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SUIMA PERRAŠANT KRONIKĄ

ti. Kartu* parsinešiau a.a. kan.

— Iš~126 vyskupijos- kunigų pa— 
sįrašė 117, atsisakė pasirašyti 
keturi kunigai, 5 kunigai dėl 
sunkumų susisiekti taip pat ne
pasirašė.

si Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinos koplyčioje, pareidama 
namo parsinešiau “LKB Kroni-
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Iš Ųetuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 59
žmonių darbo ar namų telefo
nų numerius ir tt 

(Areštas)

Kauno arkivyskupijos kunigų 
pareiškimas

Tam pačiam Andropovui pa
reiškimą pasiuntė ir Kauno ar
kivyskupijos kunigai.

Čia daugiausia rašoma, kad
... kun- Svarinskas nesilaikęs Reli- 

nekaitąT., ' ~ r............... , gj nf ų s uš i vi eni jiSSų^uoštafųt
Kun. Svarinskas siekė, “kad Čia rašoma, kad “savo laiku 

tikintieji galėtų naudotis, kas %
yra pagrindinio valstybės įsta- (nukelta į 2 psl.)

•i

4
3

I

■-B"Ą
3

4

1
B 4

’-S

.3 
I -į PI
I

1
4?

4
ji

Savaitės 
įvykiai

Valst sekretorius Shultz tarėsi 
Stockholme su Sov. S-gos užs. 
reik, ministeriu Gromyko net 
5 vai. Abi pusės išdėstė savo 
nusistatymus įvairiais klau
simais, bet jokių susitarimų ne-

Prancūzijos užs. reik, ministe- 
ris Claude Cheysson Europos 
parlamente pareiškė, kad įvai
rios problemos galinčios sužlug
dyti Europos bendrąją rinką, 
nes organizacijai trūksta susi
gyvenimo ir solidarumo.

Balkanų valstybių konferenci
ja, susirinkusi svarstyti laisvos 
nuo branduolinių ginklų zonos 
steigimo reikalo, Turkijai pagra
sinus iš jos pasitraukti, nutarė 
daugiau kalbėti apie tarpusavio 
bendradarbiavimą kaip apie zo
nos steigimą.

JAV vėl panaikino Lenkijai 
taikytas kai kurias sankcijas: 
jos laivam vėl leista žvejoti JAV 
vandenyse ir ribotam skaičiui 

' keleivinių lėktuvų leista nusi
leisti JAV aerodromuose.

Islaminių valstybių konferen
cija nutarė vėl priimti Egiptą 
savo organizacijos nariu. Egip
tas buvo iš jos pašalintas nuo 
taikos sutarties su Izraeliu pasi
rašymo dienos. Egiptas sutiko

Valst sekr. Shultz pareiškė, 
kad JAV ir Sov. S-ga sutarė ko
vo 16 vėl tartis dėl Nato ir Var
šuvos pakto valstybių kariuo
menių ir paprastų ginklų suma
žinimo Europoj. Iki šiol Vienoj 
vykusioj- konferencijoj negalė
ta susitarti net dėl dabar ten 
esančių kariuomenių skaičių, nes 
Vakarai tvirtina, kad Varšuvos 
pakto valstybės ten laiko 1,160, 
000 karių, o Rytai prisipažįsta 

š prie 980,000.
Argentina ir Čilė, Vatikanui 

tarpininkaujant, pasirašė drau
giškumo sutartį ir pasižadėjo 
Pietų Amerikos pietiniam smai
galy esančių negyvenamų Beagle 
salų priklausomybės reikalą 
spręsti taikingai.

Egiptas pareiškė, kad balan
džio mėn. prasidės pasitarimai 
tarp Egipto, Jordano ir PLO dėl 
Izraelio okupuotų arabų žemių 
grąžinimo. Ta pačia proga pre
zidentas Reagan buvo paragin
tas sudaryti panašią į centri
nės Amerikos reikalam tvarkyti 
komisiją JAVĮ. Artimųjų Rytų 
politikai peržiūrėti.

JAV ir Sov. S-ga sutiko kovo 
16 pradėti svarstyti Ženevoj JAV 
skundus dėl Sov. S-gos padary
tų susitarimų dėl branduolinių 
ginklų apribojimo pažeidinė
jimų.

Maroke kelias dienas vyko 
riaušės, per kurias esą žuvę 
apie 60 žmonių. Riaušėm pra
džią davė mokinių demonstraci
jos dėl vyriausybės pastangų 
sugriežtinti mokyklų vidaus 
tvarką. Mokinių demonstracijas 
parėmė darbininkai dėl maisto 
produktų kainų pakėlimo.

Libano druzų vadas Walid 
Jumblat pareikalavo, kad batų 
pakeistas Libano ministeriu ka
binetas.

Irakas pagrasino bombarduoti 
Irane švedų statomą Istahan 
trąšų fabriką, nes jis galįs būti 
panaudotas šaudmenim ga
minti.

Brazilijos karo laivyno minis- 
teris Maximiano da Fonseca pa
reiškė, kad Brazilija 1990 m. ga
lėsianti pasigaminti branduo
linių ginklų.

Afganistano prezidentas Bab- 
rak Karmai pakeitė tris kariuo
menės vadus už jų nesugebėji
mą sutramdyti krašte veikian
čius partizanus.

Ryšium su kun. Alfonso Sva
rinsko ir kun. Sigito Tamkevi- 
čiaus suėmimu ir nuteisimu vi
soje Lietuvoje vyko didis suju
dimas, buvo renkami parašai, 
rašomi protestai, bet visa tai ne
padėjo. Juos nuteisė ir įkalino, 
nes jie buvo per daug įtakingi, 
o tokius kaip tik ir nori izoliuo
ti.

