
eivijos “buržuazinius naciona
listus.” Sausio 25 Tiesos pirma
me puslapyje išspausdinta su
važiavimo prezidiumo nuotrau
ka, kurios fone matome didžiu
lę Lenino figūrą ir du šūkius, 
rusų ir lietuvių kalbomis: “Vsio 
dlia naroda” ir “Viskas liau
džiai”.

Savo pranešime LKP CK pir
masis sekretorius P. Griškevi
čius taip kalbėjo: “Partijos mies
tų ir rajonų komitetai, masinės 
informacijos ir propagandos 
priemonės, kitos ideologinės ži
nybos ir įstaigos turi sustip
rinti kovą prieš užsienio, pir
miausia Jungtinių Amerikos 
Valstybių, varomą priešišką pro
pagandą. Reikia padidinti poli
tinį budrumą, operatyviai ir 
argumentuotai demaskuoti šioje 
propagandoje dalyvaujančius 
pikčiausius lietuvių tautos prie
šus — buržuazinius nacionalis-

ragino jų pavyzdžiu pasekti kitas gui mišiose ir per kitas pamal- 
bendruomenes. Pavaduotoja das, giedoti chore, dalyvauti 
prisipažino šnipinėjimo tikslu procesijose, tai bus griežtai 
stebėjusi Truikinų parapijos kle
bono K. Petriko laidotuves, vy
kusi į Šates sekti, ar bažny-
čioje vaikai nemokinami tikėji
mo tiesų, stebėti lapkričio 1 d. 
pamaldas, ar, nebus su procesija 
einama į kapines.

Lektorius Kizas tvirtino, kad 
vaikus tikėjimo tiesų turi teisę 
mokyti tik patys tėvai, o sulaukę 
pilnametystės, jaunuoliai gali 
mokytis dvasinėse mokyklose. 
Čia Kizas išvardino visas Tary
bų Sąjungoje veikiančias įvairių 
tikybų dvasines mokyklas, iš ku
rių vos dvi katalikų — Rygos ir 
Kauno Kunigų seminarijos, veid
mainingai tvirtino, kad auklėti
nių skaičių nustato pati Semina
rijos vadovybė, o valdžia viso
keriopai padedanti, aprūpinanti 
Seminariją reikiamu plotu ir 
pan. i

Varžo žadamas laisves
Kaišiadorys. 1985 balandžio 12 
Kaišiadorių kultūros . namuose 
įvyko rajono parapijų bažnyti
nių komitetų narių susirinkimas 
— instruktažas. Susirinkimui 
vadovavo RRT įgaliotinio atsto
vas ir rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Kaubrys. Susirinkimą prelegen
tai pradėjo standartine kalba 
apie religijos laisvę ir plačias 
tikinčiųjų laisves, kurias tuoj 
pat paneigė nesibaigiančia eile 
įyairiai«ių dfflud|imų. ... z k^>S—Taaakevičių, Joną-Kasfytį-

“Vaikai, neturintys 18 metų, Matulionį — ir mini juos pa- 
neturi teisės: patarnauti kuni- moksluose.

Dr. Jonas Genys pasakęs 
pagrindinę kalba Vasario 16- 
osios minėjime New Yorke. Nuotr. L Tamošaičio

Indrė Biskytė, vadovavusi 
Vasario 16-osios minėjimui 
New Yorke. 'Nuotr. L. Tamošaičio

SUVAŽIAVIMAS 
tu s, ryžtingai atremti bet kurias 
mums svetimų nuotaikų ir pa
žiūrų apraiškas.”

Ilgas Griškevičiaus praneši
mas sudurstytas pagal įprastinį 
šabloną. Šalis klęsti, partija ku
pina išminties, Gorbačiovo poli
tika tobula, bet... yra proble
mėlių. Daug “teisėtvarkos pa
žeidimų”, partijos komitetai “dar 
nepakankamai efektyviai kovoja 
su girtavimu ir alkoholizmu”, 
jaunimo tarpe “dar neretai pasi
taiko veltėdžiavimo, chuliganiz
mo, idėjinio nebrandumo 
faktų”.

Savo pranešime Griškevičius 
pabėrė ir būdingai sovietiškos 
korupcijos pavyzdžių, štai 1985 
metais buvęs Varėnos “Merkio” 
pūkų ir plunksnų gaminių fab
riko direktorius V. Vendas “ne
pagamintą produkciją daugiau 
kaip už 400 tūkstančių rublių 
supirko tiekimo organizacijose 
ir kitame fabrike, tokiu būdu 
atsiskaitė už plano įvykdymą ir 
šių machinacijų keliu gavo įmo
nės materialinio skatinimo fon
dui 26 tūkstančius rublių”. Iš

kontroliuojama”, — kalbėjo lek
torius. Grasino, jog nepaklus
nieji bus baudžiami, tik nepa
tikslino, kas bus baudžiami: vai
kai, jų tėvai ar parapijų klebo
nai. Pasiteiravus, kodėl nepilna
mečiai vaikai be tėvų žinios 
per prievartą įrašinėjami į spa
liukus bei pionierių organizaci
jas, supykęs lektorius atkirto, 
kad “čia ne vieta politikuoti, 
ne tam jus sukvietėme!” Atsaky
dami į kai kuriuos kitus klausi
mus, aiškinosi, kad jie nieko ne
žino, nes viską tvarko Maskva 
ir Vatikanas ...

Galima melstis tik tyliai
Kiaukliai (Širvintų raj.). 1985 

kovo 22 į Širvintų raj. proku
ratūrą buvo iškviestas Kiauklių 
parapijos klebonas kun. Rokas 
Puzonas. Prokuratūroje kunigo 
laukė respublikos prokuroro pa
dėjėjas J. Bakučionis, kuris pa
teikė kunigui pakartotiną įspė
jimą dėl “Religinių susivieniji
mų nuostatų” pažeidimų.

Įspėjime buvo išvardinti kun. 
R. Puzono “nusikaltimai”: gru
pinis vaikų katekizavimas, Vėli
nių procesija į kapines, “valsty
binių, itin pavojingų nusikaltė
lių garbinimas”. Prokurorui J. 
B akučio ni ui ypatingai nepatiko, 
kad kun. R. Puzonas ragina 
tikinčiuosius melstis už nuteis
tuosius kunigus — Alf. Svarins- 

partijos Vendas buvo pašalin
tas tik po metų. “Už nederamą 
elgesį, piktnaudžiavimus tarny
bine padėtimi arba kitus įstaty
mų ir lenininių partinio gyve
nimo normų pažeidimus iš už
imamų pareigų pašalinti ir 
griežtai nubausti partine tvarka 
partijos Akmenės rajono komi
teto pirmasis sekretorius V. 
Kupstas, Kauno miesto Lenino 
rajono vykdomojo komiteto pir
mininkas R. Baltušis” ir kt.

Iš KP revizijos komisijos ata
skaitos paaiškėjo, kad, nepai
sant Gorbačiovo pastangų, 
Lietuvoje tebegirtuokliaujama 
be saiko. Kliaukia ir partiečiai, 
o kai kurie jų net savo par
tinius dokumentus pameta 
“dėl svaigiųjų gėrimų varto
jimo”. Tokius komunistus ragi
nama šalinti iš partijos.

LKP CK pirmuoju sekretoriu
mi buvo perrinktas P. Griškevi
čius, antruoju sekretoriumi — 
“pilkoji eminencija” N. Dyben- 
ka. Sekretoriais išrinkti V. 
Astrauskas, A. M. Brazauskas, ir 
L. šepetys.

(Elta)

Brangūs broliai ir sesės paverg
toje Tėvynėje,

Šiandien viso pasaulio lietu
viai minime Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskelbimo 
sukaktį. Gal nė vienas įvykis 
didingoje lietuvių tautos pra
eityje neturėjo tokios reikšmės 
kaip 1918-jų metų Vasario 16- 
osios Aktas, skelbiantis Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Tai buvo atgimusios tautos lyg 
ilgai užgesusio ugniakalnio 
spontaniškas išsiveržimas į 
laisvę ir įsijungimas į pasaulio 
nepriklausomų valstybių šeimą. 
Nors ta laisve tesidžiaugėme 
vos dvidešimts dvejis metus, 
bet šiandien ir po 45-rių metų 
naujos okupacijos Lietuvos var
das tebėra gyvas tarptautinėje 
arenoje, kaip tebėra gyvas lie
tuvių tautos laisvės troškimas, 
nežiūrint okupanto didžiausių 
pastantų jį brutalia jėga nuslo
pinti.

Lietuvių tautos istorija įžū
liai falsifikuojama tiek paverg
toje Tėvynėje, tiek tarptautinė
je arenoje. Okupantai siekia 
teisybę pakeisti melu, lyg Vasa
rio 16-osios Akto nebūtų buvę, 
lyg Lietuva nebūtų buvusi tarp
tautiniai pripažinta suvereninė 
valstybė iki slaptojo Stalino- 
Hitlerio suokalbio ją okupuoti. 
Net ir pačią: Ribbentropo-Molo
tovo pakto pasėkoje 1940-siais 
metais įvykdytą invaziją ir oku
paciją pavergėjas bando persta
tyti kaip lietuvių tautos valios

Užkliuvo pareigūnui ir Kiauk
lių bažnyčioje esantis stendas 
su aukščiau išvardintų kunigų 
nuotraukomis. “Tyliai melstis

tuoti kaip Bažnyčios kankinius, 
jau yra agitacija prieš tarybi
nius įstatymus. Tuo pačiu jūs 
parodote, kad norite sekti jų pė
domis”, — kalbėjo J. Bakučionis.

įtarinėja Kronikos leidimu
Kun. R. Puzonas paaiškino, 

kad Lietuvos katalikai solidari
zuojasi su nuteistaisiais ir kad 
šiandien kiekvieno krikščionio 
pareiga elgtis taip, kaip elgėsi 
kalinami kunigai. Po tokių kun. 
P. Puzono žodžių J. Bakučionis 
išsiėmė du “LKB Kronikos” nu
merius ir pradėjo įrodinėti, kad 
tai tarybinę santvarką šmeižian
tis leidinys, o įkalintieji kuni
gai, jį leidę, todėl nuteisti tei
sėtai. “Bet gi jie dabar kalėjime, 
o “Kronika” tebeina. Reiškia, 
leido ne jie”, — pastebėjo kun.
R. Puzonas. “Jie bendradarbia
vo leidinyje”, — pasitaisė pro-

(nukelta į 2 psl.)

GARGŽDUOSE UŽDARYTA 
POGRINDŽIO SPAUSTUVĖ

Sovietų Sąjungos Kultūros mi
nisterijos dienraštyje “Soviets- 
kaya Kultūra” 1986 sausio 21 
pasirodė spec. korespondentės 
Vilniuje H. Maidanskaja straips
nis “Pasipelnymo sindromas”. 
Penki lietuviai vyrai už darbą 
pogrindžio spaustuvėje nuteisti 
bausmėmis kalėti nuo vienų iki 
trejų metų.

Spaustuvė Gargžduose, Kre
tingos apskrityje, veikusi septy
nerius metus.

Pagal korespondentės teigimą, 
į teismą, kurio data neskelbia
ma, liudininkais buvo 
pakviesta 60 kunigų, bet 
atvyko tik du.

Stanislovas Murauskas, kaip 
spaustuvės vedėjas, nuteistas 
trimis metais laisvės atėmimo. 
Jo padėjėjas Donatas Jonutis — 
dviem metais. Dvejus metus 
gavo Zigmantas Murauskas ir 
Alfonsas Vaičekauskas, nors 
jiems bausmės įvykdymas atidė
tas. Metams sąlyginai nuteistas 
Stasys Mitkus.

pasireiškimą.
Pagal okupanto teigimus išei

tų, kad lietuvių tauta pati pasi
prašė būti priimama į vergiją. 
Kaip nė vienas protingas žmogus 
tuo netiki pavergtoje Tėvynėje, 
taip niekas tuo netiki ir lais
vajame pasaulyje. Netik kad 
okupantas viešai ir atvirai skel
bia įžūlų melą, bet dargi bau
džia kalėjimu ir ištrėmimais 
tuos, kurie pavergtoje Tėvynėje 
drįsta tam melui prieštarauti.

Vasario 16-osios Akto sukak
tį visame laisvąjame pasaulyje 
minime viešai ir atvirai pamal
domis bažnyčiose ir susirinki
mais salėse. Tie minėjimai susi
laukia simpatingo visuomenės 
pritarimo ir aukštų valdžios pa
reigūnų dėmesio, kurie atitin
kamomis proklamacijomis ir as
meniniu atsilankymu pagerbia 
mūsų tautos nepriklausomybės 
šventę.

Daugiau kaip prieš šimtą metų 
didysis JAV-bių kovotojas už 
vergų laisvę prezidentas Abrao
mas Linkolnas yra pasakęs, kad 
galima dalį žmonių apgaudinė
ti kurį laiką, bet negalima 
apgaudinėti visų žmonių visą 
laiką; Ignoruodamas šią nesu
griaunamą tiesą, okupantas yra 
užmetęs ant mūsų tautos savo 
visuotinu melu ir brutalia jėga 
palaikomą santvarką; Ji nėra ir 
negali būti amžina — jos su
nykimas tai tik laiko klausimas.

Tiesa yra mūsų pusėje, kurią 
pripažįsta eilė demokratinių 
valstybių, jų tarpe ir tvirčiau
sia pasaulio galybė. Prieš 5 me
tus JAV-bių vyriausybė viešai 
pasmerkė Lietuvos okupa
ciją ir atsisakė suktais grasos 
būdais užgrobtą kraštą pripa
žinti - Sovietų Sąjungos-dahmi. 
Laiko eigoje keitėsi prezidentai 
ir kongresai, bet JAV-bių val
džios ir visuomenės nusistaty
mas nepripažinti smurto tebėra 
tvirtas iki šios dienos.

Washingtone tebeveikia pilnai 
pripažinta Lietuvos pasiuntiny
bė ir konsulatai Chicagoje, 
Los Angeles ir New Yorke. Ne 
paslaptis, kad praeityje Vakarai 
yra padarę klaidų nuolaidžiau
dami Maskvai ko pasėkoje ne
priklausomybės džiaugsmo 
šventę esame priversti švęsti 
liūdesio ženkle, o Jums paverg
toje Tėvynėje net ir tą tenka 
slėpti nuo okupanto akių. Bet 
Vakarai iš tų klaidų pasimokė. 
Pastaraisiais metais Lietuvos 
vardas vis dažniau girdimas 
tarptautinėje arenoje, tamsiame 
nevilties tunelyje vis daugiau 
džiuginančių švieselių pasirodo, 
kurios įtaigoja, kad laisvės 
aušra artėja ir mūsų pavergtai 
Tėvynei.

Spaustuvėj buvo spausdinam i 
religinėmis temomis atvirukai 
Kalėdų, Velykų ir įvairių religi
nių švenčių progomis. Lietuvių 
K. Bažnyčios Kronika Nr. 67 
praneša, kad Stanislovas Mu
rauskas ir Donatas Jonutis buvo 
areštuoti 1985 pradžioje ir kali
nami Vilniaus kalėjime. Apkal
tinti besiverčią nelegalia pre
kyba.

Sovietų dienraščio korespon
dentė suimtuosius apibūdina 
kaip išnaudotojus, alkoholikus, 
parazitus, svetimų pinigų išeik
votojus. Pagal korespondentę 
kaltininkai buvo sučiupti be- 
spausdinant religinius atviru
kus. Milicijai juos įskundė kai
mynas, kuriam kilo įtarimas dėl 
kaimyno namo antrame aukšte 
naktimis šviečiančios elektros 
šviesos.

Korespondentė taip pat pri
mena, kad čia spausdinamų re
liginių atvirukų, kalendorių ir 
maldaknygių užsakytoji buvę 
“bažnytinio personalo” atstovai.
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! ■"■SS SVEIKINA
IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
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VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokato*. 357 LarkfleM ReaC Eaet

Iš Juno Beach, Fla., esančių organizacijų atstovų susidaręs 
Naujų 1986 Metų sutikimą rengti komitetas siunčia 40 dol. auką 
ir sveikina Darbininką gražios sukakties proga.

JONAS GARLA

Gražios sukakties proga nuoširdžiai sveikiname Darbininką 
ir linkime dar daug darbingų metų!

D. ir A. SAMUŠIAi

Sveikinu Darbininką garbingos 70 metų sukakties sulaukus! 
Linkiu dar ilgai nepavargti ir iš kultūrinio lietuviško darbo ne
pasitraukti.

ALBINA ČEPĖNIENĖ

Darbininkas visiems sveikintojams ir aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

Savaitės
įvykiai

J. T. Saugumo taryba paragi
no Iraką ir Iraną užbaigti karą, 
paskelbti paliaubas ir atitraukti 
kariuomenes už tarptautiniai pri
pažintų sienų.

Kinijoj dėl pavyzdžio, kad įsta
tymai visiem lygiai taikomi, buvo 
įvykdyta mirties bausmė Šan
chajuj nuteistiem trim aukštų 
pareigūnų sūnum už išprievar
tavimą.

Prezidentas Reagan paprašė 
kongresą paskirti Nikaragvos 
partizanų paramai 100 mil. dol.

Kosta Rikas ir Nikaragva pa
sirašė susitarimą sudaryti nuola
tinę bendrą karinę pajėgą taikai 
pagal jų bendrą sieną išsaugoti.

Iranas pradėjo naują puolimą 
šiauriniame fronte prie Sulaima- 
niya, ir sudarė grėsmę Irako alie
jaus laukam prie Kirkuk.

JAV, Britanija ir Prancūzija 
uždraudė 4 Šiaurės Korėjos dip
lomatam lankytis Vakarų Ber
lyne, nes jie iš čia savo auto
mobiliais į Rytų Vokietiją gaben
davo aukštosios technologijos į- 
rengimus, įsigytus per čia vei
kiančią Killewald firmą. Ši fir
ma ir Amerikos Hughes korpo
racijos atstovybė taip pat buvo 
uždarytos.

Iš Lietuvos 
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

kuroras.
Paskaitęs keletą ištraukų 

“Kronikos”, kur esama valdžia 
laikoma okupacine, o kun Leono 
Šapokos nužudymas traktuoja
mas, kaip bedievių kerštas, J. 
Bakučionis bandė tvirtinti, kad 
tai netiesa.

Į kunigo klausimą, kaip gali
ma katekizuoti vaikus, nenusi
kaltus tarybiniams įstatymams, 
J. Bakučionis atsakė, kad gali
ma jų žinias patikrinti tik po 
vieną. Grupinė katekizacija, 
prokuroro nuomone, jau esanti 
užuomazga katalikiškų moky klų. 
Kunigui paaiškinus, kad vaikų 
mokymas yra tiesioginė kunigo

iš

pai raštu atsisakė laikytis “Re
liginių susivienijimų nuosta
tų” ir niekada jų nesilaikys, 
J. Bakučionis pareiškė, kad nie
kas į tai neatsižvelgs ir nuo
statai nebus atšaukti.

— Lietuvos Ministrų Taryba 
siekdama pažymėti žymaus ope
ros dainininko liaudies artisto 
Kipro Peetrausko 100-ąsias gi
mimo metines, įpareigojo Vil- 
niaus miesto vykdomąjį komi-, 
tetą įrengti memorialinę lentą 
prie namo Vilniuje K. Preikšo 
gatvėje Nr. 14/1, kur gyveno K.: 
Petrauskas. Aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo ministe
rijai pavesta įsteigti Kipro Pet
rausko stipendiją Valstybinės 
konservatorijos solinio dainavi
mo katedros studentams.

— Maskvoje, Menotyros moks
linio tyrimo institute, spalio 31 
menotyros mokslų kandidatas, 
Lietuvos kultūros darbuotojų 
tobulinimosi instituto meno ir 
klubininkystės katedros vedėjas- 
Markas Petuchauskas sėkmingai 
apgynė daktaro disertaciją 
“Lietuvių tarybinio dramos 
teatro formavimasis ir vysti- 
masis”. Oponavo menotyros 
mokslų daktarė profesorė O. 
Kaidalova, menotyros mokslų 
daktaras J. Kalašnikovas, Lietu
vos Mokslų Akademijos akade
mikas, filosofijos mokslų dakta
ras J. Lankutis. Oficialus kolek
tyvinis oponentas — Leningra
do valstybinis teatro, muzikos ir 
kinematografijos institutas. M. 
Petuchauskas — antrasis mūsų 
respublikos teatrologas, turintis 
daktaro laipsnį.

— Lietuvos teatro draugi
jos prezidiumas apdovanojo 
garbės raštais ir premijavo 1984- 
1985 metų sezono geriausių 
vaidmenų atlikėjus respublikos 
dramos ir muzikiniuose teatruo
se: Akademinio operos, ir ba
leto teatro artistę L. Bartusevi
čiūtę už Šilfidės vaidmenį to pa
ties pavadinimo balete; Muziki
nio teatro solistus D. Dirgin- 
čiūtę ir M. Rekį už Maricos ir 
Taslio vaidmenis operetėje 
“Grafaitė Marica”; Akademinio 
dramos teatro aktorę A. Janu
šauskaitę už Didžiavyžės vaid- kas, A. Jacunskas, L. Kinderytė. 
menį “Ančiuko kryžiuje”, Kau: 
dramos teatro aktorių R; Sabi

BUYUS 
ark offi
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dęšiniąjaine Neries .krante pasta- ———.........      ų.
tai, Studentų miestelis, taip pat DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hifl 
administracinių pastatų grupė, UetuYlttąiFanglišką knygą apie U*luvą,pta 
esanti tarp Požėlos gatvės ir gintaro, batUmikų, Įuostą, Įvairią suvenyrą. 
Lenino prospekto, šie objektai ■ 
įgavo kultūros paminklų statu
są, yra saugomi įstatymo.

— Lietuvos valstybiniame 
Jaunimo teatre pastatyta liau
dies poeto Justino Marcinkevi
čiaus dviejų dalių draminė apy
saka “Daukantas”. Spektaklio 
režisierė — nusipelnusi meno
veikėja Dalia Tamulevičiūtė, KENFIELD TUNERAL KOMES — Beach Memorlal Chapei, 301 Corey 
scenografiją kūrė liaudies daili
ninkas Rimantas Gibavičius, 
muziką — Faustas Latėnas. 
Daukantą vaidina nusipelnęs 
artistas Vladas Bagdonas ir ak
torius Arūnas Storpirštis.

— Jau antri metai dviejų kū
rybinių sąjungų — Lietuvos dai
lininkų ir Lietuvos architektų- 
komisija peržiūri ir įvertina dai
lininkų monumentalistų darbus, 
sukurtus interjeruose. Pirmieji 
už gerą architektūros ir dailės 
kūrinio sąveiką buvo pažymėti 
dailininkė N. Vilutytė ir archi
tektas J. Šipalis, apipavidalinę 
“Šešupės” valgyklos Vilniuje 
baltąją salę. Pernai komisijos 
medalis paskirtas vitražistui Al
girdui Dovydėnui ir architektui 
Žvaigždrui Drėmai. 22 kvadrati
nių metrų vitražas “Miestas prie ir sidabrą. Atidaryti IRA planu* Ir tax ehetter*. Suinteresuoti skambln- 
jūros” papuošė Komunalinio 
ūkio projektavimo instituto 
Klaipėdos skyriaus interjerą.

— Kauno muzikiniame teatre 
pastatyta F. Leharo operetė 
“Grafas Luksemburgas”. (A. Vil- 
nerio ir R. Bodanskio libretą 
vertė R. Skučaitė, režisierius — 
V. Staknys, dirigentas — nusi
pelnęs artistas S. Domarkas ir A. 
Kievišas, dailininkė — G. Rišku
tė, baletmeisteris — E. Smir
novas). Vaidmenis kuria: liau
dies artistė S. Šapalienė, nusi
pelnę artistai D. Dirginčiūtė, 
B. Petravičiūtė, M. Rekys, akto
riai A. Blažukas, V. Christaus-

Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasedena 
Memoėial Chapei, 200 Pasadena Ava. S., St Petersburg, FL 33707. 
813345-9393.

JUOZO ANDRIUŠK) Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdraų? 
dlmsl, Income Tax pildymą*. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įatalgoj kreipianti* paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andrlušlo kllįentsl*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, eav. Wlnt*r Garden Tevem. 
1883 Madiaon SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 * 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. Ba to, duodami polaidotuvlniai plato*. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Beklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėm*, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, eav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueena, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeri*, dirba *u Thomson McKIn- 
non Securitles Ine., One State SL Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Reglątruotae 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodltles, auksų

kitę 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA“. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. PenkL 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curti* SL, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nima i“, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

JAV pagaliau patvirtino, kad 
Sov. S-gos KGB pulkininkas Vik- 
tor Gundarov su savo sūnum ir 
sovietų ambasados vaikų moky
toja Galina Gromova Graikijoj 
pabėgo ir pasiprašė politinės 
globos JAV.

Paaiškėjo, kad Egipto kariuo
menė dėl jos karių neraštingu
mo nepajėgia įsisavinti iš JAV 
gautų karinių ginklų ir technolo
gijos.

Italijos Raudonosios gvardijos 
teroristai nušovė gatvėj Eko
nominių ir socialinių reikalų 
įstaigos viršininką Antonio 
Da Empoli. Vienas teroristų taip 
pat buvo nušauttas, o kiti pabė
go.

Kinijos karo lakūnas Chen 
Bao Zhong MIG-19 karo lėktu
vu pabėgo į Pietų Korėją. Ki
nija pareikalavo lėktuvą ir la
kūną grąžinti.

Britanijoj gyvenantis ameri
kietis, buv. JAV karo laivyno ka
rininkas John Bathwell buvo 
apkaltintas šnipinėjimu Sov. S- 
gai.

Indonezijos organai pradėjo 
skandinti jos vandenyse pagautus 
laivus gabenančius Vietnamo 
pabėgėlius. Pabėgėliai yra išlai
pinami Indonezijoj, o laivai, kad 
toliau nesiverstų šiuo pelningu 
bizniu, nuskandinamu

Sov. S-gos gruodžio 20 išmes
tas į erdvę satelitas Cosmos 1714 
neišsilaikė savo orbitoj ir nukri
to į žemės atmosferą

R. katalikų kunigas Amerikos 
indėnas Donald E. Pelotte buvo 
konsekruotas pirmuoju indėnų 
vyskupu Gallup, N. M. diecezi
joj-

Prokuroras bando išsisukinėti
Kun. R. Puzonas atkreipė pro

kuroro dėmesį į tai, jog ateistai 
grubiai laužo tarybinius įstaty
mus, bet niekas jų už tai ne
baudžia. Kaip pavyzdį paminėjo, 
kad Kiauklių aštuonmetėje mo
kykloje sekmadienio mišių metu 
tikintys mokiniai verčiami daly
vauti įvairiuose renginiuose. Ne- 
paklūstantys yra šaukiami į mo
kytojų kambarį, tardomi, pajuo
kiami. Tikintys vaikai, neatsi
klausius jų ir jų tėvų valios, su
rašomi į spaliukus, pionierių or
ganizacijas, ateistų būrelius.

Paklausus ar tarybiniai moky
tojai turi teisę taip daryti, pro-

E. Kliučiutė, L. Kuzmickaitė, V. 
. .. ,, k Leonovas, G,.Maciulevičius^V.

už Boso vaidmenį spektaklyjer Stagaitytė ir kiti. Premjera — 
“Strazdas — žalias paukštis”; 1985 gruodžio 30.
Šiaulių dramos teatro, akto- _ Lietuvos kultūros ministe- 

P. Piauloką už Borgo yaid- rįjoje sausio 20 įvyko bendra 
menį Žemuogių pievelėje . Lietuvos dailininkų sąjungos ir 

Respublikos sostinės Laz- Kultūros ministerijos pirminių 
dynų gyvenamasis rajonas pir- partinių organizacijų atviras 

. . . susirinkimas, kuriame buvo, ap
svarstyta, kokių uždavinių im
tis, gerinant dailės parodų idė
jinį ir meninį lygį, didinant kū
rybinių užsakymų efektyvumą. 
Pranešimus padarė dailininkų 
sąjungos valdybos pirmininkas 
K. Bogdanas ir kultūros minist
ro pirmasis pavaduotojas D. 
Trinkūnas.

— Palangos parodų pavilijone 
lankytojų dėmesį patraukė tary
binių dailininkų darbų ekspo
zicija “Natiurmortas”. Trijose 
pavilijono salėse galima pamaty
ti apie 80 autorių kūrinių.

S.L.K.

masis mūsų respublikoje iŠ 
stambių naujosios architektūros 
kompleksų buvo paskelbtas ur
banistikos paminklu. Dabar nau
jų Vilniaus urbanistikos pamink
lų dar pasipildė. Jais paskelbti 
Žirmūnai, visuomeninio centro

r a sol i po 

A MEMORIALS
66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
.J0N1A.S 

19 33 + 1 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

kuroras J. Bakučionis atsakė, kad 
tokios teisės niekas neturi, ta
čiau teigė, kad tai yra tik pa
vienių mokytojų savivaliavimas. 
Kunigas R. Puzonas atmetė šį 
melą, sakydamas, kad tai yra vi
suotinis reiškinys — su tikin
čiu jaunimu taip elgiamasi viso
se Lietuvos mokyklose.

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

109 - 22 Myrtle Avenue 
Rlchmond HIIL N.Y. 11418

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

- 1 '

LB Detroito apylinkės valdyba suruošė daif. Prano Domšaičio karinių parodą, drauge buvo 
surengta ir LB politinė popietė. Paroda buvo sausio 25 - 26. Nuotraukoje Detroi
te susitikę Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fondo vadovai. Iš k. Jonas Urbo
nas — JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas ir Detroito apylinkės pirmininkas, dr. 
Gediminas Batukas — Lietuvių Fondo Meno instituto pirmininkas, Algimantas Ge
čys — JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, Vytautas Kutkus, LB Michigano apygardos pir
mininkas, Algis Rugienius — LB XI Tarybos prezidiumo pirmininkas. Nuotr J. Urbono

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 789-3300
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Okupanto niekinamas riteris
Riteris ant balto žirgo vaiz

duojamas Lietuvos valstybės 
ženkle, kurį vadiname Vytimi. 
Jis išreiškia kovojančią Lietuvą. 
Seniau jai teko kovoti su vokie
čiais kryžiuočiais vakaruose ir 
su rusais maskoliais rytuose. Vy
tis dėl to skriejo abiem kryp
timis. Tai matome senuose ant
spauduose bei piešiniuose. Tik 
ilgainiui nusistojo viena kairinė 
arba vakarinė kryptis. Ji buvo 
priimta ir nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Paskutinės vokiečių okupaci
jos metu vienas kitas vėl ėmė 
piešti Vytį, jojantį į dešinėn 
arba į rytus. Tuo lyg norėta 
pabrėžti kovingą Lietuvos atsi
gręžimą prieš rusus, kad vo
kiečiai nesakytų, jog lietuvių 
tauta net savo simboliu nusi
kreipusi tiktai prieš vakarinį 
kaimyną. Bet tai beprasmis aiš
kinimas. Lietuvos valstybė savo 
ženklu niekada neišreiškė viena
šališkos kovos. Vytimi reiškia
mas valstybės savarankiškumas 
ir dėl jo kovojama su visais 
priešais, iš kurios pusės jie be- 
pultų.

Lietuva iki penkioliktojo am
žiaus pradžios daugiau buvo 
puolama vokiečių, nuo to am
žiaus pabaigos — rusų. Mask
va stiprėdama siekė Lietuvą pa
jungti savo valiai ir rytietiškai 
Bažnyčiai, kai lietuvių tauta 
jau buvo priėmusi katalikybę. 
Rusinimas ir pravoslavinimas 
buvo vienodai mums grasūs. Abu 
tie pavojai tebetvėrė iki nepri
klausomos Lietuvos atkūrimo 
1918 metais.

Per 400 metų toje kovoje už 
savo tautos laisvę ir tikėjimą 
daugelio lietuvių akys buvo nu
kreiptos į Riterį ant balto žir
go. Jis pasirodė Lietuvos kariam 
1518 metais prie Dauguvos, per
vedė per patvinusią upę ir padė
jo įveikti daug didesnę Maskvos 
kariuomenę. Apie tai liudijo

daugumas karių, ir tai užrašyta 
šv. Kazimiero gyvenimo aprašy
me. Tačiau tai nepriklauso isto
rijos aprašymam, nes išeina už 
jos ribų, kaip daug kitų stebuk
lų nebetelpa gamtos rėmuose. 
Antgamtiniai reiškiniai pri
klauso tikėjimui.

Lietuvių tautoje tebetikima, 
kad šv. Kazimieras stebuklin
gu apsireiškimu įsijungė į kovą 
su Lietuvos priešu. Kataliką 
Bažnyčia, aprobuodama tą ste
buklą, pripažino lietuvių kovos 
šventumą. Lietuvos Vytis reikš
mingai čia sutampa su Lietuvos 
šventuoju Globėju —šventuoju 
Kazimieru. Jis ir dabar lieka 
paskatinimu kovai už savo tau
tos gyvybę, jos laisvę ir tikė
jimą.

Rusijai, siekusiai ir tebesie
kiančiai Lietuvą užgyvendinti 
savais žmonėmis, šv. Kazimie
ras buvo ir liko prieštaravimo 
ženklu. Apsireiškimo vietoje pa
statydinta bažnytėlė buvo su
naikinta. Šventojo palaikai rusų 
įsiveržimų į Vilnių metu turėjo 
būti slapstomi, kad nebūtų iš
niekinti. Šventojo karalaičio 
prisiminimas buvo draudžia
mas švęsti. Didesnės laisvės su
laukta tiktai po 1905 metų revo
liucijos, kai caro valdžia buvo 
kiek aprėžta.

vimų tarp oponentų nebuvo, gal 
išskyrus dr. Izokaitės mėgiamą 
pasisakymądėl Olimpinių žaidy
nių dalyvių Sovietų komandos 
raginimą pasilikti JAV, pažadant

Naujoji rusų revoliucija, iš- pagalbą. Tad nebe reikalo R.
kėlusi dar žiauresnį raudoną
jį bolševikinį carizmą ir prislė
gusi Lietuvą, išniekino šv. Ka
zimiero koplyčią ir jo palaikus 
iškėlė Antakalnin. Nepaliko ra
mybėje nė po 400 su viršum 
metų. Būdinga ypač tai, kad 
bolševikai tuo pačiu laiku atgai
vino garbinimą praeities žymių
jų carų ir kunigaikščių, neišskir- 
dami nė šv. Vladimiro, krikšti
jusio rusų tautą. Šv. Kazimie
rui reiškiama sena neapykan
ta kaip Riteriui ant balto žir
go, kaip Lietuvos laisvės reiš
kėjui, kaip Lietuvos vyčiui.

Kiekvienų metų pradžioje Los 
Angeles LB,LF Bičiuliai, Jauni
mo Sąjunga, o paskutiniuoju 
metu ir Balhj Laisvės Lyga 
organizuoja politinių studijų Sa
vaitgalius, kurių eigoje peržvel
giami lietuviams aktualūs poli
tinio bei visuomeninio gyveni
mo aspektai, šiemet toks savait
galis buvo šv. Kazimiero para
pijos salėje vasario 1-2. Įvade 
į šias studijas A. Nelsienė, LB 
Vakarų apyg. pirmininkė, ap
žvelgė dabartinę situaciją, saky
dama, kad gyventi politinės kai
tos laikotarpiu, reikia intensy
viai sekti {vylaus, ypatingai kiek 
jie susiję su mūsų gyvenimu.