Kaliiadorlų kunigų 
parėiikimas

Sūėmus kun. Alf. Svarinską, 
Kaišiadorių vyskupijos kunigai 
praeitų metų vasario mėnesį 
parašė pareiškimą Sovietų Są
jungos generaliniam sekretoriui 
Andropovui, nuorašai įteikti 
Lietuvos generaliniam prokuro
rui, vyskupam, vyskupijų^ 
valdytojam, Lietuvos kulto įga
liotiniui.

Visuose pareiškimuose karto- 
jamos maždaug to» pačios min— 
tys, visi gina kun. Alf. Svarins
ko nekaltumą:

“Mes žinome kun. Alfonsą 
Svarinską kaip uolų ir gerą 
kunigą, aktyviai kovojantį su vis 
labiau plintančiu girtavimu, 
drąsiai pakeliantį balsą prieš 
esamas negeroves mūsų tėvynė
je, išdrįstantį pasisakyti, kad, 
savavališkai ar piktnaudžiau-

ne sudraudžiami ateistai per
daug sau leidžia.”

Toliau prisimena, kad rajoni
niai laikraščiai pakartojo Tiesos 
straipsnį ‘iš- 1978 metų birže
lio 28, kur rašoma prieš kun. 
A. Svarinską, kad jis buvęs areš
tuotas pokario metais.

“Pokario metais Lietuvoje vi
siškai neteisingai ir be teismo 
buvo represuota daug žmonių. 
Todėl prikišti tuos laikus kun. 
Alfonsui Svarinskui negalima, 
kaip negalima du kartu bausti 
už tą patį nusikaltimą. To lai
kotarpio “kaltumas” daug kam 
buvo tiktai primestas. Negalima 
tuo metu nukentėjusių žmonių 
be išimčių vadinti “banditais”. 
Lygiai mes netikime, kad dabar 
pas kun. Alfonsą Svarinską ap
silankantieji žmonės yra buvę 
“banditai”.

Tarybinė teisė teigia, kad ji 
yra labai humaniška nusikaltėlių 
atžvilgiu, bausdama tikrus nu
sikaltėlius: neleidžia iš jų tyčio
tis, įsako sugrįžusius iš baus
mės vietos įdarbinti, jų nedis
kriminuojant Kam taip išimti
nai užsipulti kun. Alfonsą Sva
rinską?

Ir kun. Alfonso Svarinsko da
lyvavimo Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komitete negali
ma traktuoti nusikaltimu. Jie 
veikė viešai, pareiškimus rašė 
tarybinės valdžios įstaigom, 
pranešdami, kur ir kaip konkre
čiai yra diskriminuojami tikin
tieji žmonės. Visi žino, kad ti
kintieji ne kartą būna užgauna
mi, blogai traktuojami. Konsti
tucija suteikia kritikos teisę ir 
pramato bausmes už tokios kri
tikos užgniaužimą.

Religinių susivienijimų nuo
statai yra pasenę, prieštarauja 
Konstitucijai, TSRS tarptauti
niam įsipareigojimam, jų 
reikalavimai susikerta su tikin
čiųjų sąžine, su kunigo tiesiogi
nėmis pareigomis, su Bažnyčios 
įstatymais. Absoliuti Lietuvos 
kunigų dauguma savo laiku yra 
raštu pareiškusi TSRS vyriausy
bei, kad jie, neišduodami savo 
pareigų ir neužgaudami Bažny
čios, daugelio šitų nuostatų tik
rai laikytis negali. Mes manome, 
kad įstatymai privalo tarnauti 
žmonėm ir atsižvelgti į esamas 
ir toleruojamas Bažnyčias. Kai

t

žmogus klauso savo sąžinės, kai 
jis atlieka savo pareigas ir ūž tai 
būna baudžiamas pagal netiks
lius įstatymus, — jis jaučiasi 
ir yra teisus, net didvyris.”

Baigdami pareiškimą, taip jie 
rašo:

“Mes galvojame, kad ne kun. 
Alfonsas Svarinskas, kuris 
jautriai, jaudindamasis ir atvi
rai kalbėjo apie dabarties nege
roves mūsų visuomenėje, yra piciūlymus dėl jų veiklos geri- 
jūsų priešas. Yra žmonių, kurie 
niekur nedirba, nesąžiningai 
dirba, netvarkingai gyvena ir 
ardo gyvenimo rimtį ir tvarką. 
Šitokių žmonių sutvarkymui ir 
auklėjimui privalėtų būti nu
kreiptos visos mūsų pastangos.

Prašome leisti kunigam ir ti
kintiesiem, jų neužgaunant ir 
jiem netrukdant, darbuotis su 
visais geros valios žmonėmis 
visos mūsų visuomenės gero- eiti jam kunigo pareigas. 

• >> -------------------------------
Toliau eina kunigų parašai. 

Pasirašė 66 Kaišiadorių vysku
pijos kunigai.

tymo konstitucijos deklaruota, 
gėrantuota ir Tarybų Sąjungos 
vyriausybės pasirašyta, rati
fikuota tarptautiniuose susitari
muose.”

Apgina Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Komiteto veiklą ir pasi
remia konstitucija: “Kiekvienas 
Lietuvos TSR pilietis turi teisę 
pateikti valstybiniam organam 
if visuomenės organizacijom

nįmo, kritikuoti darbo trūku- 
nįus (...) persekioti už 
kritiką draudžiama. As - 
menys, persekiojantys už kriti
ką, traukiami atsakomybėn.

Tikėjimo skleidimas pamoks
luose ir tikėjimo gynimas — nė
ra jokia antikonstitucinė ir an
tivalstybinė veikla. Kun. A. Sva
rinskas tuo ir ribojasi.”

Prašo bylą nutraukti ir leisti

kentėti)
Po kun. A. Šeškevičiaus teis

mo labai greitai buvau iš
kviesta į Vilniaus KGB, 
kur čekistas Gudas ir če
kistas Kolgovas barė mane, kad 
išdrįsau kun. A. Šeškevičiui pa
samdyti advokatą. Gudas gra
sino išmesti mane iš darbo, 
atimti kooperatinį butą, išvyti 
iš Vilniaus, susidoroti su mano 
broliu Jonu Sadūnu...

Man neišsigandus, Gudas 
ėmė šaukti: “Mes tau iškelsime 
tokią pat bylą kaip Šeškevičiui, 
ir sėdėsi kartu su juo kalėji
me! . . .” Atsakiau, kad su 
džiaugsmu sutinku už tiesą pa
kentėti.

Čia Gudo nervai neišlaikė, ir 
jis trenkęs durimis išbėgo iš ka
bineto. '

Panevėžio vyskupijos kunigų 
pareiškimas

Panevėžio vyskupijęs kunigai 
pareiškimą parašė 1983 kovo 3. 
Jis taip pat pasiųstas TSRS ge
neraliniam sekretoriui Andro
povui. Čia dėstomos panašios

(Seka kiekvieną žingsnį)
Įsitikinę, kad jų grasinimų ne

išsigandau, paleido, bet nuo to 
laiko, anot Kolgovo, sekė mano 
kiekvieną žingsnį. Aš tai paste
bėjau tik 1974 vasarą, prieš sa
vo areštą. Dažnai mane visur-gera 
sekiojo du-trys KGB agentai.

Pasiruošiau kratai — sunai
kinau ar paslėpiau viską, dėl ko 
kiti, mane suėmus, galėtų turėti 
nemalonumų — būti tardomi: 
man rašytus laiškus, adresus,

rašomąją mašinėlę. Įeidama į 
savo butą — Architektų 27-2, 
tarpduryje sutikau brolį, išei
nantį į polikliniką, ir net nespė
jau su juo pasikalbėti.

Savo kambaryje pradėjau per
rašyti “LKB Kroniką”. Tai iš-, 
girdusi mūsų buto kaimynė— 
KGB informatorė, ko tada net 
neįtariau, paskambino telefonu 
į KGB ir pranešė, kad aš ra
šau mašinėle.

Apie tai man per tardymą iš
sitarė maj. čekistas Vytautas Pi- 
lelis: “Tau visų gaila, o tavęs 
nepagailėjo, vos pradėjai rašyti 
Kroniką, tavo kaimynė mums 
tuojau telefonu apie tai pra
nešė”. Į tai jam atsakiau: “Jei 
ji tai padarė įsitikinusi, kad daro 

gerbiu ją, o jei dėl išskai
čiavimų — labai jos gaila”.

Ta pati kaimynė —pedagogė, 
kai atvažiavę čekistai apsupo 
namą, jų pasiųstą bėgo į poli- , 
kliniką sužinoti, ar greitai bro-

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, istorikas, miręs 1984 
sausio 30.

ALĖ ROTA LAIMĖJO 
“DRAUGO“ LITERATŪROS PREMIJĄ

“Draugo” dienraščio roma
no konkursą laimėjo rašytoja 
Alė Rūta-Arbienė už romaną 
“Pirmieji svetur”. Tai buvo tris
dešimt trečiasis Draugo dien
raščio konkursas.

Vertinimo komisiją sudarė: 
pirmininkas Balys Gaidžiūnas, 
sekretorius Vacys Rociūnas, na
riai dr. Jolita Kavaliūnaitė, Da-

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTĖ ROMOJE

MIRĖ TĖV. DR. V. GIDŽIŪNAS 
PRANCIŠKONŲ ISTORIKAS

Sausio 30 ankstų rytą Keamy, 
N.J., vienoje ligoninėje mirėTėv. 
dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
pranciškonų žinomas istorikas, 
daug rašęs istorijos klausimais, 
redagavęs 
Varpelį”.

Savaitės pradžioje jis buvo

lia Staniškienė ir Juozas Stem- 
pužis. Jie posėdžiavo .sausio 22 
Clevelande.

Konkursui buvo atsiųsti aš- 
tuoni kūriniai. Komisija atrinko 
kaip tinkamiausią premijai 
“Pirmieji svetur”. Atidarius vo
ką, paaiškėjo, kad šio romano 
autorė yra rašytoja Alė Rūta- 
Arbienė, gyvenanti Santa Mo
nica, Calif.

Alė Rūta yra žinoma rašyto
ja, išleidusi 19 knygų—romanų, 
apysakų, novelių rinkinių ir 
poezijos. Ji yra laimėjusi “Drau
gė” premiją už romaną “Trum
pa diena”, Dirvos premiją už 
romaną “Kelias į kairę”,' taip 
pat ir dvi jaunimo literatūros 
premijas. Bendradarbiauja 
spaudoje, taip pat bendradar
biauja ir Darbininke.

Romanas tuoj bus išleistas. 
Premijos įteikimo šventė bus 
gegužės 20 Los Angeles, Calif. 
Premijos dviejų tūkstančių do
lerių mecenatė yra Jadvyga 
Zdanevičiūtė-Pupelfenė, pa
gerbianti savo vyrą a.a. Adolfą 
Pupelį.

Sveikiname laureatę Alę Rūtą!

Iš Romoje veikiančio Šv. Ka
zimiero sukakties komiteto gau
tos informacijos apie religinę 
programą, kuri jau patvirtinta.

Kovo 1 Šv. Jono bazilikoje mi
šias aukos arkivysk. Povilas 
Marcinkus.

Kovo 2 Maria Maggiore bazi
likoje mišias aukos vysk. V. 
Brizgys.