D. Mažeikienė informavo kaip 
lietuvių tautos priešai užmas
kuotu būdu stengiasi nutildyti 
tuos, kurie kelia balsą dėl pa
vergtos tautos laisvės. Atkrei
pė dėmesį, kad ieškant nusi
kaltėlių, nenukentėtų nekalti 
asmenys, kad būtų prisilaikoma 
šio krašto konstitucija garan
tuotų principų, nepakenktų Wa- 
shingtono nuolat deklaruoja
mam Baltijos valstybių okupaci
jos nepripažinimui. “Neleiskime 
sovietams pažeisti Amerikos 
teismų sistemos”, kalbėjo ji. Iš
vadoje kvietė šią akciją parem
ti pinigais, nes vien susiraši- 
nėjant daug išlaidų yra pašto 
ženklams. Moderatorius buvo 
A. Raulinaitis.

Tema “Dvigubos evidencijos 
dėsnis bendradarbiavime su Lie
tuvos lietuviais”. Dr. J. Izo- 
kaitė gynė principą, kad reika
linga palaikyti ryšius su Lietuvos 
žmonėmis,nežiūrint, kad kraštas 
yra įjungtas j svetimą politinę 
sistemą. J. Kojelis akcentavo, 
kad santykiaujant “Olimpo die
vai” jau iš anksto visa numatę ir 
nusprendę. Santykiavimą prily
gino Trojos arkliui. Reikia būti 
labai atsargiems nustatant, kas 
santykiavime leistina ir kas ne. 
Nors klausantis aštrių prieštara-

Dabšys, moderuodamas teisin
gai pastebėjo, kad kitą kartą to
kį kontraversinį klausimą svars
tant, būtų parinkti griežtesni 
oponentai, kurių nuomonės tais 
klausimais būtų žymiai skirtin
gesnės.

“Dabartiniai Amerikos lietu
vių visuomeniniai-politiniai rū
pesčiai” referavo dr. K. Ambro- 
zaitis, buvęs JAV LB Tarybos 
pirm., remdamasis bendruome
nine veiklos baze, paviršutiniš
kai paliesdamas ir ALT-os dar
bus, kiek juos matome iš konkre
čios veiklos ir spaudos aprašy-

mų. Apie VLIK-o darbus, kiek 
jie buvo svarstomi gruodžio 6-8 
seime Floridoj, kalbėjo jaunas 
veikėjas V. Skirius. šį kartą 
kalbant apie veiksnių darbus 
buvo įvesta naujovė — pakviesti 
spaudos darbuotojai R. K. Vi- 
džiūnienė ir I. Medžiukas (Meet 
the Press pavyzdžiu). Buvo kelia
mi klausimai, bazuojantis XI 
LB tarybos suvažiavimo nuta
rimais, veiksnių suvažiavimų 
aprašymais ir rezoliucijomis. 
Klausimai lietė LB kultūros 
darbų prioritetą žurnalisto pre
miją, senatvės centrą, politinės 
akcijos tinklą, pastangas be teis
mo likviduoti nesutarimą tarp 
abiejų bendruomenių, PLB ir 
JAV LB bendradarbiavimą ren
kant lėšas lituanistikos katedrai, 
reformuoti ir daryti efektyves
nius Nepriklausomybės minėji
mus. Buvo klausimų ir iš pub
likos, iš kurių vienas charakte- 
ringesnis: Ar tiesa, kad dr. Kriau- 
čeliūnas, dalyvaudamas VLIK-o 
seime, pasakęs, jog jis yra nusi
vylęs, nes nebuvo svarstoma jo
kia aktuali lietuviška problema. 
Į tai dalyvavęs seime V. Skirius 
atsakė, jog tokio pasakymo ne
girdėjęs. Apskritai pranešėjai 
stengėsi į klausimus taikliai at
sakyti, kiek, žinoma, tie klausi
mai lietė jų darbų sritį ir kiek su 
jais buvo susipažinę. Moderavo 
dr. V. Dambrava.

Sekmadienį Šv. Kazimiero pa- 
rap. bažnyčioje buvo mišios už 
kovojančius, kenčiančius ir žu-

Aštuonioliktame politinių studijų savaitgalyje, Los Angeles, 
Calif., vasario 1 Šv. Kazimiero parapijos salėje “Dabarti
niai Amerikos lietuvių visuomeniai-politiniai rūpesčiai” re
feruoja dr. Kazys Ambrozaitis (prie mikrofono) ir Vincas 
Skirius (antras iš dešinės); apklausinėja žurnalistai — Klevą 
Rūta Vidžiūnienė ir Ignas Medžiukas (dalinai uždengtas); 
moderatorius — dr. Vytautas Dambrava iš Venecuelos 
(kairėje, atsukęs nugarą)<
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XVIII POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS
I

vusius laisvės kovotojus; ® pd to ę. gbftHius. Pt&iĮtor minty 
E. Albui pradėjus vyko sahįjė t peluotos gražia ir škl
jaunimo simpoziumas 1VeiW- Vioriaa. Gausiai susirinkusieji il- 
niai, apsprendę mano lietuvis- gai plojo ir atsistoję pagerbė 
kurną”, moderuojant M. Len- svečią. Abi dienas studijų sa- 
kauskienei. Kalbėjo D. TrStma- * vaitgaly dalyvavo daug žmo- 
naitė, D. Mažeikienė, R. Žirgu- nių, kurie su dėmesiu klausėsi 
lis, G. Grušas, G. DabŠys ir D. pranešimų ir diskusijų.

" k. M.Gudauskaitė. Nors ir nebuvo 
griežtai laikomasi temos apim
ties, buvo suminėti veiks
niai: šeima, mokykla, organiza
cijos, Lietuvos aplankymas. 
Sveikintina, kad jaunimas pasi
sakė pozityviai vienu iš labiau
siai rūpimų reikalų. D. Gudaus- 
kaitė, ištekėjusi už kitataučio, 
aiškino aplinkybes, privedančias 
prie sudarymo mišrių vedybų, 
dažnai prieš tėvų valią. R. Žir
gulis kalbėjo angliškai, nes lie
tuviškai sakėsi gerai nemokąs. 
Jis ragino protestuoti prieš so
vietų klastą ir melu paremtą 
propagandą. Pažymėtina, kad jis 
yra energingas ir prityręs prieš- 
sovietinių demonstracijų organi
zatorius.

Studijų savaitgalis buvo baig
tas dr. V. Dambravos, buvusio 
JAV diplomato, gyvenančio 
Venecueloje, paskaita “Tikroji 
nepriklausomybės prasmė trem
tyje”. Su jo turininga veikla 
supažindino A. Nelsienė. Jo kal
ba buvo lyg Vasario 16 nepri
klausomybės minėjimui skirta 
paskaita, nužyminti mūsų kelią į 
nepriklausomą gyvenimą, mūsų 
tautos dabartinę padėtį ir lais
vėje gyvenančių tautiečių už-

rO

IŠVADOS
XVIII politinėms studijoms, 

įvykusioms 1986 vasario 1-2 
Los Angeles šv. Kazimiero sa
lėje, buvo pasirinkta bendrinė 
tema “Atsiliepiant į laiko prob
lemas”.

Paskaitininkų, referentų ir 
pranešėjų tezes, teigimus ir 
mintis atvirose diskusijose ver
tino gausūs politinių studijų da
lyviai. Prelegentų ir visuomenės 
pasisakymus suvedus į tam tikrą 
visumą, galima būtų padaryti 
tokių išvadų:

1. OSI, remiama įtakingų jė
gų, jaučia savo galią ir siekia 
įtartinų tikslų, laužydama Ame
rikos piliečių konstitucines tei
ses ir bendradarbiaudama su 
Sovietų KGB. Bijodama tikrųjų 
tikslų ir naudojamųų priemo
nių išaiškinimo, visomis jėgomis 
kratosi nuo JAV Kongreso komi
sijų tyrinėjimo. OSI karo nusi
kaltėlius aiškina nusikaltėlišku 
būdu.

2. JAV Lietuvių Bendruomenė 
XI Tarybos pirmojoje sesijoje 
įsipareigojo vykdyti šiuos už-
davinius:

a. Siekti reformuoti OSI, kad 
karo nusikaltėlių aiškinimas bū
tų vykdomas konstitucinės tei
sės ir teisingumo pagrindu. 
Bendradarbiauti su Americans 
for Due Process ir Coalition 
for Constitutional Justice and 
Security ir remti peticijų pasi
rašymo vajų;

b. Suorganizuoti Talkos Lie
tuvai politinės akcijos tinklą 
greitai ir stipriai reakcijai, iš
kilus ypatingai svarbiems poli
tiniams reikalams;

c. JAV Kongrese pravesti jung
tinę rezoliuciją, kuri įpareigotų 
JAV vyriausybę kasmet painfor
muoti Jungtinių Tautų narius 
apie JAV nepripažinimą Baltijos 
valstybių aneksijos;

d. Amerikos lietuvių politinei 
įtakai pakelti, suregistruoti 
Amerikos politiniuose darbuose 
patirtį turinčius asmenis, orga
nizuoti su jais pasitarimus ir 
pasinaudoti jų žiniomis ir patir
timi. Ruošti planą, kad galimai 
didesnis skaičius lietuvių kaip

(nukelta [ 4 psl.)

KAI VILNIAUS 
LIEPOS KVEPIA
— PAULIUS JURKUS —

KARALIAUS
SAPNO
DOVANA
2

Nakties 
tyloje jos pabudo ir atidavė 
savo kvapą miestui. Jaukus vėje
lis glaustėsi po gatves, sodelius, 
darželius, nuo rūsio langelio, iki 
kambariuko aukštai ir visur at
nešė liepžiedžių kvapą.

Tada mėnulis pajuto, kad žydi 
Vilniaus liepos. Ir jis turi būti 
ties miesto šuliniu, ties tvenki
niu, vijoklių lapinėje, sodo take
lyje. Mėnulis ir žydinčių liepų 
kvapas Vilniuje. Koks tai stebuk
las!

Kažkur aukštai, stoginiame 
kambary atsidaro langas ir pa
sirodė jauna galva. Ir kitas lan
gas, ir dar kitas. Ir vėl veidas.

Žiūri visi į naktį, jaučia liepų 
kvapus, švelnų vėjelį-ir svajo
ja. Ir jie nori būti karaliais, žvil
gėti auksiniais papuošalais, bet 
kas tada bus, jei visi bus val
dovais. Tegu būna geriaif tos liė- 
pos ir ta mėnesiena su jais, su 

paprastais žmonėmis, kurie pa
juto šio miesto šilumą. Tegu bū
na vienas karalius tegu ir jo sap
nas būna gražus!

Kažkur prasivėrė durelės. Ir 
žingsniai čiužėjo laiptais žemyn 
į sodelį. Neišlaikė jauna širdis 
kambario ankštumoje, kai tokia 
plati naktis. Sodelyje po obelai
te suolas. Kai ten sėdėsi, būsi di
džios nakties dalelė. Būsi toks 
mažas, o ilgesys bus didelis.

Atsisėda ant suoliuko. Pakelia 
akis aukštyn. Žvaigždės, besi
traukianti mėnesiena. Ir kas 
davė nakčiai žvaigždes, kad jos 
viliotų jaunų žvilgsnį ir neštų 
tolyn, tolyn?! Kas atnešė liepas į 
Šį miestą ir ko jos šią naktį 
pražydo? Kodėl čia atvyko val
dovas, išsiilgęs didelio sapno, 
kai čia miestas sapnuoja meilės 
ir draugystės sapną?

Kiti tylūs žingsniai. Ant suo
lelio atsisėda. Jų rankos susitin
ka, veidai susiglaudžia. Jie 
dviese žvelgia į tolumas. Tai 
karališka naktis. Visų gražiau
sia. Jiem gera abiem toje didelė
je naktyje. Juk ir jų jaunystė 
žydi. Ir koks tai žavesys — jau
nystė!

Ir gerai, kad atvyko karalius.

Jie nebūty suradę tokios nakties 
su tokia tyla. Kad visa tai nesi
baigtų — tas sapnas, ta naktis...

Kėlėsi aušra ir voveraitę paso
dino ant Sakos, paukštį sugun
dė švilptelti. Ir pyptelėjo ties 
Vilnele, ties Nerimi, sodelyje. 
Vienas, antras, trečias. Garsiau, 
plačiau.

Atsidarė langinės. Suneš išlin
do iš bfldų ir drįso išeiti į 
gatvę, pauostyti, kur kvepia 
kaulais. Dūstelėjo ir sodo me
džiai ir pajudino šakas su noks
tančiais vaisiais.

Tada ties karaliaus padangte 
sujudo raudonas šilkas ir prasi
skleidė. Pasirodė valdovas. Tar
nai tuoj nešė drabužius ir ap
rengė savo karalių, garsiai kal
bėdami rytmetines maldas, anti
fonas.

Valdovą pasodino ties pala
pine, o aplinkui būriavosi didi
kai ir tie, kurie visa surašo į 
knygas. Tuoj reikės atžymėti 
karaliaus sapną.

Valdovas tarė:
— Ir kodėl mane išrinkote 

karaliumi, aš nei sapno suausti 
negaliu? Vf ano naktis buvo tuš
čia.
. — Karališkoji didenybe, tai 

suprantame. Nauja vieta, po ke
lionės, dar tos žydinčios liepos. 
Dabar pailsėsite, apžiūrėsite 
miestą ir dieną užbaigsite kara
lišku1 sapnu, — taip kalbėjo di
dikai, kurie visada moka parink
ti karaliui malonius žodžius, 

bet valdovas nerimavo:
— Ar tikrai Gediminas čia 

miegojo?
— Tai tikra, visų lankoma is

torinė vieta! — atsakė svita.
Nieko kito nebeliko, kaip 

karaliui reikėjo pradėti dieną. 
O ji net trumpa pasidarė, kai 
Vilnius naujam valdovui parodė 
savo praeitį.

Visa taip didinga, o jam to
lima ir svetima, bet jis turi likti 
čia, nes jis nori būti garsus val
dovas. Čia jis turi sapnuoti!

Vakarop miestas skubėjo, kad 
su saule parsivestų ožką, nusi
pirktų kokią silkutę, iš batsiu
vio pasiimtų pataisytus batus. 
Reikia ir į bažnyčią užbėgti, o 
ten pamokslų pamokslai — visus 
kviečia melstis, kad karalius 
sapnuotų didelį sapną.

Vakare visa nutilo. Raudono 
šilko padangtė užsiskleidė, ir 
valdovas lyg piligrimas atsigulė 
ant žemės, apkabinęs savo ka
laviją.

Žmonės jau žinojo, kokia bus 
naktis, kai liepos kvepia, kai pil
natis ateis į sodelį. Po obelai
tę pastatė stalą, atnešė ir kėdes, 
ant šakos pakabino maišėlį su 
dešra ir sūriu, į žolynus įstatė 
vyno butelį. Tokią naktį bus ge
ra su draugais pasėdėti, per ran
kas paleisti butelį, užkąsti sfl- 
riuką. Tyliai žodelį perlenks. 
Paskui pamažu nueis pilnatis, ir 
jie pasvirs prie stalo trumpam 
snauduliui, kol paukštelis ant 
šakos čirkštels. Tada jau mies

tas džiaugsis karaliaus sapnu.
Didžiūnai ir puošnioji svita 

jau rinkosi prie palapinės. Švyt
ravo ir rūmų maršalas ir tvarkė 
svečius, kad visa būtų iškilmin
ga ir didinga, nes tuoj karalius 
atneš savo sapną.

Prasiskleidė padangtė ir pasi
rodė valdovas, apsivilkęs pilku 
keleivio drabužiu.

— Nieko nesapnavau, — jis 
tarė pamažu, nuleidęs galvą. — 
Žinau, kodėl nesapnuoju. Čia 
reikia pajusti žemę, įsigerti jos 
kvapą. Todėl einu lankyti šio 
miesto bažnyčių. Kaip atgailau
jantis piligrimas nusilenksiu 
šventiem altoriam.

Sujudo puošnioji svita;
— Ir mes drauge. Mes visada 

su mūsų karaliumi!
— Mane palydės du vienuo

liai ir jų rožančius, o jūs links
mai leiskite dieną, — atsakė 
valdovas ir su vienuoliais nuėjo 
į katedrą, iš ten į Šv. Barbo
ros, §v. Onos bažnyčią, į bernar
dinų vienuolyną ’ >

Tuoj sužinojo miestas, kas ten 
meldžiasi jų šventom relikvi
jom. Ir miestas ėmė žegnotis, 
giedoti psalmes, litanijas. Taip 
per visą dieną, o vakare, uždegę 
žvakes, su rožančiais budėjo prie 
sodelių stalų.

Tą vakarą Žibuntas sėdėjo 
prie Žaliojo ežero, įmerkęs kojas 
į vandenį, ir klausėsi, ką pasa
koja paukščiai. Prie jo priplau
kė jauna gulbė su juodu snapu 

ir tarė:
— Žibuntai, gelbėk Vilnių. 

Greit jis išbaigs žvakes ir mal
das, o dangaus šventieji apkurs 
nuo tokio šaukimo. Siųsk valdo
vui sapną, kurio jis taip trokšta.

— O kokį sapną reikia jam 
dovanoti?

— Ten pristatyta gražių gra
žiausių rūmų, daug bažnyčių 
ir vienuolynų, o kur, Žibuntai, 
mokyklos, kad išmokytų žmones, 
kaip globoti paukščius?! Dabar 
jie šaudo mus ir gaudo.

— Gražiai tu kalbi, mano 
drauge Sadute, — taip vadinosi 
jo gulbė. — Taip, karalius turi 
sapnuoti tai, kas mums reikalin
ga. Karalius šią naktį turi sap
nuoti!

Žibuntas tuoj ištraukė kojas iš 
vandens ir nuskubėjo prie tro
belės, kuri tupėjo po egle susi
gūžus. Tenai palėpėse ir šakose 
buvo daugybė lizdų lizdelių, kur 
gyveno jo draugai. Žibuntas su
švilpė keistu balsu, ir paukš
čiai sukluso — ką jie šaukia? 
Tarp eglės šakų miegojo suo
pis. Jis tuoj atpažino balsą, kad 
jį šaukia Žibuntas.

— Suopi, suopeli, — kvietė ji 
Žibuntas. — Skubėk į miestą, 
į mūsų Vilnių, kur dabar pilna 
liepelių žydinčių. Bet ne dėl jų 
siunčiu. Ten mūsų karalius nei 
mažiausio sapnelio nesapnuoja

(Bus daugiau)
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Temą “OSI — kur mes stovime?” aptaria Danutė Mažei 
kienė, diskusijoms vadovauja P. Algis Raulinaitis.

POLITINIS SAVAITGALIS
įnertu Lietuvoje lietuviškoji re- 
zįslencija priešinasi rusų bĮcu-

(atkeltu ii 3 psl.)

profesionalai įeitų į Amerikos ’ __
politinę sistemą; komunistinei ideologijai. Tauti-

e. Paruošti planą lietuviškai uės sąmonės nepraradusi’ Bei- 
ne kalbančius Amerikos lietuvius .vija turi budėti ir aktyvioj 
įtraukti į lietuviškų uždavinį# sipriešinti pasireiškiančioms re- 
vykdymą. > zistencinio nusianggžavimo tėn-

3. Lituanistikos katedra neturi (Uncijoms.
pilnai išryškintų tikslų. Jei ji ap» 12. Liudyti tikrą lietuvių su- 
siribos vien tik lietuvių kalbos tarimą ir vienybę pasauliui yra 
ir literatūros specialistų ruoSij- didelis pasitamavimas savo tau

tai. Bet vienybė dėl vienybės 
nieko nereiškia. Dažniau tik žalą 
atneša. Jei suvienytos jėgos ne
panaudojamos sutartam darbui, 
tai reklamuojama vienybė tam-

vos rezistencijos. Veikdami toje JAV

tatai. a vov< w<

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studiee 
University of Illinois 
.at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1986 m. sausio 
mėnesį:

756 doL Algis ir Teresė Kaz
lauskai, Orland Park, IL (iš viso 
1,000 dol.).

900 doL Evelyn Mickevičius, Bur- 
lingame, CA.

100 doL Aleksandras ir Ona Gu- 
reckai, Brockton, MA (iš viso 200 
dol); Lietuvos Darbo Federacija, 
Chicago, IL — per pirm. Kazimierą 
Povilaitį; aa. Aleksandros Mario- 
nienė* atminimui — Antane* Ma
sionis, Fair Lawn, NJ (iš viso 326 
dol.); auu Seselės M. Annunciatoe 
Mažeika atminimui — Theresa R. 
Mažeika, Wayne, PA.

75 doL Kristina Klaucke, Strat- 
ford, CT.

50 dol. Povilas Jančauskas, 
Brockton, MA; Vincas ir Genovaitė 
Mačiūnai, Philadelphia, PA; Ed- 
mund Meskys, Center Harbor, NH 
(iš viso 150 doL); Juozas ir Jadvyga 
Petroniai, Mt. Holly, NJ; Jonas 
Stelmokas, Lansdowne, PA (iš viso 
60 dol.).

40 doL Antanas Šeduikis, Brock
ton, MA.

80 doL Viktoras ir Leonora Balten, 
Huntington Vąlley, PA; Zigmas 
Paroms, Syracuse, NY.

25 doL Juozas Kairys, S. Easton, 
MA; a a Jono Mačiulaičio atminimui 
— Charles ir Aušra Zerr, Glenside, 
PA (iš viso 45 dol.).

23 dol. Magdelė Sakadauskienė, 
Brockton, MA (iš viso 43 dol.).

22 dol. Elzbieta Ribokienė, 
Brockton, MA (iš viso 52 dol.).

; 20 dol. Kęstutis Mašalaitis, Pho- 
enirville, PA; Juozas Ramanauskas, 
Bridgvvater, MA (iš viso 30 dol.k, 
Ruth Wallash; Aldan, PA Vitas 
Zenkus, W. Bridgevvater, MA (iš viso 
30 dol.).

10 dol. Frank Andrews, W. 
Chester, PA; aa. Jono Mačiulaičio 
atminimui — Ona Mačiulaitienė, 
Glenside, PA; Eugenia Sakalas, Phi
ladelphia, PA; a.a. John ir Julia 
Belunas atminimui — Mary 
Scheuter, Staten Island, NY.

5 doL Stasys Gimbutas, Wilm 
ington, DE.

Grigonis, J. Inkratas, A. ir V. 
Jakštai, E. ir v. Kaspučiai, A. Lokys, 
J. Mašanauskas, O. Miniotienė, J. ir 
J. Rusgiai, L. Simanauskas. K. 
Šaulys, M. Šeškus, Bronius Stašionis 
(iš viso 250 dol.), Sydnėjaus Klubo 
Biblioteka, A. Taškūnas, A. Venclo
vas (iš viso 150 dol.), S. Zablockienė.

60 dol. M. Reinkė.
50 dol. P. Armonas, P. Burokas, 

prel. P. Butkus, I. ir E. Jonaičiai, H. 
Meiliūnas.

30 doL P. Donielienė.
25 dol. P. Burokas, B. Šidlauskas, 

M. Vaškevičienė, J. V. Zablockis.
20 dol. E. Badauskienė, Al. Jana

vičienė, M. Labu t lene.
14 doL S. ir J. Kušleikai.
10 doL J. Gatavičius, O. Kar- • 

kauskienė, V. Šablevičius, A. 
Savickienė.

5 doL Ig. Kirna, A. Virgeningienė.

Kanados lietuviai aukojo:

3,000 dol. Kanados Lietuvių Fon
das (iš viso 8,000 dol.); J. Vitkūnas.

1,000 doifrPARAMA - Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito unija 
(iš viso 2,000 dol.); dr. M. Ramūnienė; 
dr. J. Sakalauskas; dr. J«Sungai| ’̂ 
TALKA — Hamiltono kredito unija.

500dol. A. ir F. Kantautai; V. 
Mickus (iš viso 600 dol.); kun. dr. 
Skilandžiūnas; G. M. Šernas.

300 doL V. Matulaitis (iš viso 1,000 
dol.).

250 dol. K. ir E. Gudins kai.
200 dol. P. Balsys; J. Bersėnas; P. 

Gulbinskas; J. Jurėnas; J. Krištolai
tis; LITAS — Montrealio kredito uni
ja; dr. J. Mališka; dr. A. Pacevičius; 
A. Pyragius.

150 dol. S. V. Liuinia.
100 dol. P. ir Z. Augaitis; J. Barz- 

daitis; S. Fredas; I. Girdzijauskas; A. 
Klemkiene; Lietuvių Kankinių para
pija; V. Miceika; V. Patanisis; V. A. 
Paulionis; M. Povilaitienė; B. Savic
kas; dr. A. Skrinskas; L. Skripkutė; 
dr. A. Saikus; P. Ščepavičius; O. ir D. 
Šiurnai; E. K. Šlekys; J. Vaičeliūnas 
(i% viso 160 doi.>, dr. J. Yčas; A. Žilė
nas; dr. N. N.

Pagal pasižadėjimus gauta:

1,000 doL Juozas ir Eugenija 
Pažeminai, Queens Village, NY 
(įmokėta 5,500 doi.>, Raimundas ii; 
Danutė Slėniai, Chicago, IL (įmokėtai 
1,000 dol.).

150 doL Stanley F. Mankąs, Phila
delphia, PA (įmokėta 50 dol.)

Australįjos lietuviai, per Bronių 
Staštonį 4,664.00 Austr. dol. (iš visd 
8,277 Austr. dol. X Kanados Lituanis
tikos katedros lėšoms telkti komi
tetas, per J. Andrulį 19,125 Can. dol.; 
JAV LB Brockton apylinkė, per 
Povilą Jančauską 448 dol. (iš viso 
1,402 dol.); JAV LB Colorado 
apylinkė, per Juozą Kalėdų 500 dol.; 
JAV LB Omaha apylinkė, per Stasį 
Pangonį 265 dol. (iš viso 759.50 dolj 
JAV LB Philadelphia apylinkė, pet 
A Mašalaitį 430 dol. (iš viso 1,094 
dol ); JAV LB Piet. New Jersey 
apylinkė, per John Mingailų 100 dol. 
(iš viso 325 dol.).

Australuos lietuviai aukojo:
UM0 doL J. Sakalauskas.

400 doL V. ir E. Btagiai.
200 doL. A. Gaidukas, R. La

pinskas, A. Stagys.
100 dol. V. Augustinavičius, V. ir 

B. Barkai, N. Čelkienė,’ J. 
Černiauskas, A. Giliausias, V.

75 dol. A. Šukys.
60 dol. A. Aleliūnienė.
50 doL Dresher Insurance Broders 

Ltd; J. E. Girėnas; A. Jusys; P. 
Suras; B. Lukošienė; I. Mališka; K.

ileris; J. Palys; J. ir M. Rimkai; G. 
A. Sakus.

40 doL P. Stauskas.
25 dol AAVO Inv.; K. Čepaitis; O. 

Kušnerait; V. Sendžikas; P. Šileika; 
P. Skablauskas; Br. Staškevičius; J. 
Staškevičius; B. ir A. Stonkai; J. 
Valaitienė.

20 doL B. O.Čeika; A. V.Čiuprine- 
kas; K. Daunys; A. J. Deksnys; V. 
.Garnelienė; J. Jauneika; A. Kairys; 
S. Kvietys; P. Lapienis; J. Lukšys; M. 
*ir J. Stankaičiai; E. Vindašienė; J. 
Vitas.

15 doL B. Augaitienė-Molloy.
PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 

dėkoja visiems Lituanistikos kated
ros rėmėjams. Lėšų telkimo vąjus 
sėkmingai vyskta ir kvietime visus 
prisidėti prie Lituanistikos katedros 
steigimo. 1986 m. sausio mėnesio 31 
d. Lit. katedros ižde buvo 
3468,282.13. Dar reikia surinkti 
3131,717.87. Čekius prašome rašyti 
ir siųsti: Lituanistikos katedra ar
ba Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Ramentas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

ir literatūros specialistų ruošia
mu, nepateisins įdėtų vilčių ir 
kapitalų. Katedros mokslinė 
kryptis turėtų orientuotis į Lie
tuvos istorijos nagrinėjimus su 
pagrindiniais akcentais laiko
tarpiui nuo Lietuvos nepriklau
somybės prarradimo.

4. Vasario 16 minėjimai turi 
išeiti iš savo parapijų ribų 
tapti viešomis lietuvių tautos 
valios atstatyti tautos suvereni
nes teises manifestacijomis.

5. Sprendžiant išeivijos bend
ravimo su Lietuvos lietuviais 
klausimą, būtina žinoti Lietuvos 
rezistencijos nusistatymus, 
kuriuos reiškė arba tebereiškia 
Helsinkio susitarimams sekti ir 
Tikinčiųjų teisėms ginti komite
tai, Katalikų Bažnyčia, politiniai 
kaliniai, rezistentai ir pogrin
džio spauda, kur girdimas auten
tiškas pavergtos Lietuvos balsas.

6. Iš anos pusės lietuvių var
du peršamas “kultūrinis bend
radarbiavimas” yra formuluoja
mas okupacinės valdžios agentū
rų ir< kontroliuojamas sovietų 
saugumo, KGB. Bet su savo tau
tos žmonėmis išeivijai bendrau
ti reikia, visame tame procese 
neatsisakant savo iniciatyvos ir 
neprarandant rezistencinio ap
dairumo.

7. Įtaigoti pavergtos Lietuvos 
rašytojus su savo laisvąja kūry
ba surasti kelius į valdžios 
nekontroliuojamą pogrindžio 
spaudą.

8. Į lietuvišką veiklą jauną 
žmogų pakreipia savo kilmės są
moningas suvokimas, tėvų krašto 
tiesioginis pažinimas, vyresniųjų 
idealizmas, dar labiau — jau
nesnės kartos pasiaukojimo pa
vyzdžiai. Tačiau lietuvišką apsi
sprendimą pagrindinai nulemia 
šeima, kuri vaikus lietuviškumo 
ne tik moko, bet pačiu gyve
nimu prasmingą lietuviškumą 
liudija, turėdama tikslu lietu
viškos misijos vykdymą^

9. Vyresnieji ir jaunesjieji or
ganizacijų vadovai siekia suda
ryti palankias sąlygas galimiems 
jauniems veikėjams patraukti. 
Taip pat sudaryti konkretų pla
ną į lietuvišką bendruomenę 
įtraukti jaunas mišrias šeimas.

10. Visuomeninis gyvenimas 
be viešų diskusijų ir nuomonių 
susikryžiavimų tampa mirusiais 
vandenimis. Jaunimas sveikina 
kritiką tų, kurie patys aktyviai 
veikloje dalyvauja. Nedirbančių 
pašaliečių, o tik dirbančius mo
kančių, kritika lietuviškąjį darbą 
griauna, gi kritiškas žodis, atei
nąs iš dirbančiųjų darbą stipri
na.

11. Kudirkos laikais tautinę 
sąmonę suformavusi visuome
nė žadino miegančią tautą an- 
ticaristinei rezistencijai. Šiuo

13. Minėdami Vasario 16-osios 
šventę, stiprybės semkimės iš 
Lietuvos istorijos, o paskatini
mo ir ryžto iš dabartinės Lietu-

pasiaukojimu būkime įkvėpimo 
šaltiniu mūsų jaunąjai kartai, 
kad ji taptų patikimu talkininku 
lietuvių tautos rezistencijai, o 
laisvajame pasaulyje tęstų 
laisvųjų lietuvių įsipareigojimus 
Lietuvai.

14. Pastangose dėl Lietuvos 
laisvės nepakanka rūpestingai 
kartoti laisvinimo šūkius, o pra
matyti ir iŠ anksto viešai skelb
ti konkrečius uždavinius susi
dariusioms ar galinčioms susi
daryti situacijoms ir kiekvie
nai laisvajam lietuviui prisi
imti asmeniškus įsipareigoji
mus.

15. Sąmoningas aukotojas pir
moje vietoje savo auka remia 
ne instituciją^ bet institucijos iš 
anksto skelbiamus ir vykdomus 
konkrečius uždavinius.

p aš baltus

SIOUX CITY, IOWA
Vasario 16 minėjimas

Sekmadienį, vasario 9, vietos 
klebonas paskelbė minėjimo pro
gramą ir kvietė visus lietuvius 
ir kitataučius, lankančius gra
žiai išpuoštą Šv. Kazimiero baž
nyčią, melstis ir priimti komu
niją už kenčiančius lietuvius 
Lietuvoje, Sibire, bei laisvojo 
pasaulio lietuvius ir jų bičiu
lius, nenuilstamai kovojančius 
už Lietuvos ir visų pavergtųjų 
laisvę.

Vasario 
nis buvo 
pavergtą 
proga kun. S. Morkūno pastan
gomis, asmeniškai prašant, vie
tos diecezijos savaitinis laikraš
tis “The Glove”, turįs 120,000 
skaitytojų, 1825 Jackson St, 
Sioux City, Iowa 51105, įsidėjo 
ilgą kun. S. Morkūno straipsnį, 
plačiai nušviečiantį Lietuvos ne
teisėtą pavergimą, sulaužant 
1920, 1926 ir 1939 metų sutar
tis, nusikalsiant prieš tarptauti
nę teisę ir Rusijos kolonializ
mo negirdėtus istorijoje žiauru
mus, sunaikinant šimtus tūks
tančių Lietuvos geriausių patri- 
jotų: aricivyskupų, vyskupų, ku
nigų ir pasauliečių Lietuvos ka
lėjimuose ir Sibiro vergų stovyk
lose.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo klebonas, o tre
čias — kun. V. F. Ramaeker, 
aukštesnės katalikų mokyklos 
direktorius, didelis kun. S. Mor
kūno ir lietuvių draugas.

Kun. S. Morkūnas pasakė ke
turis pamokslus, paaiškindamas 
sunkią religijos būklę Lietuvoje, 
rusų komunistų vedamą žiaurią 
kovą sunaikinti lietuvius.

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas 4 vai. popiet 
“Marija, Marija”, Lietuvos 
himnu ir “Graži Amerika”.

Kun. S. Morkūnas skaitė pa
skaitą apie pavergtųjų kančias 
Lietuvoje ir Sibire.

Po to buvo iškilmingas ban
ketas, kurį pradėjo malda kun. 
V.F. Ramaeker. Banketą gry
nai lietuviškai paruošė: M. 
Kuncienė, A. Bulotienė, M. Mu- 
genienė, M. Luneckas, A. Yor- 
kus, J. L DeHaan ir kitos šeimi

16 parapijos biulete- 
gausus žiniomis apie 
Lietuvą. Vasario 16

ninkės.
Atsargos kapitonas Stasys 

Meškauskas labai uoliai rinko 
aukas ir talkino klebonui ruo
šiant minėjimą^

Minėjimas praėjo labai jau
kiai.

Dalyviai pasveikino kleboną 
84-ojo gimtadienio proga (jis 
yra gimęs 1902 vasario 16).

Buvo pagerbtas diecezijos ka
talikiškų mokyklų vicedirekto
rius kun. dr. R. J. Linnan, ku
ris talkino sekmadieniais kun. 
Monkūnui penkerius su puse me
tų, o dabar yra paskirtas kated
ros parapijos klebonu.