Kovo 3 Šv. Kryžiaus bazi
likoje vysk. A. Deksnys suteiks 
kunigystės šventimus lietuviam 
dijakonam.

Kovo 3 speciali lietuvių audi
encija pas Šv. Tėvą.

Kovo 4 Šv. Petro bazilikoje 
10 vai. rvto mišias lietuviam 
aukos ir pamokslą pasakys ŠV.- 
Tėvas Jonas Paulius II. Visos mi
šios ir pamokslas Vatikano radi-

dalyvauti jo laidotuvėse, jis bus jo bangomis bus perduota į Lie- 
laidojamas šeštadienį, vasario 3.

Ketvirtadienį, vasario 2, jis 
bus pašarvotas M. Šalinskienės 
šermeninėje.

Penktadienį, vasario 3, 7:30 
v.v. atsisveikinimas šermeninė
je. Po to jis bus pervežtas į vie
nuolyno koplyčią prie Kultūros 
Židinio.
. Šeštadienį, vasario 3, perveža
mas į Apreiškimo parapijos baž
nyčią, kur mišios bus 10 v.r. 
Po mišių laidojamas šv. Jono 
kapinėse, kur lietuviai pranciš- zijos antologiją “Lianų lieps- 

tis. Buvo išgabentas į ligoninę, konai turi savo skyrių, 
kur jam darė tyrimus, kuo jis 
serga. Tyrimus bedarant, jis 
mirė nuo širdies atakos.

Pranciškaus

parapijoj pavaduoti kun. D. Po
ciaus, kuris su savo dviem vika
rais išvyko j Šventąją Žemę 
lankyti istorinių vietų. Sausio 
27, penktadienį, Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas pradėjo blogai jaus-

ir

Laidojamas šeštadienį
Kad galėtų daugiau žmonių

tuvą.

BRAZILAI PASKYRĖ
PREMIJĄ
POVILUI GAUČIUI

Povilas Gaučys,gyvenąs Hins
dale, III., yra pasižymėjęs ver
tėjas iš įvairių kalbų — ispa
nų, portugalų, italų ir anglų. 
Taip pat ir iš lenkų kalbos. 
Neseniai jis išleido brazilų poe-

Kilęs iš Dzūkijos
Tėv. Viktoras Gidžiūnas buvo 

gimęs 1912 rugsėjo 5 Marinkos

(nukelta į 8 |>sl.)

nos .
Sao Paulo Brazilų Meno Kri

tikų Draugija paskyrė jam pre
miją už šią poezijos antologiją.

Jis yra paruošęs, bent kelias 
kelių tautų poezijos ir rinkti
nės literatūros antologijas.

Rašytoja Alė Rūta, laimėjusi 
šių metų Draugo dienraščio 
premiją.
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roda, kurioje išstatyta 60 nuo
traukų, parinktų iš jo išleistų 
fotografyoi albumų: Čikaga,

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujais Lietuvių rašytojų Siurpiškių kaime, Zarasų rajone, 
sąjungos nariais yra priimti šie baigęs Vilniaus universiteto fi- 
kiek ryškiau pasireiškę rašyto
jai:

Poetė Bronė Laniauskienė, gi
musi 1923 Žilionių kaime, Rad
viliškio rajone. Yra baigusi Vil
niaus universiteto istorijos-filo
logijos fakultetą, šiuo metu yra 
mokytoja Kretingos vidurinėje 
mokykloje. Yra išleisti du jos ei
lėraščių rinkiniai: ‘Talei žydin
tį lauką” (1978) ir “Tylūs pasi-, 
kalbėjimai” (1983).

Poetė ir'Studijų autorė Mari
ja Macijauskienė, gimusi 1930 
Kaune, baigusi Vilniaus univer
siteto istorijos-filologijos fakul
tetą. Jos filosofinių svarstymų 
knygos: “Gyvenimo akimirkos” 
(1968), “Žvaigždės” (1973), “Ne
matomas tiltas’ 
zijos rinkiniai: 
medis” (1979). 
tai” (1983).

‘ Literatūros
sandras Krasnovas, gimęs 1948

(1976). jos poe- 
‘Kaip laukiantis 
“Aguonų mies-

kritikas Alek-

Savaitės 
Įvykiai

Norvegijoj buvo areštuotas 
užs. reikalų ministerijos parei
gūnas Ame Treholt ir apkaltin- 
tas šnipinėjimu Sov. S-gai. §i 
afera yra tiek svarbi,* kad Nor
vegija ėmėsi priemonių, kad so
vietų agentai nenužudytų kalti
namojo.

Kuba numato iki birželio mėn. 
savo kariuomenę Etiopijoj suma
žinti iš 10,500 iki 3,000 karių.

Japonijos ministerių kabinetas 
nutarė prašyti parlamentą padi
dinti krašto gynybos išlaidas 6.5 
proc.

Švedija sulaikė ir paėmė į 
savo globą iš JAV į Rytų Vo
kietiją siunčiamų optinių įren- 

no į JAV ten sulaikytus kom
piuterių įrengimus, siunčiamus į 
Sov. S-gą.

Du Afganistano partizanų va
dai pareiškė, kad jų partizanai 
įsiveržė į Sov. S-gos teritoriją, 
išdėstė ant kelių minas, užpuolė 
nuošalesnes muitines ir surengė 
pasalas.

Sovietų mokslininkas Andrei 
D. Sacharov pasiuntė Stockhol- 
me vykstančiai konferencijai 
laišką ir paprašė daryti žygių, 
kad jo žmonai Jelenai Bonner 
būtų leista išvykti į užsienį gy
dytis, nes jis . bijąs, kad ji Sov. 
S-gos ligoninėj galinti būti nužu
dyta. Į jo tuo reikalu kelis 
laiškus prezidentas Andropov 
neatsakęs.

6 Rytų Vokietijos užs. reik, 
ministerijos pareigūnai, atvykę 
į JAV ambasadą Rytų Berlyne, 
pasiprašė azylio teisių ir grasino 
neišeiti tol, kol jiem tas bus 
suteikta. Jie visi buvo laimingai 
pervesti į Vakarų Berlyną.

Prancūzijoj iškilo aikštėn 
ankstyvesnės prezidento Valery 
Giscard d’Estaing vyriausybės 
reikiamai neapgalvotas žygis, 
suteikęs dabartinei - prezidento 
Mitterand vyriausybei progą iš 
to pasijuokti ir sukalti politinį 
kapitalą. Mat iš Belgijos grafo 
Allain de Villegas buvo nupirk
tas išradimas, kuris turėjo iš 
lėktuvo nurodyti jūros dugne 
esančius, aliejaus klodus, o iš 
tikrųjų išradimas buvęs pirktas 
priešo pov. laivam medžioti, bet 
pasirodė taip pat neefektingas.

Nigerijoj buvo Nudarytas mi
nisterių kabinetas, bet kraštą 
valdanti karinė taryba įspėjo 
ministerius, kad jų darbai, elge
sys ir gyvenimo būdas bus se
kami.

Sov. S-gos prezidentas Andro
pov, atsiliepdamas į pre
zidento Reagan taikingą kalbą, 
raštu pareiškė, kad ir Sov. S-ga 
pritaria dialogui, bet laukia iš 
JAV konkrečių veiksmų.

Nato valstybės formaliai įteikė 
Stockholme vykstančiai konfe
rencijai savo siūlymus karui iš
vengti.

Egiptąs- ir Kitos nuosaikios 
arabų valstybės paragino JAV 
nesitraukti iš Libano, kol ten bus 
surastas politinis sprendimas 
dėl krašto ateities.

losofijos &kultetų. Yra įsigijęs 
filologijos mokslų kandidato 
laipsnį. Spaudoje skelbia daug 
recenzijų ir šiaip kritikos raštų. 
1983 išleista literatūros kritikos 
knyga “Vidinio monologo pro
za”. Dirba Lietuvių Kalbos 
Institute.

Literatūros kritikas Saulius 
Žukas, gimęs 1952 Kaune, baigęs 
Vilniaus universiteto filologijos 
fakultetą, įsigijęs filologijos 
mokslo kandidato laipsnį. Išleis
ta jo mokslinė knyga “Tauto
saka dabartinėje lietuvių poezi
joje” (1983). Dirba Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros Institute.

— Paskirtos savaitraščio “Li
teratūra ir Menas“ premijos už 
straipsnius ar kūrinius, išspaus
dintus tame laikraštyje: literatū
ros kritikui Vytautui Kubiliui, 
publicistui Romui Sadauskui, 
vertėjui Antanui Gailiui, pūbli- 
cistui-filosofui Broniui Kuzmic
kui, teatrologei Danai Butkutei, 
pokalbių pravedėjui-filosofui 
Krescencijui Stoškui. Už sėkmin
gą jaunojo kritiko debiutą pre
mijuota Elona Bunzaitė, už lite
ratūros iliustracijas — grafikas 
Marius Lingaila, už skaitytojo 
atsiliepimą į laikraščio straips
nius — inžinierius Algiman
tas Rusteika.

— Vilniaus foto meno salone' literatūros kritiko Kosto Korsa- 
surengta jėzuito kun. Algimanto ko stambi knyga “Literatūros 
Kezio meninės fotografijos pa- praeitis“ (855 psl., tiražas

NAUJA POGRINDŽIO SPAUDA 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

ras Brooklyne Darbininkę re
dakcijai pristatė naujos pogrin- - 
džio spaudos iš okupuotos Lie
tuvos. Ta pogrindžio spauda yra 
— LKB Kronikos nr. 61 ir Auš
ros nr. 36.

LKB Kronikos nr. 61 Lietuvo
je pasirodė 1984 metų sausio 
6 d. Numeris rašytas mašinėle, 
turi 28 psl. Jame rašoma:

Brangiems broliams airiams, 
Kun. Sigito Tamkevičiaus dvasi
nis testamentas, Kun. Sigito 
Tamkevičiaus teismas, Mintys, 
perskaičius straipsnį “Vienoje 
rankoje rožančius, kitoje — vėz
das”, Štai kokia sovietinė tikė
jimo laisvė, Kratos ir tardymai, 
Mūsų kaliniai, Kunigai gina ti
kinčiųjų teises, Žinios iš vysku-

JEI JŪS NORITE SiySTPSIUNTINiy DOVANAS | LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS .

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL - 501-9590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos Uvalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St..........................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street.........................
Baltimore 31, Md---- 1828 Fleet Street...........................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue.......................
Chicago 22, Ill. — 1241 No. Ashland Avenue ...............
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street......... ..........
Chicago, Ill. 60622 — 2222 West Chicago Avenue......
Cleveland, -Ohio'44134 — 5689 State Rd........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue . .......
Herkimer, N.Y. McKennan Rd. .......................................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue...... .
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St. ..............................
Lo$ Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue.......
New York, 3, N.Y. — 78 Second Avenue ................ .
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St................................
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St..................
Phoenix, Arir. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ............ .
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave........ ...........
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .....  ......
Syracuse, N.Y. 13204 — SIS Marcelius Street ...............

spindžiai ir šešėliai, Plakatai 
Parodosproga “Gimtasis Kraš
tas“ išspausdino trumpų A. Ke
zio biografijų ir jo fotografinių 
darbų apžvalgų.