Lietuvai laisvinti aukojo: kun. 
S. Morkūnas' — 500 dol., (jis 
apmokėjo bilietus už 46 pa
kviestuosius amerikiečius), 100 
dol. — M. Kuncienė, 50 dol. 
— J. Pirog, 40 dol. — B. Žvirgž- 
dinas, 30 dol. — S. Meškaus
kas, 28 dol. — K. Zolpys, 25 
dol. —Jeronimas Cicėnas, po 20 
20 dol. — F. Banys, M. Lunec
kas, 15 dol. — L. Blackbum, 
po 10 dol. — A. Bųjokienė, J. 
Kaušpėdas,; R^ Delin;: J, L. De 
Haan, H. DeWarest, D. Donovas, 
S. Ostinas, A. Skuodas, L. Skuo
das, J. Ulanskas, P. Valušis, I. 
Sunkladienė, A. Yorkus ir kiti po 
mažiau. Iš viso surinkta 1,023 
dol. Po lygiai pasiųsta Altui, Lie
tuvių Bendruomenei ir VlikuL 
Mažos parapijos didelės aukos

Klebonas kun. S. Morkūnas 
paruošė aukotojų apyskaitą, iš
spausdintą knygoje su bažny
čios nuotrauka. Iš apyskaitos 
matyti, kad iŠ mažytės 75 šeimų 
parapijos, kurios parapiečiai pa
prasti darbininkai, daugumoje 
pensininkai, 10 procentų bedar
bių, pajamų turėta 1985 metais 
108,331.10 dol. Išlaidų 83,945.78 
Sutaupyta 24,385.32 dol.

Sausio 1 parapijos pinigų 
bankuose buvo 319,553.69 dol.

Didesnės sumos išleista: aukš
tesnei katalikų mokyklai išlaiky- ■■ 
ti 24,683.20 dol., algoms, baž
nyčios nuosavybei pagerinti, ši
limai, elektrai, apdraudai, kuni
gų seminarijai, diecezijai, misi
joms ir L.K.R. Šalpai (1,500 
dol.). Iš viso 67,699.87 dol.

AK. M.

| kovo 22 įvyksiančią V Žmo
gaus teisių konferenciją Los An
geles, Calif., specialiai atvyksta 
JAV ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Vemon A. Walters, kurs 
pasakys pagrindinę kalbą ir tu
rės pasitarimus su baltų veikė
jais.

Žmogaus leisiu konferenci
jose, kurias kas met organizuoja 
Baltų Laisvės Lyga, iki šiol yra 
dalyvavę daug žymių valdžios 
pareigūnų, Lt. ambasadorius 
John D. Scanlan, Carl Gersh- 
man — JAV delegacijos Jungti
nėse Tautose narys žmogaus tei
sių reikalams, Elliott Abrams — 
valstybės sekretoriaus asisten
tas, ThomasBradley — Los An
geles burmistras, Eugene Pell 
— Amerikos Balso direktorius ir 
kiti, tačiau tokio rango pareigū
nas, kaip Amerikos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, iki 
šiol jokioje baltą konferencijo
je nėra dalyvavęs.

Iš Amerikos lietuvių V Žmo
gaus teisių konferencijos progra
moje dalyvauti buvo kviesti Li
nas Kojelis iš Baltųjų Rūmų, 
Vytautas Kanantas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas, ir dr. Kazys 
Bobelis, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto valdybos 
pirmininkas. Linas Kojelis ir 
Vytautas Kaunan tas kvietimą 
priėmė, dr. Kazys Bobelis į kvie
timą visai neatsakė.

Daugiau informacijų apie 
Žmogaus teisiu konferenciją tei
kia: AntanasB. Mažeika, tel. 714 
850-0340, Jonas Matulaitis, tel. 
213 666-1820. Rašant: Lithua
nian Informacion Center, Box 
29657, Los Angeles, CA 90039.

ABLL

PASKIRTAS į KARO 
AVIACIJOS 
AKADEMIJA '

Aleksas D- Skučas paskirtas 
į JAV aviacijos akademiją 
Colorado Springs, Colorado

Aleksas D. Skučas gavo pre
zidentinį paskyrimą j JAV avia
cijos akademiją Colorado 
Springs, Colorado.

Aleksas yra sūnus JAV avia
cijos puikiniu ko leitenanto ir dr.

KELIONĖS J LIETUVĄ 1986
IŠ NEW YORKO

Gegužės 12-18 
Birželio 2-17 
Birželio 15-24 
Birželio 30-16 
Liepos 12-25 
Liepos 14-30

Rugpjūčio 10-26 
Rugpjūčio 18

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1
Maskvoje 3, Vilniuje 5, Leningrade 3 ir Helsinki 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5, Maskvoje 1
ir Helsinki 1
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 1

Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 2 ir Helsinki 1
Rugsėjo 21-S7
Spalio 5-21
Spalio 13-27

Mąskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 24
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2

1,650.00 
1.750.00 
1,500.00 
1,750.00 
1.625.00

1,750.00 
1.830.00 
1.750.00 
1,750.00 
1,510.00 
1,430.00 
1,550.00

Ginos Skučų, gyvenančių 
Hampton,Virginia. '

Baigęs akademiją, Aleksas 
taps trečios Įtartos lietuvis kari
ninkas. Josenelis, Andrius Sku
čas, miręs 1981, buvo nepri
klausomos Lietuvos atsargos 
karininkas Alekso tėvelis Dona
tas ištarnavo 25 metus Amerikos 
aviacijoje. Aleksas žada stu
dijuoti erdvas mokslus ir tikisi 
vieną dien% pakilti su raketa 
erdves tyrinėti.

Linkime sėkmės?

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti Vilniuje (vietoje 
kelionės į Rygą).

Kainos už vieibutj, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal 
lėktuvų grupines skridimo kainas 1966 m. sausio mėnesį.

Nuperiame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius į visus 
pasaulio kraštus

Prices are based on double occupancy and are subject to changes.

Dėl registracijos ir informacijos skambinkite 312-238-6787.
American Travel Sarviee Bureau 9727 S. Western Ava.. Chicago, III. 60643.

__________________________ ____ i . ■ ‘1 * • . •_______-- — - - - -

— Vasario 16 gimnazijoje atei
tininkai suie ngė talentų vakarą. 
Pirmą premiją laimėjo Čičinską 
padeklamavęs Linas Pocius iš 
Australijos, antrų —Sigita Alks- 
ninytė iJ JAV už jos pačios su
kurtą ir paskambintą kūrinį, 
trečią —berniukų bendrabučio 
vedėjo Vainiaus Aleksos būrelis, 
žaidęs lėni są be stalo ir be 
rakečių. Teisėjai buvn jUjekto- 
rhis A. Smitas, mokytojos Livi
ja Bataitienė ir Živilė Grad- 
bergienč,moksleivės Inga Bi- 
tantaitė ir Violeta Grigutytė



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI 
H

JUNO BEACH, FLA. tuvos laisvę. Kun. V. Piktumą 
sukalbėjo minėjimui skirtą invo- 
kaciją, o JAV himną sugiedo
jo Ona Šalčiūnienė. Alicija So- 
lienė perskaitė kongr. T. Lewis 
laišką su Congressional Record 
įrašu ir Floridos gubernatoriaus 
Bob Grabam proklamaciją.

Pinnoje koncertinėje dalyje 
sol. O. šalčiūnienė jausmingai 
padainavo: Našlaitės daina — J. 
Žūrono, O, Tėvyne manoji! — S. 
Čerienės - Mulks, Klajūnų) — 
S. Gailevičiaus ir Vai gražu —Ą. 
Kačanausko. Publikai pageidau
jant, solistė dar pridėjo Kur 
Bakūžė samanota — S. Šimkaus. 
Jai akomponavo Mary Schwartz.

Pagrindinį minėjimo kalbėto
ją, rašytoją ir visuomenininką 
Vytautą Volertą, atvykusį iš 
Delran, N. J., pristatė buvęs 
jo kaimynas Vincas Šalčiūnas, 

• paryškindamas svečio asmeny
bės bruožus ir jo atsidavimą 
lietuvių kultūrai bei Liet. Bend
ruomenei. Savo kalboje V. Vo- 
lertas nesitenkino įprastinių 
istorinių įvykių atpasakojimu, 
bet gretino didvyriškus ir gar
bingus tautos žygius su pasi
taikiusiais niekingais darbais, 
pvz.: stiprią Lietuvą Jogaila pri
šlieja prie suirusios Lenkijos, 
lietuvių kilmės Pilsudskis oku
puoja Lenkijai Vilnių, Snieč
kus suardo Lietuvos valsty
bę, tremia į Sibirą, naikina tau
tą. Netrūksta ir šiandien oku
pantui ištikimai tarnaujančių. 
Greta neišvengiamai kylančios 
pažangos, Lietuvoje matome gy
venimą ardančius okupanto 
veiksmus. Vis dėlto, nenorėda
mi likti nuo tautos atplyšusiais, 
neturėtume baimintis iš ten at
vykstančių kultūrininkų ar pa
vienių asmenų ir smerkti su 
jais pasitaikantį sąlytį, nors ir 
nejauku, jeigu tą sąlytį surengią 
Maskva.

OSI ieško ne vien karo nusi
kaltėlių, bet bando keisti požiū
rį į pokario ateivius. Esame pri
versti tam priešintis. Pozityvūs 
darbai šiuo reikalu ateina iš 
adv. Žumbakio, Razgaitienės, 
Mažeikos grupių. L. Bendruome
nė. planuoja'nšlbistr ‘sfam- 
bų veikalą apie vokiečių oku
paciją Lietuvoje. Tas daug kaš
tuos, bet yra svarbus ir labai 
reikalingas darbas. Turėtume 
mažiau ginčytis dėl detalių, lie

Pavykęs minėjimas
Lietuvos „nepriklausomybės 

sukaktis ne visur yra vienodai 
švenčiama: vienur pasitenki
nama ją kukliai savųjų tarpe 
paminėti, kitur bandoma išeiti 
viešumon, kad apie mus ir Lie
tuvą sužinotų kitataučiai. Kiek 
aplinkybės leidžia, šios mažos 
apylinkės lietuviai mėgina rink
tis antrąjį kelią.

Dar gerokai prieš Vasario 16 
minėjimą buvo išsiuntinėti laiš
kai senatoriams, kongresma- 
nui, stambesniems vietos laik
raščiams, radijo ir televizijos 
stotims, juos painformuojant 
apie minėjimo tikslą, programą 
ir vietą ne tam, kad paskleista 
informacija sutrauktų minias 
kitataučių į mūsų minėjimą, bet 
kad ją gavusieji daugiau suži
notų apie Lietuvos padėtį ir ko 
siekia vietos lietuvių visuome
nė. Šitaip mūsų paskatintas 
kongresmanas Tom Lewis ne 
tik išdrožė kalba Atstovų Rūmuo
se Vasario 16 minint, bet dar 
įrašė į Congressional Record, 
kad Palm Beach apskrities lietu- 
tuviai yra Amerikai dedikavę 
savo Laisvės paminklą, atsidėko
dami už jos suteiktą prieglobstį 
tėvynės netekusiems.

Vasario 16 minėjimą ir šiemet 
rengė LB ir visų organizacijų 
jungtinis komitetas. Minėjimas 
pradėtas vasario 15 d., 12:30 
vai. prie minėto lietuvių Laisvės 
paminklo, kur būrys tautiečių, 
susirinko prisiminti praeities ir 
dabarties aukas už Lietuvos lais
vę. Minėjimo komiteto vardu 
D. Valodkienė drauge su JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko pa
vaduotoju Vytautu Volertu prie 
paminklo padėjo simbolinę gėlių 
puokštę. Kun. Vytautas Pikturna 
sukalbėjo maldą ir visi sugiedo
jo Marija, Marija. Ši trumpa, 
jau tradicija virtusi, apeiga bu
vo baigta giesme Lietuva bran
gi-

Iškilmingas minėjimas prasi
dėjo 2 vai. Juno Beach Meto
distų bažnyčioje. .Atidarė .komi
teto pirm. Jonas Garla ir pakvie
tė Ringailę Zotovienę toliau va
dovauti minėjimo programai. 
Trumpai visiems susikaupus, 
buvo pagerbti žuvusieji už Lie-

FAVORITE LITHUANIAN RECIPES — Videokasete su 
lietuviškų valgių receptais. Graži dovana draugėm ame* 
rikietėm. Kasetė spalvuota ir angliškai padaryta 
1 1/2-2 vai. ilgio. $24.95 viena kasetė. Persluntl- 
nimas (postage and handiing) 2 dol. Siųskite čekius 
arba money orders “American Dream Video” vardu.

AMERICAN DREAM VIDEO
P. O. Box 82 DEPT. LR
JACKSONVILLE, ARK. 72076

GAMTOS IR ŽMOGAUS KŪRYBOS 
GROŽIO KELIONĖ

Graikija — Jugoslavija — Salzburgas

Liepos mėnesio 12, 1986

Vadovas kun. dr. Kęstutis Trimakas 
Informacijai ir rezervacijai kreipkitės j: Travel Advisers 
Ine., 1515 N. Mariem Nr. 110 Oak Park, Iii. 60302, 
312 524-2244.

JUNGIAMĖS SU LIETUVA 
GAVĖNIOS DVASIOJE

Savo balsais negalime įsijungti į minią, Lietuvoje 
giedančią “Graudžius Verksmus”. Jungiamės su jais 
širdimis, malda ir jiems mūsų pagalba.

Jaučiame pareigų nors kartą metuose pasisakyt! 
lietuvių visuomenei, kad jūsų pagalba per Lietuvių Re
liginę Šalpą veiksmingai pasiekia ir Lietuvą Ir plačiai 
už Lietuvos. Per Lietuvių Religinę šalpą padaroma 
tai, ko Iki šiol nepadaro jokios kitos lietuvių pastangos. 
Ir ateityje bus padaryta tiek per Lietuvių- Religinę 
Šalpą, kiek lietuviai šiuo kelki bendradarbiaus. Tiesa, 
kad sulaukiame vis daugiau palankaus dėmesio Ir iš 
nelietuvių.

Lietuviai, visi vieningai mūsų maldomis, veikla ir 
pagalba būkime kartu su mūsų didvyriška tauta Kryžių 
šalyje — Lietuvoje. •*> kaliniais ir tremtiniais pavergė
jo nelaisvėje. Šiam tfcslul Lietuvių Religinė šalpa prašo 
Ir lęukla jūsų talkos. r.

AD HUANIAN CATHOLIC REUGIOUS AID
351 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 11207

Tel.: 718 647-2434

Vysk. Vincentas Brtzgya
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Juno Beach,Fla., lietuvių “Dainos” vienetas su Vasario 16-osios minėjime kalbėjusiu 
Vytautu Volėrtu ir vadove* Irena Manomaitiene (dešinėje). Nuotr. j. Garlos

čiančių Lietuvos krikštus, o 
ruoštis jų paryškinimui 1987 me
tais, nes turime palankų Joną 
Paulių II. Praleista proga gali 
daugiau nesugrįžti. V. Volerto 
kalba buvo palydėta stipriais, il
gais plojimais.

Susirinkusieji priėmė dvi rezo
liucijas, kurios bus pasiųstos 
JAV prezidentui ir kitiems val
džios pareigūnams. Buvo renka
mi parašai ant peticijos OSI 
reikalui ir surinkta aukų: 
ALTai — 230 dol., VLIKui — 905 
ir LB — 1145. Iš viso Lie
tuvos laisvės reikalams buvo su
aukota 2280 dol., o šias eilutes 
rašant, suma pakilo iki 2470 dol.

Toliau koncertinę dalį atliko 
pirmą kartą pasirodęs “Dainos” 
vieneto mišrus choras, vadovau
jamas Irenos Manomaitienės ir 
padainavęs: Laisvės žiedai — L. 
Stuko, Kas nematė, neregėjo — 
F. Strolios ir O, Dieve — A. 
Mikulskio. Dėkingai publikai 
daugiau prašant, choras dar 
pridėjo nežinomo kompozito
riaus Mąn. .parinka.} Minėj imas 
buvo užbaigtas visų bendrai 
giedamu Lietuvos himnu. Po mi— 
nijimo dalyvių dauguma susirin
ko pabendrauti į Howard John- 
son’s restoraną.

Trečioji minėjimo dalis, įvy
kusi vasario 16, buvo ypatingai 
svarbi, nes pamaldos už Lietuvą 
St. Paul of the Cross bažny
čioje buvo drauge su amerikie
čiais, kurių buvo arti tūkstan
čio. Dešimt tautiniais drabu
žiais pasipuošusių moterų pro
cesijoje atlydėjo prie altoriaus 
kun. Gajetan Bendemagel ir 
kun. V. Pikturną, o vėliau atnešė 
aukas. Prieš mišias kun. Gaje
tan priminė, kad lietuviai, kurie 
sekmadieniais 2 vai. turi lie
tuviškas pamaldas gretimoj kop
lyčioj, šiandien mini Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį ir ne
pagailėjo visai lietuvių grupei 
malonių ir pagarbių žodžių, 
o susirinkusieji jiems stipriai 
paplojo. Savo pamoksle jis dar 
pasakė, kad lietuviai yra giliai 
įsisavinę Mindaugo įvestą krikš
čionybę, kurią išlaiko ir gina, 
nepaisydami sovietinio persekio
jimo. Pamaldas paįvairino sol. 
Ona Jameikienė, giedodama Avė 
Maria duetą ir savo sesute sol. 
Elena Blandyte ir solo O, Vieš
patie. Abi giemės savo meniš
ku lygiu stebino dalyvaujančius. 
Pabaigoje lietuviai bendrai su
giedojo Marija, Marija. Po mišių 
buvo išdalinta apie 500 LB iš
leistų LITHUANIA-LIETUVA 
lankstinukų. Tai jau ne pirmą 
kartą šis mažas lietuvių telkinys 
sugebėjo išeiti į viešumą ir lai
mėti draugų sau ir Lietuvai. 
Sis laimėjimas įvyko kun. V. Pik
turnos rūpesčiu.