— Nemažų pasisekimų Vilniu-

“škac, mirtie, visados škac“. 
Ji jau kelinti metai vaidinama 
Vilniaus Jaunimo teatre. Taip 
pat vaidinta Rygoje, Maskvoje, 
Vengrijoje.

— Alytaus prekybos mokykla 
šių metų pradžioje paminėjo sa
vo veiklos dvidešimtmetį. Per tą 
laikotarpį mokykla esanti išlei
dusi apie pusšešto šimto kvalifi
kuotų prekybininkų.

— Naujojoje Akmenėje pra
dėti statyti nauji vidurinės mo
kyklos rūmai. Ūkiniu būdu juos 
stato Kivilių kolchozas, kuris 
tuo būdu jau yra pastatęs kul
tūros namus ir daug gyvenamų 
namų. v...

— Dailiosios tekstilės kated
ros vedėjui dail. Juozui Balči
koniui suteiktas Lietuvos nusi
pelniusio dailės veikėjo garbės 
vardas.

— Išleistas Juozo Paukštelio 
raštų VI tomas. Tai esąs pasku
tinis tomas, apimąs atsimini
mus ir įvairias apybraižas. Kny
ga turi 446 psl., tiražas 30,000 
egz.

pijų, Katalikai sovietinėse res
publikose, Nauji pogrindžio lei- 

. diniai. i
Aušros nr. 36 turi 31 mašinė

le rašytą puslapį. Njtoięryje 
dame šiuos straipsnius: ,Z' f

Aušra — pavyzdys šiandie
nai, Iš užsienio radijo laidų 
(Lietuva Amerikos valstybės de
partamento raporte, 100 metų 
nuo K. Markso mirties), Demo- 

ir teisė, Viktoro Petkaus laiš
kas, Veltui bedievių pastangos, 
Vestuvėms pasiruošta, o gyveni
mui? Balsai iš tremties (kalinių 
eilės), Keturiasdešimt metų 
(1904-1944) — tęsinys.

Šis Aušros numeris Lietuvo
je pasirodė 1983 metų balandžio 
mėnesį.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

MŪSŲ SKYRIAI

maus
violončelė
tete, Lietuvos kvartete, ruošė
solinius violončelės
“Literatūros ir Meno" laikraštyje ' 
išspausdintame nekrologe rfe,

labai pareigingas mnrikas, ^vel- 498 L»fWi«6T®L (Cor WHaon Avė.), toNf. 344-5172. Fa
naus, paslaugaus būdo bendra
darbis, geras pedagogas.

— Čiurlionio galerų oje Kaune* 
sausio pradžioje buvo surengta 
plačios apimties vaizduojamojo 
meno paroda. Dalyvavo tapyto-, 
jai, skulptoriai, grafikai, dailio
sios tekstilės kūrėjai. Paskirtos 
kelios premijos.

Pr. N.

JUOZO ANDRIUŠiO Real Estate/namų pardavimas, višų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pHdymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kHjent«i®-

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

Iš Lietuvos 
K. 
Kronikos

ažnyčios

(atkelta iš 1 psl.)

du vyskupai ir 522 kunigai ofi
cialiai pareiškė TSRS vyriau- 
sybei, kad nė vienas Bažny- 
čiai ištikimas kunigas tų nuosta
tų laikytis negalės, nes jie prieš
tarauja Bažnyčios kanonam, jie 
taip pat nesiderina ir su TSRS 
Konstitucija. Todėl ir kun. A. 
Svarinskas nesilaikė Religinių 
susivienijimų nuostatų, jų nesi
laiko visi Bažnyčiai ištikimi Lie
tuvos kunigai, nes, jų laiky
damiesi, jie elgtųsi prieš Baž
nyčios kanonus ir prieš savo 
sąžinę. Pvz., kunigas, užimda
mas parapijos klebono pareb 
gas, prisiekia rūpestingai admi- 

mistruoti parapijądvasiniuose 
' ir medžiaginiuose reikaluose, o 
RSN reikalauja, kad kunigas 
būtų tiktai kulto tarnas.”

Apgina jo veiklą ir Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komitete.

Pareiškimą baigia:
“Mes esame giliai įsitikinę, 

kad kun. Alf. Svarinskas suim
tas tik už religinę veiklą. Todėl 
jo byla labai kompromituoja 
Tarybinę vyriausybę viso pa
saulio akyse. Prašome kun. Alf. 
Svarinską paleisti ir bylą nu
traukti.”

Pasirašė 99 Kauno arkivysku
pijos kunigai.

....305 673-8220 
.......... 435-1654 
......... 342-4240 
............633-0090 
...........895-0700 
........... 486-2818 
......... 925-2787 
.. 312 227-4850 
.. 216 845-6078 
...........36M780 
....315 866-3939 
..... . 365-6740 
....302 478-2871 
......._ 385-6530 
....302 478-2871
.... ......475-7430 
215 WA 5-8878 
....602 942-8770 
......... 381-8800 
.. 3015894464

.. 2574320 
....... .. 475-9746

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvsr BoM Baking Co. Lietuvišku ir 
europietiška duona ir pyragaL šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor- 
taL Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11388. Talef. 779-5168.

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

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trsčladtenlalt8-9 v.v., penkta^IerTTals 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. ~ 
Meilus JrM vedėjas, 23 ShMey Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tei. 617 
852-3865. T

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vaL vsk. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p p. M WŠOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

i J, LIETUVIŠKO 4T1LIAUŠ PAWUNKLAI -
SUKURIAMI IR t NEMOKAMAI " 

PRI STATOMI j VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUTVALSTUO- 
SĖ. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Ta sol i po 

* MEMORIALS
• 66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TA1 MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS

19 33 +1976 „ .