Minėjimui rengti komitetas 
apgailestauja, kad sveikatos 
problemai kilus, sol. Janina Sal- 
nienė begalėjo atlikti dalį pro
gramos,., o lietuvių rankdarbių 
parodą kitataučiams dėl nepa
kankamai intereso teko atidėti 
vėlesnis! datai. Komitetas dėko-1 
ja V. Vofertui, kun. V. Piktur
nai, D. Valodkienei, A. Solienei, 
J. Jakubauskui, “Dainos” viene-

■ fui ir jo vadovei I. Manomaitie- 
nej,< solistėms O., šalčio nieneų 
O. Jamedūefiei, E. Blandytei bei 
visiems dalyvavusiems V. S.

KELIONĖ NR. 1 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko

AR PAKANKAMAI BELDŽIAMĖS?
Lietuvos Generalinio Konsulo New Yorke 
Aniceto Simučio žodis Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne 1986 vasario 16.

Kiekvienais metais nuo nepri
klausomybės atstatymo Vasa
rio 16-sios Akto sukaktis buvo 
pagarbiai minima pamaldomis 
Lietuvos bažnyčiose ir visuome
nės susirinkimais salėse. Bet, 
okupantui minėjimus uždrau
dus, šios tradicijos laikosi tik 
laisvojo pasaulio lietuviai, ku
rių okupanto ranka nepasiekia.

Apreiškimo parapijos bažny
čia yra vienintelė pasaulyje, 
kurioje pagal jau nusistovėjusią 
tradiciją Vasario 16-osios šven
tės proga iš dvasiškiams skirtos 
tribūnos prabyla civilis Lietuvos 
generalinis konsulas. Už Katali
kų Bažnyčios ir lietuvių tautos 
vieningumo simbolio tradicijos 
palaikymą nuoširdžiai dėkoju 
klebonui kun. Jonui Pakalniškiui

jo pagelbininkams.
Pavergtoje Tėvynėje Katalikų 

Bažnyčios ir visuomenės bend
ra kova nėra vien tik simbolis 
bet gyvenimo tikrovė, nes tiek 
dvasiškiai, tiek pasauliečiai 
siunčiami į tuos pačius ka
lėjimus, į tas pačias gulago sto
vyklas. Ir vieni ir kiti kovoja 
už laisvę — už laisvę Dievą 
garbinti maldomis, už laisvę ti
kėti į Lietuvos prisikėlimą ir 
apie tai laisvai kalbėti. Ir vieni 
ir kiti kovoja už teisę priešin
tis okupanto propaguojamam 
melui, už teisę skelbti nuo vi
suomenės slepiamus faktus.

Pereitą savaitę per visą pasau
lį nuaidėjo garsas apie Sovieti- 
joje įkalinto Ščaranskio išlais
vinimą. Į Berlyną suvažiavo 
galiūnai pasitikti to baisaus pa-

šaulio atstovą lyg jis būtų pir
masis iš numirėlių prisikėlęs. Per 
tiltą lydėdamas JAV ambasado
rius kaliniui į ausį pakuždėjo: 
“Prezidentas Reagan ir kiti 
daug dirbo ir meldėsi, kad įvyk
tų tas kas šiandien įvyko”.

Mes irgi džiaugiamės kartu su 
visa žmonija, kai štai dar vienas 
nekaltas žmogus išgelbėtas iš 
sovietinio gulago pragaro, bet 
kartu ir liūdime, kad tiktai jis 
vienas. Gulage dar liko daug ne
tik jo tautos žmonių, bet taipgi 
lietuvių, estų, latvių, ukrainie
čių ir kitų, kurie irgi svajoja 
apie laisvę. Prisiminkime ku
nigus Alfonsą Svarinską, Sigitą 
Tamkevičių ir Vaclovą Stakėną, 
prisiminkime Balį Gajauską, 
profesorių Vytautą Skuodį — 
Bę.nędj&t Spėtt, literatus-žurna
listus Viktorą Petkų, Julių Sas
nauską, poetą Gintautą Iešman
tą, Vladą Lapienį, Antaną Ter
lecką, Anastazą Janulį ir daugy
bę kitų.

Visi žinome Evangelijos žo
džius: belskitės ir jums bus ati
daryta. Paklauskime savęs, ar 
mes pakankamai beldžiamės, 
kad pragariški gulago vartai 
atidary tų mūsų Tėvynei ir mūsų 
kaliniams.

Jei tik mes tvirtai belsimės, 
mūsų šauksmas bus išgirstas ir 
sovietinis siaubas pranyks nuo 
šios planetos lyg migla nuo sau
lės.

Mes meldžiame Viešpatį, kad 
tas greičiau įvyktų, kad būtų 
sutrumpintos už laisvę ir teisybę 

kovojančių mūsų sesių ir brolių 
kančios pavergtoje Tėvynėje.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1986 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ:
RŪTA PAUPERAS, Mg r.

gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 
$1,590.00

birželio 14 d. iki birželio 28 d.
$1,890.00

liepos 17 d. Iki liepos 31 d.
$1,895.00

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d.
$1,935.00

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

spalio 3 d. iki spalio 17 d.
$1,480.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
$1,471.00

Kel Jonių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoj*, 
y.t- 2 dienos Helsinkyje
(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlai
das, viešbučius, maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, 
įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 suderinta 
su grandijoslniu Naujų metų sutikimo baliumi.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių 
kainos: Volga GAZ 24-10 - 5,600 rb. VAZ 2107 - 4,470 rb. 

s VAZ 2106 — 4,130 rb. VAZ 21003 - 3,900 rb. VAZ 21013 - 
m 3,960 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti doku

mentus Iškvietimams. Informacijų Ir visais kelionių reikalais 
. kreipti* j:

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

Skrandame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

Lietuvių Fondas yra. sukar
tas remti lituanistinį švietimą, 
kultūrą, jaunimą, visuomeninę 
veiklą. Sutelkto kapitalo paja
momis per pelno skirstymo ko
misiją lietuvybės išlaikymas iš
eivijoje iki šiol paremtas im
pozantiška 1,538,000 dol. suma. 
Vien 1985 metais šiem reikalam 
paskirstyta 181,000 dol.

— Margutis Chicagos Jauni
mo Centre kovo 9 rengia solis
tės Guodos Puzinauskaitės ir 
klarnetisto dr. Ramūno Kireilio 
koncertą. Jiem akomponuos dr. 
Raminta Lampsatytė-Kollars, 
Hamburgo universiteto profeso
rė.

— Hartfordo skautų-čių ren
giama Kaziuko mugė įvyks ko
vo 9, sekmadienį, po 9 vai. lie
tuviškų mišių Švč. Trejybės pa
rapijos salėje.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
Seserijos ir Brolijos Skautinin
kų skyriai rengia skautiriinkių 
ir skautininkų sąskrydį Toronte, 
Kanadoje, 1986 balandžio 12-13. 
Tai darbo sąskrydis, kuriame 
bus svarstomi svarbūs skauti
ninko veiklos reikalai. Kviečia
mi dalyvauti skautininkai-vado
vai, dirbą vienetuose, priklausą 
ramovėse ir sk. draugovėse, bei 
pavieniai skautininkai.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiama poilsio ir studijų sa
vaitė bus Dainavos stovyklavie
tėje rugpjūčio 3-10. Apie daly
vavimą kartu su registracijos 
mokesčičiu 10 dol. šeimai prašo
ma pranešti LFB centro val
dybos iždininkui Jonui Vasariui, 
979 Proehl Dr., Barbertoų, Ohįp 
44203. Tel. 216 644-7411. “ \

— Antanas Firavičius, Tautos 
Fondo atstovybės Kanadoje pir
mininkas, išdirbęs Tautos Fon
do pareigose 19 metų, dėl su
mažėjusio regėjimo iš pareigų 
1986 sausio 25 pasitraukė. 
Naujuoju Tautos Fonao atstovy
bės Kanadoje pirmininku paskir
tas Alfonsas Patamsis.

— Lituanistikos katedra pra
neša, jog vis dar ieškomi stu
dentai darbui Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuj Pulaski gat
vėj, Chicagoj. Pageidaujami ge
rai angliškai bei lietuviškai mo
kantys dailės, dailės istorijos, 
socialinių mokslų ar lituanisti
kos studentai. Kreiptis į prof. 
Violetą Kelertienę, tel. 996-5465 
ar 996-4412, arba užsukant į 
jos raštinę 1220 University Hali, 
Chicagoje.

— Trisdešimt trečioji Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė šie
met įvyks liepos 26 - rugpjū
čio 3 Austrijoje, Salzburge, Bil- 
dungshaus patalpose. Savaitės 
pirmininkais išrinkti dr. J. Nor- 
kaitis ir dr. A. Kušlys, meninės 
programos vedėju —* Saulius Ku
bilius. Vyriausia techninės pro
gramos organizatorė yra Aust
rijoje gyvenanti rašytoja dr. Ire
na Naudžiūnaitė-Joerg. Jai tal
kins Irena Augevičiūtė-Kaesti 
Šveicarijoje ir Mečys Bajorinas 
Britanijoje.

— Sol. Slava Žiemelytė, smui
kininkė Regina Bankienė ir muz. 
Jonas Govėdas balandžio 6 kon
certuos Bostono lietuvių radijo 
programos “Laisvės Varpo" ren
ginyje.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F. Petrauskas. Syracuse, 
N.Y., R. Petkevičius, Lewiston. 
M E, M. Gegužis, Toronto, Ont. 
Užsakė kitiem: O. Mitinienė, 
Fneemont Cntr., N.Y., — R. Gra
jauskas. Phoenbt, Ariz., D. Ka
valiūnaitė, East Haven, Conn. 
— A. Kavaliūnui, Cleveland, 
Ohio. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 12 dol. Atnaujinant — visiem 
15 dol. metam.
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Lietuvos šventė Bostone
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Bostono plačiai ir gra
žiai paminėta. Vasario 14, penk
tadienį, 11 vai. prie State 
House buvo iškelta Lietuvos 
vėliava. Dr. Algirdas Budrec- 
kis čia prie vėliavos iškėlimo 
perskaitė Massachusetts seimo 
priimtų rezoliucijų, kurioje sako
ma: “The govemor shall annual- 
ly issue a proclamation setting 
apart February sixteenth as Lith
uanian Independence Day”. O tų 
įstatymų pravedęs seimo atsto
vas lietuvių kilmės Glodis iš 
VVorcesterio. Jis esu pasakęs, kad 
kai Massachusetts jau nebus ir 
nei vieno lietuvio, Mass. guber
natorius, pagal šį įstatymų vis- 
tiek, turės išleisti proklamacijų, 
skelbiančių Vasario 16 kaip Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Dr. Budreckis perskaitė ir gu
bernatoriaus Mikai Dukakis iš
leistą šia proga proklamacijų. 
Vėliavą keliant lietuviai sugie
dojo Lietuvos ir Amerikos him
nus.

Tą pačią dieną 12 vai. Lietu
viai nuo gubernatūros rinkosi 

prie Bostono miesto City Hali, 
kur taip pat buvo iškelta Lie
tuvos trispalvė. Ją keliant sugie
dota Lietuvos ir Amerikos him
nai. Čia Alto Bostono skyr. pirm, 
inž. Aleksandras Čaplikas per
skaitė Bostono burmistro prokla
maciją, o miesto tarybos nary s 
Jim Kelly pasveikino susirinku
sius ir pažadėjo dalyvauti Vasa

rio 16 minėjimo susirinkime 
So. Bostone.

V’ąsario 16 Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimas 
pradėtas 8 vai. ryto Stepono ir 
Valentinos Minkų radijo valan
dėlėje. Čia buvo perduota ALTo 
centro valdybos pirm. Teodoro 
Blinstrubo kalba.

10 vai. ryto Laisvės Varpo 
radijo valandoje vedėjas Petras 
Viščinis perdavė Lietuvos gene
ralinio konsulo Aniceto Simučio 
ir taip pat ALTo pirm. T. Blin
strubo kalbas Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. Taip 
pat 12:10 vai. iki 12:30 vai. Pet
ro Viščinio iniciatyva parengtą 
programą 20 minučių laikui kito-

je radijo stoty je angių kallki per
davė Birutė Duulniitė — Silvia 
ir Jomis Grdraitis.

10:15 vai. ryto So. Bostone Šv. 
Petro talžančioje vy ko iškilmin
gos mišios Lietuvos išlaisvini
mo intencija. Per Mišias solo 
giedojo sol. Benediktas Povilavi- 
Čius, prie vargonų prof. Jeroni
mas Kačinskas. Eilė organizaci
jų atsiuntė atstovus su vėliavo
mis. Čia gražiausiai ir organi
zuotai atėjo su vėliava kelios de
šimtys Lietuvos vyčių 17-tos 
kuopos narių. Jie taip pat gau
siai dalyvavo prie State House ir 
City Hali vėliavų pakėlimo. Tai 
labai gražus pavyzdys mums vi
siems, kaip Amerikoje gimę ir 
augę žmonės myli savo tėvų ir 
protėvių tėvynę Lietuvą.

2 valandą popiet vyko iškil
mingas minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. Prisirinko pilna salė į- 
vairaus amžiaus lietuvių. Čia 
minėjimą pradėjo ALTo Bosto
no skyr. pirm. inž. Aleksandras 
Čaplikas. Buvo įneštos vėliavos, 
sugiedota Amerikos ir Lietu
vos himnai, prie piano prof. Je
ronimas Kačinskas. Maldą su
kalbėjo buv. parapijos kleb. kun. 
Antanas Baltrušūnas. Susikaupi
mo minute pagerbti žuvę ir mirę 
kovoje už Lietuvos laisvę. A. 
Čaplikas parodė vieną dolerį, 
kurį gavęs prie City Hali, kada 
buvo pakelta Lietuvos vėliava. 
Priėjęs jaunuolis ir paklausęs, 
kas čia vyksta? Čaplikas atsakęs, 
jog tai Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga iškelta Lietu
vos vėliava, o Lietuva dabar 
esanti sovietų okupuota. Jaunuo
lis išsiėmęs dolerį ir padavęs 
Čaplikui Lietuvos laisvės ko
vai, nes jo manymu, tai esąs 
svarbus reikalas. Jam pačiam 
dar likę pora dolerių. Tad, esą, 
jei neturtingas kitatautis jau
nuolis davęs tą dolerį, tai mes 
lietuviai savo tėvynės laisvini
mo darbams turime nepagailėti 
ir gerų sumų. Tada programai 
vadovauti pakvietė Redą Vei- 
taitę.

Reda Veitaitė ^<^ietė_Bosto- 
no miesto tary boj MrCjlm Kel
ly, kuris trumpai pasveikino su
sirinkusius šios šventės proga 
ir pasidžiaugė lietuvių įnašu 
į Amerikos ir Bostono gy veni
mu, JŲ gražiu darbu ir pa
linkėjo laisvės Lietuvai. Reda

RENGINIAI 
KULTŪROS 
ŽIDINY

Kovo 8 — Pabaltiečių jattui1 
mo kongreso premijų įteikimas?

Kovo 15 — privatus pobū-

Balandžio 5 — “Laisvės Ži
burio” radijo koncertas.

Balandžio 6 — LMF New Yor- 
ko klubo Velykų stalas.

Balandžio 11 — privatus 
būvis.

Balandžio 13 — “Darbininko” 
70 m. sukakties ininėjinias-kon- 
certas.

Balandžio 19 — LB New Yor- 
ko apygardos suvažiavimas.

Balandžio 20 — Moterų Vie^“ 
nybės rengiamos knygos sutik
tuvės.

Balandžio 26 — Maironio mo
kyklos koncertas.

Balandžio 27 — D. Sakaitės

Gegužės 3 — Tautos Fondo 
suvažiavimas. L.A.K. bingo 
grupės susirinkimas.

Gegužės 3-4 — paroda.
Gegužės 4 — “Kasos” metinfš 

narių susirinkimas.
Gegužės 10 — privatus pobū-

Gegužės 11 — Kultūros Židi
nio pavasario šventė.

Gegužės 17 - 18 — vyr. sk. 
Židinio “Vilija” paroda.

Gegužės 24 - 25 — LB New 
Yorko apygardos paroda.

Birželio 1 — Maironio mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

Birželio 7 — “Perkūno” chorft 
koncertas.

Birželio 15 — Birželio įvykių 
minėjimas.

Rugsėjo 6 — privatus pobū-

Rugsėjo 13 - 14 - P. Jurkaus 
pagerbimas.

Spalio 4-5 — L.A. Klubo 
paroda.

Spalio 12—LMKF New Yorko 
klubo koncertas.

Spalio 18 - 19 Tautodailė' 
Instituto paroda.

Lapkričio 8 — “Laisvės Žibu 
rio” koncertas.

Lapkričio 15 - 16 LMKF New 
Yorko klubo paroda.

.i

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

(nukelta į 7 psl.)

EMpORJ
fine jewelry

precious stones

ROUTE25A. NORTHPORT. LONG ISLAND. NEW YORK 11768 516/261-8028

Open daily, 9-6 Fridays until 9
Sunday 12-6

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,

i^ąrbiųinkcų skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaė&i parėmę:

2?£ dol.' — Kun. S. Morkū
nas, Sioux City, Iowa.

Po 20 dol. — S. Jurskytė, 
Philadelphia, Pa., A. Žitkus, 
Hartford, Conn.

Po 15 dol. — V. Kuški s, Bay- 
side, N.Y., V. Zabita, Brooklyn, 
N.Y., T. Penikas, VVoodhaven, 
N.Y., V. Lietuvininkas, Eliza- 
betftCN.J., M. Mėlyni, Keamy, 
N.J., J. Daniliauskas, Stamford, 
Conn., S. Everlin, Hot Springs, 
Ark., W. Dinna, Ridgewood, N.Y.

12 dol. — E. Raudys, Lin
den, N. J.

11 dol. — E. Noakas, Flush- 
ing, N.Y.