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: {212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS*
• VIEŠBUČIAI ' . ' "
• ĮDONHV VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 7694300
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Lietuviškoji knyga visų laukia
Knygos yra mūsų lietuviškojo 

gyvenimo rodyklė. Kiek per me
tus jų išeina, kiek jų išperka? 
Ar knygos išsiilgsta lietuvis 
skaitytojas? Kiek turime leidyk
lų, kurios rūpinasi knygų leidi
mu?

Visi esame pastebėję, kad 
knygos išleidimas pareikalauja 
nemaža lėšų. Leidyklos nebegali 
išsiversti, prašo aukų, kad būtų 
viena ar kita knyga išleidžiama. 
O kodėl taip yra? Nes knygos 
paklausa sumažėjo. Vis mažiau 
•ir mažiau domisi lietuviška kny- 

<ga. Kai užeiname kur į svečius, 
kiek ten matome knygų lentynų 
su lietuviškomis knygomis? La
bai nedaug. Dažniausiai tai kny- 
gos iš senesnių laikų. Naujų nie- 
kas nebeperka. Sako, kad nėra 
kada skaityti. Reikia televiziją 
sekti, ten esą įvairių įdomių 
programų.

Tiesa, ten daug pramoginių 
programų, bet ar tos programos 
praturtina, duoda ką nors naujo 
ir gero? Mes kiekvienas turime 
įsipareigojimų i/ savo tautai. 
Taip negalime jų nudėti į kam
pą ir užmiršti svarbiausius rei
kalus ir patogiai snausti prieš 
televiziją.
jĮrTkam tos' knygos reikalin

gos??— kitas sako. Nebėra kada 
skaityti. Neįdomu.

Todėl dabar, kai reikia 
kam išleisti knygą, turi gerokai 
pavargti. Pirmiausia turi knygą 
parašyti. Paskui' jau prasideda 
didysis vargas — kas tą knygą 
išleis. Leidyklos sunkiai verčia
si. Rinkoje knygų beveik niekas 
neperka. Taigi autorins yra pri
verstas arba pats susimokėti, 
arba ieškoti mecenatų. Kaip da
bar Darbininkas išleidžia Jurgio 
Gliaudos romaną “Kovo ketvir
toji” — išleidžia aukų būdu. 
Renkamos aukos, ir jos padengs 
dalį knygos spausdinimo išlaidų. 
Taip dabar išleidžiamos beveik 
visos didesnės knygos, ypač

1959 oi. išeina du kartus metuo-
ALFONSAS NAKAS

vie-džiąma ur _ 
nąs numeris metų vidury, kitas

Pradedama Tpmo Venclovos 
. ilgesniu eiliuotu, labai ritmingu 

kūriniu “Ruduo Kopenhagoj”.

kokie mokslo ar istoriniai veika
lai.

Kalbant apie knygų rūpesčius, 
prisimena vienas .batsiuvys, ku
rį aprašė vengrų rašytojas Jo- 
kaus savo apysakoje “Pajudinki
me, vyrai, žemų”. Apysaka vaiz
duoja vengrų tautinį atgimimą. 
Krašte buvo didelių aristokratų, 
kurie kalbėjo ir vokiškai ir kitom 
kalbom, o vengrų kalba buvo 
paniekinta. Didikai ir turtuoliai 
nesirūpino . paremti vengrų 
tautinės kultūros. O tas batsiu
vys, pagautas vengrų tautinio 
atgimimo idėjų, pirko kiekvieną 
knygelę, kuri buvo parašyta 
vengriškai, bėgo į kiekvieną 
vengrišką mėgėjų teatro vaidi- 
nimą ir stengėsi jiem padėtb- 
patamauti.

Jo trobelė buvo kukli, o ji 
priglaudė vengrų poetus, pake
leivius. Jis visiem sakė tą patį — 
Vengrija atsibus.

Tai giliai jaudinantis papras
to žmogelio pavyzdys. Jis nie
kada nesakė, kad neturi laiko 
skaityti, kad ši ar aną knyga ne
įdomi, ar per sunki, nesupran
tama. Ji buvo vengriška, o jis ir
gi vengras, ir jis jautė tautinį 
įsipareigojimą pirkti ir palaikyti-

reiškią L? Kam tas slaptumas ? 
O kūrinio Kopenhaga drėgna, 
niūri, bet poetiška, štai trum
putė iškarpa: “(. ..), ir pažįsta
mi debesys ritasi virš Kopen
hagos / iš kairės, / kai žvelgi į 
pietus. / Juos palydi skardiniai 
stogai, apkapotos ir purvinos 
liepos, / šimtas tūkstančių dvi
račių. Aidas, trumpam pasislė
pęs / palei uosto vartus, / vėl 
išnyra šalia.”

kyti, kad visi mūsų kaimynai 
kur kas labiau vertina ir bran
gina savo tautos rašytojus, savo 
kultūrininkus ir savo knygas. Il
gi ir tamsūs baudžiavos amžiai 
tokius mus padarė, o reikėtų 
pabusti ir šviestis, suprasti lie
tuviškos kultūros paskirtį, jos 
svarbą mūsų gyvenime, ją orga
nizuoti, remti ir išlaikyti. Kuo 
daugiau lietuviškų knygų kiek
vieno namuose! Kuo daugiau 
lietuviškų kultūrinių reikalų! 
Užsidekime jais, rūpinkimės 
jais. Tikrai tada bus ir šviesiau

kilnių'Žmonių ir išaugo paskui 
epochiniai įvykiai ir didieji tau
tų atgimimai.

Štai ir svajoji, kaip būtų ge
ra, kad lietuvių visuomenėje 
atsirastų tokių entuziastų lietu
viškos knygos rėmėjų ir palaiky
tojų. Juk visų pareiga palaikyti 
savo tautinę kultūrą, savo rašti
ją. O palaikyti ir išlaikyti gali
ma tik vienu būdu—ja domėtis 
ir nuoširdžiai remti.