Po 10 dol. — S. Liogys, VVood
haven, N.Y., dr. J. Dičpinigai- 
tis, VVoodhavėn, N.Y., V. Jokūbai
tis, Euclid, Ohio, F. Alexis, 
Springfield, Mass., R. Nakonec- 
na, Kew Gardens, N.Y., V. Bla- 
zaitis, Baldwin, N.Y., A. Wil- 
kich, Toms River, N.J., W. Sen
kus^ LinderM P^-J-, M. Višniaus- 
kas, Askam, Pa./TP. Kaselis, Chi- 
cago, III., J. Levanas, Jackson 
Hts., N.Y., J. Milius, VVoodhavėn, 
N.Y., C. Kulas, Fairview, N.J., 
K. Šipaila, Hillside, N.J., A. Tu
mas, Newbury Park, Calif., F. 
Redikis, VVoodhavėn, N.Y., V. 
Matulionis, Manhasset, N.Y., J. 
Žilionis, Cleveland, Ohio, M. 
Marcinauskis, Shelton, Conn., J. 
Bobelis, Long Island City, 
N.Y., K. Krinickas, Maspeth, 
N.Y^ J. Iškauskas, Clffion, N.J., 

• V? Balalis, Port Moomouth, N.J., 
kun. dr. A. Pupšys, Old Say- 
brook, Conn., B. Liaudanskis, 
Detroit, Mich., S. Levanas, VVa- 
terbury, Conn., V. Karutis, Ąms- 
terdam, N.Y., E. Sakas, Buffalo, 
N.Y., kun. L. Musteikis, Sunny 
Hills, Fla., Z. Gavėnas, E. Hart
ford, Conn., P. Baltuonis, La 
Šalie, Que., kun. V. Kriščiū- 
nevičius, Southfield, Mich., kun. 
P. Gillis, Barsfield, MS, P. Racb 

' zevičiujj,' Brockton, Mass.7
Po 8 dol. — S. Liseckas, 

Glendale, Calif., D. Sulmar, 
Springfield, Pa.

Po 6 dol. — A. Bilaitis, Kear
ny, N.J., R. Chepulis, Middle 
Village, N.Y.

Po 5 dol. — K. Juzaitis, 
Brooklyn, N;Y., V. Labutis, Rich
mond Hill, N.Y., V. Bioševas,

Jamesburg, N.J.4 K. Čiurlys, 
North Brunswick, N.J., A. Shu- 
kis, St. Petersburg, Fla., A. Ar- 
lickas, Maspeth, N.Y., V. Kaz
lauskas, Fhishing, N.Y., J. Žvirb
lis, Vineland, N.J., P. Pliškaitie- 
nė, Nevvark, N.J., J. Pupininkas, 
St. Pctęrsburg, Beach, Fla., W. 
Straifiaitis, Syosset, N.Y., Z. Si- 
paila, Wayland, N.Y., J. Mauru
kas, Surfside Fla., A. Girnius, 
Howell, N.J., V. Ramanauskas, 
Kearny, N.J., V. Rastenis; Mars- 
tons Mills, Mass., D. Šukys, 
Diamond Bar, Calif., V. Aukš
tikalnis, Maspeth, N.Y., K. Te- 
leisa, Bethpage, N.Y., A. Vaba
las, Venecuela, J. Misiūnas, Fair 
Lawn, N.J., M. Naruševičius, 
Paterson, N.J, P. Ežerskis, Cle- 
veland, Ohio, J. Dougherty,

Atvykite ir pamatykite mūsų gausų gintarinių papuo
šalų rinkinį iš Baltijos. Mes taip pat turime didžiulį 
brangakmenių ir papuošalų pasirinkimą.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Akjyvas: 47 milijonai dolerių

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certifikatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilna* metų 
prieaugli* 7.25%

Taupymo certifikatų palūkanos nuo 7.15% IKI 9.25% pagal sumą ir terminą'.
IRA indelių palūkanos nuo 9.00% iki 9.75% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINES VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certifikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

BROCKTON
MASS
Lietuvių Bendruomenės 

Brocktono apylinkės valdybos 
ir narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 16, sekmadienį, 11 
vai. ryto §v. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Bus nuveiktų 
darbų pranešimai, renkama 
nauja apylinkės valdyba ir 
svarstomi apylinkės darbų pla
nai. Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Bus proga sumokėti solidarumo 
įnašą, įteikti auką Lituanistikos 
katedrai ir kitiem LB reika
lam. (Valdyba)

VERTINGI LEIDINIAI

Broniaus Kviklio monumente 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti,'įrišti į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
nų tomų.

Prof.-Juožo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta genama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. T, M, III. IV 
tomas kainuoja po 15 dol.', V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po L dol. už kiekvie
nų tomų.

Gaunama Darbininko admi- 
^itfracijoje 341 HifcMandBlvd., 

Brooklyn, N.Y. 11207.

Gnind Island, N.Y., J. Juodis 
Gennantown, N.Y., E. Švėgžda 
Toronto, Out., T. Bakanienė 
Chcster, Pa., E. Kudirkienė, Eli 
zalfeth, N.J.

Po 3 dol. — A. Gudaitis 
Richmond H iii, N.Y., V. Birutis, 
Moriches, N.Y., F. Baras, Media, 
Pa., S. Jatulis, Garwood, N.J., 
J. Bundonis, Linden, N .J., S. Ma- 
žilis, Fishkill, N.Y., S. Duric- 
kas, Gulfport, Fla.

Po 2 dol. — F. Gagas, Brook
lyn, N.Y., S. Modzeliauskas, Rid- 
gevvood, N.Y., A. Strazdas, Ro- 
selle, N.J., P. Jurgėla, Union- 
dale, N.Y., N. Sakalauskas, En- 
field, Conn., A. Fedronas, New 
Hyde Park, N.Y.

1 dol. — V. Gadliauskas, 
Ridgevvood, N.Y.

Visiems aukotojams nuošir
džiai. dėkoja Darbininko ad
ministracija.

1986 M. KELIONĖS { LIETUVĄ
14-21 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ - LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

d iena, Viln iuj 10, Maskvoj 1. Sw issa ir iš J FK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 3, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA 
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059.

Maskvoj 2 d ienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

21 DIENA — LIETUVA, ŠVEDIJA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 514: Jaunimo grupė. Gegužės 13 - birželio 2— 

$1,949. Stockholme 2 dienos, laivu į Helsinkį, Maskvoj 
2, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. SAS iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ -LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė421: balandžio 21 - balandžio 30 —$1,389. 
Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 

dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

12 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 512: gegužės 12 - gegužės 23 — $1,439, Traukiniu 

nuo Varšuvos iki Vilniaus, Vilniuj 7 dienos, traukiniu 
nuo Vilniaus iki Varšuvos, Varšuvoj 2, Frankfurte 1, 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

14 DIENŲ - LIETUVA, UKRAINA, RUSIJA IR VENGRIJA 
Kelionė 610: birželio 12 - birželio 25 — $1,669.
Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Kijeve 2 

dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 506: gegužės 6 - gegužės 20 — $1,599. 
Kelionė603: birželio 3 — birželio 17 — $1,849. 
Kelionė701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849. 
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENU — LIETUVA, LATVIJA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 506A: gegužės 6 - gegužės 22 — $1,599.
Kelionė617: birželio 17 - liepos 3 — $1,799.
Kelionė 916: rugsėjo 16 * spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvosį Vilnių, Vilniuj 7 dienos, Rygoj 3, traukiniu 
iš Vilniaus į Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. 
Lufthansa iš JFK ir Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

Kelionė 511: gegužės 11 - gegužės 23 — $1,799.
Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 — $1,799. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia Iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA 
Kelionė 611: birželio 11 - birželio 24 — $1,829.
Kelionė722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreipti*:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 airb^(617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nupsrkam automobiliu*, kooperatiniu* butu* ir kita*
dovana* giminėm Lietuvoje 
tarpininkautam palikimų sutvarkyme
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PADĖKA
Šių metų sausio 8 dieną labai staigiai ir netikėtai 

mirė
GALIA ŽIDONIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame vysk. P. Baltakiui, OFM, už jo 
mums parodytą jautrumą ir velionės pagerbimą savo 
dalyvavimu ir malda. Širdingas ačiū kun. klebonui J. Pa
kalniškiui už atkalbėtas koplyčioj maldas, už atlaikytas 
mišias Apreiškimo bažnyčioj ir velionės palydėjimą j 
kapines. Taip pat dėkojame kun. dr. W. Juškevičiui, 
Tėvui L. Andriekui, OFM, ir kun. V. Palubinskui, kurie 
drauge su kun. Pakalniškiu koncelebravo mišias. Šir
dinga padėka vargonininkui muzikui V. Raliui ir solistui 
smuikininkui J. Veblaičiui.

Esame giliai dėkingi Lietuvos gen. konsului Anice
tui Simučiui už išsamų ir jausmingą žodį tartą koply
čioj, o taip pat Broniui Bieliukui ir Rasai Kazlienei už 
taiporiai ir sklandžiai praverstą atsisveikinimą su velione. 
Dėkojam organizacijom ir jų vardu atsisveikinusiem 
A. Vakseiiui, I. Banaitienei, M. Detar, M. Ozolins, J. 
Kurman, R. Cox, J. Zabielskiui ir Donell bibliotekos ve
dėjui, P. Gerrard.

Širdingai dėkojam Lietuvos Diplomatijos šefui dr. S. 
Bačkiui ir Lozoraičių šeimai Romoj už jautrias paguo
das.

Nuoširdus ačiū Lietuvos Diplomatinei Tarnybai ir 
organizacijoms už vainikus prie karsto.

Ypatinga mūsų padėka Vatikano ir Laisvės Žiburio 
radijo vedėjams už velionės prisiminimą, o taip pat 
Vaičiūnų šeimai, L. Tamošaičiui ir visiems mieliems ar
timiesiems už visokeriopą pagalbą..

Taip pat dėkojam giminėms, draugams, ir pažįs
tamiems, kurie atvažiavo į Campbell koplyčią, dalyva
vo mišiose ir palydėjo velionę į Cypress Hilis kapines.

Giliai vertinam ir visiems reiškiam nuoširdžią pa
dėką už gausiai užprašytas mišias, gėles, aukas lietu
viškom organizacijom, ir pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ir per spaudą.

Didžiam liūdesyj likę

. duktė Eglė ir žentas Vytautas Dudėnai 
sesuo Valė Šimkienė, Australijoj

A.A.
ONUTEI GRAJAUSKAITEI - MITĮNIENEI 

mirus, skausme likusį vyrą, dukrą* sūnų, seserį, brolius 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. P. Kunigėliai
K. Šventoraitienė

(atkelta iš 6 psl.)

Veitaitė perskaitė Mass. guber
natoriaus Mikai Dukakio ir Bos
tono burmistro Raymond Flynn 
išleistas šia proga proklamaci
jas. Inž. Jaunutis Nasvytis iš 
Hartford, Conn., kaip pagrindi
nis kalbėtojas sakė, kad tautos 
išnyksta, kada nėra kam rūpintis 
ir dirbti tautos laisvei ir gero
vei bei ateičiai. Lietuvių parti
zanų kova ir sudėtos aukos yra 
laidas Lietuvos laisvei.Jeigu jau
nuolis Romas Kalanta susidegi
no, kad Lietuva būtų laisva, jei 
ok. Lietuvoje leidžiama Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika 
ir kiti pogrindžio laikraščiai, tai 
yra laidas, kad tokia tauta neiš
nyks. Sovietai persekioja tikin
čiuosius ir Bažnyčią, tai dar di
desnis laidas, kad Lietuva prisi
kels. Krikščionybės ir tikėjimo 
niekas nenugalėjo ir niekas ne
nugalės.

kitų.
Gitos Kupčjpjųęnės vedamas 

ansamblis “Sodauto’^ padeja
vo keletą senoviškų liaudiąr<|ai- 

' V** ’ Ar
Onos ir Gedimino fvaškų/ve- 

dainas tautinių šokių ansamblis 
pašoko eilę tautinių šokių, šis 
ansamblis, kiek prisimenu prieš 
kelias dešimtis metų ir iki dabar 
nemažėja, turi gražų prieaugi 
ir lietuviam atstovauja tarptau
tinių šokių šventėse, o taip pat 
atlieka programas ir lietuviam.

Pasibaigus meninei progra
mai, buvo visiems sustojus su
giedota “Lietuva brangi mano 
tėvynė.”

Po visos programos buvo kavu
tė ir užkandžiai.

Taip šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimo šventė Bostone buvo 
gražiai ir plačiai paminėta. Prieš 
kelias savaites rašėme “Liūdna 
tikrovė Bostone”. Tai gal to ra
šinio paveikti, o gal ir be jo 
minėjimas buvo gausus ir gražiai 
pavykęs.

Inž. Jaunučio Nosvyčio kalba 
buvo gal geriausiai paruoš
ta šiai šventei, kokią kada teko 
girdėti šios šventės proga. Ji bu
vo apie mūsų dienų ir mūsų 
tautos šių dienų gyvenimą ir ko
vą už Lietuvos laisvę.

Reda Veitaitė perskaitė lat
vių sveikinimą Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga.

Meninėj programos daly: Bos
tono lituanistinės mokyklos mo- 
niai, vadovaujami direktorės Dai
vos Desapereira ir jai skambi
nant pianu, padainavo lietuviš
kas daineles, o 3 vyr. klasių mo
kiniai paskaitė vaizdelį: “Lietuva 
prieš nepriklausomybės pa
skelbimą”. Tuo pačiu laiku salės 
šone ant ekrano iš skaidrių bu
vo rodomi tos mokyklos mokinių 
piešiniai: Gedimino pilis ir eilė

RENGĮINIAI

Kovo 9 Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronikos knygų su
tiktuvės Sq. Bostono Liet. Pil. 
d-joj.

Balandžio 6 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

Balandžio 13 d. M inkų radijo 
valandos 52 metų sukaktuvinis 
renginys.

Balandžio 20 d. muzikos ir li
teratūros popietė.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto iš WCAV- 
FM tranga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

---------------------------------—i
‘Arpber Į-Įolidays” įfc

A.A.
MARIJA KARELEVIČIŪTĖ - BUTKIENĖ

mirė 1986 m. sausio 23 d. Great Neck, N.Y., savo 
namuose.

Esame dėkingi dr. J. Trojanienei, suteikusiai me
dicinišką ir draugišką pagalbą Marijos ligos metu. Dėkoja
me kun. S. Railai, kuris lankė ją ligoje ir suteikė pasku
tinius religinius patarnavimus.

Dėkojame kleb. kun. J. Pakalniškiui už koplyčioje 
sukalbėtą rožančių. Dėkojame Kęstučiui Miklu! už pra
vestą koplyčioje atsisveikinimą ir pasakytą labai gra
žią kalbą Simo Kudirkos šaulių kuopos vardu; A. Sa- 
mušiui už pasakytą atsisveikinimo labai gražią kalbą 
parapijos ir ramovėnų vardu; kun. S. Railai už pasaky
tą labai prasmingą kalbą ir Onai Miklienei už sukalbė
tą koplyčioje maldą.

Dėkojame kleb. kun. J. Pakalniškiui , prel. Pr. Bulo
vui ir kun. S. Railai už atlaikytas gedulingas mišias 
Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Necke, N.Y., muz. V. Ker
bei iu i už vargonavimą, Juliui Veblaičiui už virtuozišką 
grojimą smuiku ir solistui M. Razgaičiui už solo giedojimą.

Dėkojame E. Cibienei Great Necko kapuose prie 
duobės sukalbėjusiai maldą ir padeklamavusiai velio
nės sukurtą eilėraštį.

Dėkojame Great Necko bičiuliams J. I. Vilgaliams už 
suorganizavimą jų namuose polaidotuvlnių vaišių; dėko
jame prisidėjusioms prie bendrų vaišių: Jasaičiam*, 
Povilaičiam* G. Valaitienei, Žukams ir H.R. Miklams.

Dėkojame užprašiusiems mišias už jos sielą, pa- 
reiškusiems užuojautą spaudoje: Liet Kat Moterų Kul
tūros Draugijai, C. Balsienei, S. Patams lene i, L Gar- 
bauskui, Verbylams, Lietuvių Fronto Bičiulių New Yorko 
sambūriui, LB. Gueens apylinkės valdybai ir nariams, 
Landsbergiams, Eretams, V.A. Balsiams, O. Juozėnienei, 
Pūrams, B.A. Reventams, J.V. Šileliams, A.M. Marljo- 
šlams, V. Gerulaičiui, A. Koncei, P. Jurkui, L. J. Giedrai- 
čiams, J.V. Bagdonams, V. Jankauskams, Jurkuvėnams, 
K. Bačauskui ir visiems kitiems, kurie dalyvavo šer
menyse ir pareiškė užuojautą žodžiu bei raštu.

Nuliūdęs vyras Vaclovas 
ir dukra Laimutė

PADĖKA
A.A. 

SIMONAS KONTRIMAS
mirė 1985 metų gruodžio mėn. 23 d. Ormond Beach,
Florida, ir buvo palaidotas Putnamo seselių kapinėse.

Šiuoml nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems 
jo šermenyse ir laidotuvėse. Ačiū už maldas, aukas mi
šioms, aukas Lietuvių Religinei Šalpai, už gėles, užuo
jautas ir parodytą širdingumą ir pagalbą.

Ypatinga padika Ormond Beach lietuviams, pertrau
kusiems savo Kalėdų dienos malonumus Ir dalyvavu
siems taip gausiai atsisveikinime. Nuoširdus ačiū kun. 
dr. K. R u Ibiui už gedulingas maldas ir apeigas, Jonui 
Daugėlai už nuoširdų atsisvekinlmą lietuvių kolonijos 
vardu, Inž. Kazimierui Barūnui, kalbėjusiam jautriai kai
mynų vardu, Jurgiui Janušaičlui atstovavusiam LB ir 
ALT S-gą ir Juozui Ambrazaičiui pasakius žodį Cape 
Cod draugų vardų.

Sunku surasti žodžių padėkoti Putnamo seselėms už 
mūsų šeimos Ir giminių nepaprastai šiltą ir šeimynišką 
priėmimą. Šiuo didelio skausmo metu mes ypatingai 
įvertinom jų parodytą krikščionišką meilę mums.

Dėkojame kun. dr. V. Cukurui už labai gražias laido
tuvių mišias Ir pernoksią^ seselėms už švelnų giedo
jimą* V. Židžiūnul už jaudinantį atsisveikinimą prie 
kapo ir Rhode Island, Cape Cod ir kitų Massachusetts 
vietovių draugams ir pažįstamiems už atkeliautą Ilgą 
kelią dalyvauti laidotuvėse.

Atskiras dar ačiū Jurgiui Janušaičlui už aprašymą 
spaudoje.

Visiems parodžiusioms šiltumą, širdį ir pagalbą mūsų 
liūdesio valandoj, nuoširdus ačiū.

Ino na Jadvyga, sūnus Ričardas su Seimą

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

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
TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadvvay, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Kovo 26 —$1247.00 Liepos 21 — $1480.00
Gegužės 7 — 1344.00 Rugpjūčio 14 — 1555.00
Gegužės 14 — 1568.00 Rugsėjo 2 — 1885.00
Gegužės 20 — 1665.00 Rugsėjo 17 — 1421.00
Birželio 18 — 1539.00 Spalio 1 — 1538.00
Liepos 16 — 1731.00 Gruodžio 26 — 1476.00

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS IR ALBINA RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

BnnRBvmmi
Postagepaidbothiuuvs
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YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Į Rodakcfa- •
I Admlnlstr. .

...(718)837-1353 I

...(718)837-1361
- .<

Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salė(kor4.. 
Salės adm. .

..4718)837-1358 
..4718)236«m 
. (718) 827-7333 
... (718)837-3645 
...(718)335 8388

Kultūros Židinio Taryba šio
mis dienomis išsiuntinėjo laiš
kus, kuriuose raginama sumokė
ti metinį narystės mokestį ir pa
aukoti Židinio išlaikymui. Prašo
ma atkreipti tinkamą dėmesį ir 
paremti Židinio darbuotojų pa- 
stantas išlaikyti lietuvių kultū
ros centrą New Yorke. Kurie ne
gavote laiškų, prašome aukas 
atsiųsti šiuo adresu: Lithuanian 
Culturai Center, Ine., 355 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Kiekvienam aukotojui 
bus atsiųstas pakvitavimas ir vi
sos aukos galės būti nurašomos 
nuo metinių pajamų dėl mo
kesčių sumažinimo.

Kultūros Židinio bibliotekoje 
padaryti pakeitimai turėtų pa
traukti daugiau skaitytojų. Pa
statytos naujos lentynos, kurio
se laikomos populiarios lietuviš
kos knygos iš seniau ir naujai 
išleisti kūriniai, Žurnalų kom
plektai, mokslinės knygos ir kita 
labiau speciali literatūra bus lai
koma atskirai nuo populiarios 
beletristikos. Biblioteka veikia 
kiekvieną šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai. pietų. Reikalui 
esant galima susitarti dėl knygų 
pasirinkimo ir kitomis savaitės 
dienomis paskambinant L. Špo
kui tel. 718 849-4572. Kultūros 
Židinio bibliotekos reikalus 
tvarko Židinio tarybos narys 
Vladas Sidas. Jo vyriausias pa
dėjėjas yra Liudas Špokas ir tal
kininkas Julius Botyrius. Visi 
kviečiami ir prašomi daugiau 
dėmesio skirti lietuviškų knygų 
lobynui.

Šventojo Kazimiero Penk- 
šimtis” — jubiliejinis leidinys 
su daugybe iliustracijų iš minė
jimų Vatikane, Amerikoje ir kito
se lietuvių kolonijose, 478 psl. 
Įrišta į kietus viršelius. Redaga
vo B. Raugas. Kaina 15 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

NBC stotis (New Yorke 4-tas 
kanalas) kovo 12, trečiadienį, 8 
vai. vak. žada žodyti programą 
apie žydą, kuris grįžta į žemę 
iš dangaus. Programoje “High- 
way to Heaven” šį žydą per
sekioja neonacių grupė, kuriai 
vadovauja asmuo vardu “Janis 
Baltic”. Americans for Due Pro- 
cess praneša, kad protestus gali
ma pareikšti laiškais, telegramo
mis ir skambinimais: Betty King- 
Hoffmann, Vice-Pres., Program 
Information Resources, NBC, 30 
Rockefeller Plaza, New York, 
N.Y. 10020. Tel. 212 664-4444.

Solistė Ona Deveikienė iš Los 
Angeles, Calif., atvykusi į New 
Yorką, lydima Apolinaro ir Jad
vygos Vebeliūnų, aplankė Kul
tūros Židinį ir Darbininko įstai
gas.

Kun. A. Grigaitis, Amster- 
dam, N.Y., siųsdamas Darbinin
kui metinę prenumeratą, paau
kojo spaudai stiprinti 75 dol. 
ir vienuolynui 50 dol. Dosniam 
geradariui nuoširdžiai dėko
jame.

Nastutė Umbrazaitė, Brook
lyn, N.Y., užsukusi į Darbininko 
administraciją, įsigijo vertingų 
leidinių už 196 dol. Darbinin
ko 70 metų sukakties proga pa
liko 70 dol. auką spaudai stip
rinti. Jaunai patriotei nuoširdus 
ačiū.

“Lietuvos atsiminimų” radijo 
45 metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti šaunus banketas, kon
certas ir balius įvyks balandžio 
27, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Newark, N'. f/Meninępro
gramą atliks Ona Kelly su dukra 
iš New Britain, Conn. ir “Jinai 
ir trys gintarai” iš New Yorko. 
Programos direktorius dr. Jokū
bas Stukas iš anksto visus kvie
čia atsilankyti. Iškilmingos kon- 
celebracinės mišios už gyvus ir 
mirusius radijo geradarius bus 
aukojamos 12 vai. dieną parapi
jos bažnyčioje.

UŽGAVĖNĖS APREIŠKIMO “TROPIKUOSE”

Americans for Due Process 
vasario 24 Washingtone iš
dalino per 550 egzempliorių 
naujos adv. P. Žumbakio kny
gos “Soviet Evidence in North 
American Courts”. Knyga buvo 
įteikta kiekvienam kongresma- 
nui ir senatoriui. Knygos dali
nimą atliko jauni pabaltiečiai ir 
ukrainiečiai veikėjai iš Washiug- 
tono. Lietuvių Fronto Bičiuliai 
apmokėjo už 100 knygų išdali
nimą^ LB New Yorko apygar
da apmokėjo už 25 knygų išdali- 
nimą. Kitos knygos buvo užsa
kytos privačių asmenų. Sheraton 
Grand viešbuty vyko vaišės JAV 
kongreso nariam ir buvo rodo
ma Americans for Due Process 
susukta video juostelė “Soviet 
Testimony ir American 
Courts”.

Adv. Povilas Žumbakis daly
vaus jo naujos knygos sutiktu
vėse kovo 8, šeštadienį, 3. vai., 
popiet Elizabethe, N.J.. Knygos 
pavadinimas yra “Soviet Evi
dence in North American 
Courts”. Knyga apibūdina kaip, 
kur ir kodėl sovietų įkalčiai yra 
naudojami išpilietinimo ir de
portacijos bylose, kurias užve
da OSI įstaiga. Autorius lygina 
Hitlerio nusikaltimus prieš 
žmoniją su Stalino, teigdamas 
kad abu yra lygūs. Su knyga 
supažindins Americans for Due 
Process koordinatorė Rasa Raz- 
gaitienė iš New Yorko. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami pasi
naudoti šia nepaprasta proga 
susięažinti su energingu knygos 
autoriumi, kuris yra vienas iš 
aktyviausių veikėjų Amerikoje 
keliant OSI ir KGB suokalbį. 
Programa vyks Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčios salėje. Popietę ren
gia New Jersey Lietuvių Bend
ruomenės apygarda, vadovauja
ma K. Jankūno. Po sutiktuvių 
bus galima įsigyti knygą sau arba 
ją užsakyti JAV valdžios parei
gūnam.

Lietuvos vyčių 52 kuopa, Eli- 
zabeth, NJ., kovo 9 Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioj ir salėj planuoja šv. Kazi
miero šventę. 11 vai. konceleb- 
ruotas mišias aukos klebonas 
kun. Petras Žemeikis ir kun. 
Juozas Pragulbickas. Po mišių 
parapijos salėj bendrų vaišių 
metu pagrindinė kalbėtoja bus 
Amelia Jurevičius iš Lindeno.

Elena Urbaitytė dalyvauja su 
septyniais tapybos darbais 
“juried” parodoje, kuri vadinasi 
“Top of the Eighties”. Dar bus 
atrinko C. Crosman, direktorius 
Heckcher Art Museum ir dr. J. 
Van VVagner, direktorė Hill- 
wood Art Galery, Long Island

Apreiškimo parapijos mažojo
je salėje New Yorko ir apylin
kės studentų ateitininkų draugo
vė vasario 8 suruošė Užgavė
nių šokius. Dalyvavo gražus 
studentų ateitininkų būrys.

Šio vakaro tema pasirinkome 
“užgavėnes tropikų pajūryje” 
Mes patys studentai puošėme 
salę, ruošėme maistą, muziką ir 
kt. Nors dirbome visą pusdienį, 
bet buvo labai malonus darbas. 
Visa tai nenuėjo veltui, kai visi 
suėjome ir pradėjome šokius.

Visi atvyko apsirengę “tro- 
pikiniais” kostiumais, nors lauke 
buvo šalta. Mes šalčio nepabū-

gome ir vakarą praleidome links
mai.

Pas mus atvyko Apreiškimo 
parapijos klebonas kun. J. Pa
kalniškis, o vėliau ir kun. D. 
Staniškis. Mes tikime, kad ir 
jiem patiko.

Mes visi džiaugėmės, kad 
nepabijojome darbo ir šiuos 
šokius suorganizavome. Taip pat 
esame dėkingi New Yorko sen
draugiams ateitininkams už fi
nansinę pagalbą.

Vakaras linksmai baigėsi ir 
visi skirstėmės galvodami, kad ir 
vėl kada ką nors suruošime.

Audrė R. Lukoševičiūtė

University. Paroda vyksta 
HHAA, 16 Village Sųuare, 
Glen Cove, L.I., N.Y., kovo 8-31. 
Galerijos lankymo valandos 12- 
4, išskyrus antradienį ir sekma
dienį.

Kazimieras Sabalis, gyvenęs 
St. Petersburg, Fla., mirė va
sario 10. Nuliūdime liko žmona 
Kotryna, dukra Kristina su šei
ma, sūnus Algis ir brolis Anta
nas. Palaidotas Rochester, N.Y.

Darbininko romano konkursui 
gauti dar du kūriniai: “Ber
žas už lango” — Nemunas, 
“Priešaušrio žaros” — J. Jūrai- 
tytė.

Pabaltiečių jaunimo kongreso 
žymenų įteikimo banketas šie
met įvyks kovo 8, šeštadienį,, 
8 vai. vak. Kultūros Židiny. Bus 
pagerbti visų trijų tautybių at
stovai, iš lietuvių — Gintė 
Damušytė. Bilietas — 20 dol. 
Programa, vakarienė ir šokiai.

A. a. Vlado Šiultės atminimui 
Kultūros Židiniui aukojo: 30 dol. 
— Pelagija ir Stepas Leveckai, 
po 25 dol. — Stasė ir Petras 
Rasimai, Jadvyga ir Antanas Vy-' 
tuviai, J.A. Milukas, Evaldas ir 
Virgilija Aemėzai, po 20 dol. — 
A. ir D. Šilbajoriai, E. ir K. Mi
lukai, Kęstutis J. Jonynas, 10 
dol. — A. Mičiulis. Kultūros 
Židinio' valdyba aukojusiem 
reiškia gilią padėką.

Remkime Tautos Fondą- ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį 
pasaulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Visos au
kos Tautos Fondui nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. Au
kas siųsti adresu: Tautos Fon
das, Lithuanian National Foun
dation, Ine.. P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo tradicinė Atvelykio po
pietė įvyks balandžio 6 Kultū
ros Židinio patalpose.

R. Lapo knygos “Ten ekrane 
sužibus . ..” sutiktuves ruošia 
Moterų Vienybė balandžio 20 
Kultūros Židinyje.

Lietuvos vyčių Vid. Atlanto 
apskritis šiemet švenčia 70 metų 
sukaktį, kuri bus paminėta per 
visus tris metinius suvažiavi
mus. Pagrindinė šventė bus 
birželio mėn. Maspethe. Norima 
išleisti apskrities trumpą istoriją 
ir išspausdinti straipsnį žurnale 
Vytis. Jei kas turėtų istorinių 
dokumentų ir nuotraukų iš ap
skrities 70 metų veiklos, pra
šomi paskolinti. Pageidaujant, 
medžiaga bus sugrąžinta. Siųsti: 
D. Bulvičiūtei, c/o Franciscan 
Press, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Apreiškimo parapijoj metinės 
rekolekcijos vyks savaitę prieš 
Verbas — kovo 20, 21, 22 ir 23, 
t.y. pamokslai bus sakomi ket
virtadienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais 7:30 vai. Re
kolekcijų užbaiga kovo 23, Ver
bų sekmadienį, 11 vai. Rekolek
cijom vadovaus Tėv. Juozas 
Vaišnys, jėzuitas iš Chicagos, 
garsus kalbėtojas ir rekolekcijų
vedėjas, žurnalo Laiškai 
Lietuviams redaktorius.

Kasa, kredito unija, metinį na
rių susirinkimą kviečia gegužės 
4.

Laisvės Žibinio pavasarinis 
koncertas įvyks balandžio 5. 
Dainuos Clevelando vyrų grupė 
“Uždainuokim”. Vadovauja Al
girdas Bielskus.

Dalis jaunimo su klebonu kun. J. Pakalniškiu. Nuo* Lauros
šati n skaitos

Religinis koncertas Apreiški
mo parapijos bažnyčioje vyks 
kovo 23, Verbų sekmadienį, 3 
vai. popiet Choras, vadovauja
mas muz. Viktoro Ralio, rūpes
tingai repetuoja programą. Pa
grindinė programos dalis bus 
Th. Dubois “Paskutinieji Kris
taus žodžiai nuo Kryžiaus”.

Lietuvių ekskursija į Acapul- 
co, Meksiką, vyks balandžio 
10. Pilna kaina tik 299 dol. 
Skambinti kelionių agentūrai 
Vytis 718 769-3300.

Sunny Hills, Floridoje, sku
biai parduodamas puikus na
mas su trimis miegamaisiais ir 
“Florida room”, prie pat ežero. 
Reta proga. Teirautis adresu: 
Algis Nakas, 472 Limvood Dr., 
Sunny Hills, Fla. 32428. TeL 1- 
904-773-3323.

Išnuomojamas vienas kamba
rys su virtuve ir bendra vonia, 
VVoodhaven, N.Y., prie parko 
pusės. Tel. 718 847-7306.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastnri, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481 

W1E DELZVER 
296-4130

Dr. Vaclovas Paprockas, nuoširdus Darbininko redakcijos 
bičiulis, kalba per Darbininko premijų įteikimo šventę. 
Minint jo mirties 10 metų sukaktį mišios bus aukojamos 
už jo sielą kovo 9, sekmadienį, 11 vai. pranciškonų 
koplyčioje Brooklyne.

PRISIMENANT DR. V. PAPR0CKĄ
Dr. Vaclovas Paprockas mirė 

prieš dešimtį metų 1976 kovo 12 
ištiktas širdies smūgio, savo 
darbo kabinete, Richmond Hill, 
N.Y.

Lietuvių visuomenei dr. V. 
Paprockas buvo plačiai žinomas, 
ne tik kaip uolus medikas, per 
25-rius metus Amerikoje patar
navęs savo tautiečiams, bet ir 
visuomenininkas ir didelis pa
triotas.

Visuomeniniam - kultūriniam 
darbui skyrė daug energijos ir 
lėšų. Aktyviai dalyvavo su pa
skaitomis, straipsniais ar kritiš
kais pamokymais ar patarimais 
organizacijų ir bendruomenės 
veikloje.

Jo pastangų ir organizacinių 
sugebėjimų dėka surengta Lie
tuvos Universiteto 50 metų su
kakties paminėjimas, išleistas

veikalas apie pirmąjį lietuvių 
gydytoją ir mokytoją Naujajame 
Amsterdame, dabartį niame 
New Yorke, Aleksandru Kuršių, 
o kur jo gyventa yra prikabin
ta memorialinė lenta, skriejan- 
tiems į mėnulį astronautams į- 
teikta ir mėnulyje palikta lietu
viškos žemės statinaitėje, pa
puoštoje gintaru ir lietuviška 
vėliavėle. Buvo vienas iŠ pirmų
jų entuziastų leidžiant Lithuania 
700 Years knygą, birželio trėmi
mams paminėti per Fratemitas 
Lithuania korp! įvykdė teksto ir 
melodijos konkursą ir dar ištisą 
eilę jo vertingų darby galima 
būtų įvardinti.

Šių metinių proga prisimena
me dr. V. Paprocką kaip didelį 
pranciškonų ir Darbininko rė
mėją ir lietuviškos bendruome
nės visuomenininką.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba “AmericanLith
uanian Rights Fund Ine.”) Ir siųsti adresu: 2636 Vest 
71 st Street, Chicago, IL 60629

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...........USS.... u.

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

lietuvių šeimos tradicija, 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministraciją — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Naujos angliškos knygos lietu
viškomis temomis: Soviet Evid
ence i n North American Courts, 
by S. P. Žumbakis, 15 dol.; An 
Introduction to the History of 
Lithuania, by A. M. Budreckis, 
5 dol.; When the Soviets Came. 
A. Factual report by R. Ra i d, 
15 dol. Persiuntimui pridedama 
1 ar 2 dol. Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuviai prisijungė prie “Pro-Life” demonstracijų IVashing- 
tone sausio 22. Prieky iš k. J. Savelskis ir J. Adomėnas.