Nebūtų jokio vargo leisti įvai
riausias knygas, lituanistines 
studijas, jei visuomenė jautriai 
suprastų lietuviškos knygos 
reikšmę ir jai įsipareigotų. Su 
graudumu turi stebėti tuos rei
kalus, su grauduliu turi paša-

AUŠRA NAUJOS 
GADYNĖS TEKA
AUS ROS 100 METŲ 
SUKAKČIAI PRISIMINTI

PAULIUS JURKUS

10.—

Dr. Jono Basanavičiaus žodis
Aušros pirmame numeryje 

viskas buvo nauja, negirdėta, 
lietuvių kalba pasakyta. Skaity
tojas džiaugėsi ir Baranausko 
eilėmis apie Lietuvos senovę, 
Vištelio kalbos aukštinimu. Pa
gavo jį ir Simanas Daukantas, 
kuris savo krupštėjimu norėjo 

/ padėti Lietuvai. Dr. Jono Basa
navičiaus straipsnis apie seno
vės pilis kiekvienam akis pra
vėrė savo apylinkėje apsidairyti 
ir surasti piliakalnių, išskaityti 
ten miegančią senovę. Ir knygų 
recenzijos ir žinios iš pasaulio 
buvo nauja, dar niekada ne
skaityta lietuviškai.

Bet labiausiai visus palietė 
dr. Jono Basanavičiaus para
šyta prakalba, kurią jis pavadi
no “priekalba”. Tai huvo žo
džiai, pirmą kartą ištarti lietuvių 
tautos istorijoje. Tai buvo ka
lavijo kirtis, kuris atidalijo visa

istoriją — ten senoji, o nuo čia 
— lietuviškoji.

Su pačiu pirmu sakiniu jis 
prisimena, kad prieš 35 metus 
pasirodė pirmas lietuviškas 
spausdintas laikraštis, kuris rū
pinosi tik tikybiniais reikalais. 
Dabar atėjo laikas rūpintis ir 
tautos reikalais.

Basanavičius konstatavo, kas 
buvo nutikę Lietuvos istorijoje:

“Per ilgus tuos amžius mūsų 
giminė taip buvo paniekinta 
ir prispausta, juk už tiesą ste
bėtis reikia, kad tik per Vieš
paties malonę ji iki šiai dienai 
dar gyva liko.”

Prisimena, kad senovėje Lie
tuva užėmė didelį plotą, o dabar 
tik Šešėliu gali lygintis su pra
eitimi. Ir kodėl taip atsitiko? 
Lietuvis pasisavino svetimas 
kalbas ir išsižadėjo savo kalbos. 
Jis virto Vokiečiu, lenku, gudu. 
Dėl to taip nutauto, kad “ne
buvo apšvietimo per lietuvišką 
kalbą”. Tie, kurie turėto rūnin-

Žurnalo vidury ir gale randa- 
i ne daugiau poezijos: du Joseph'o 
Brodsky eilėraščius, T. Venclo
vos verstus; Heinrich’o Heine 
“Atta Trollis IT’; ir du humo
ristinius Rimo Vėžio’eilėraščius. 
Su ‘‘Atta Trolliu” redaktoriaus 
išeita iš krašto! Pirmoji poemos 
dalis spausdinta METMENŲ 41 
numery, tad prieš dvejus su puse 
metų. Tuomet su A. Nykos-Ni
liūno įvedamosiom pastabom, 
su H. Heine’s ’prakalba, ši 
antroji dalis be jokios įžangos, 
plika. Pasiusk#, ieškokit 41-mo 
numerio,, jeigu jį dar turite! 
Ne tik iš skaitytojo pasityčio- 
jama, bet ir iš abiejų poetų: 
kūrinio autoriaus H. Heine’s ir 
jo vertėjo Henriko Radausko.
Neturėjo teisės redaktorius ir Staknienės studijoj “Albertas 
kūrinio pavadinimo klastoti, jo 
keisti į “Atta Trollis I” ir “Atta 
Trollis II”, kai tikrasis pavadi
nimas I ir II neturi.

Vytauto Kavolio studija “Lie
tuvių moralinės vaizduotės evo-

kiečiausias riešutas. Nors kalba
ma apie mitologiją, apie pago
niškos Lietuvos dievus, bet slcai-

:r

skaitei, niekaip negali paaiškin
ti.. . t

Atsikvepi ties Mariaus Katiliš-

kad fragmentas. Fragmentas ko: 
dar nespausdinto romano,di- 
desnės apysakos? Čia 21 pusla
pis. Literatūros. Labai geros 
prozos!

Jokių nežinomųjų nėra Alinos

kaip tuziną mūsų rašytojų nuo 
M. Valančiaus iki Just. Marcin
kevičiaus, daugiausia ryškinda
ma J. Biliūno, V. Krėvės ir M. 
K. Čiurlionio “moralinės vaiz
duotės” pavyzdžius. Pavadini- 
nime, po dvitaškio, I (:I) tur
būt reišjda, kad tai pirmoji dalis 
ir seks tęsinys—Vilkimės, kad

Zalatorius ir jo literatūros kon
cepcija”. Skaitantieji okupuo
tos Lietuvos žurnalus žino, kad 
A. Zalatorius — vienas iš pačių 
įžymiausių tenykščių literatūros 
kritikų. A. Staknienė labai .en
tuziastiškai čia jį atskleidžia. 
Kai prieš metus su trupučiu 
autorė šią studiją skaitė Tabor 
Farmoj, turėjo labai skubėti, o 
darydama ex promptu intarpus, 
vietomis blaškė klausytojo dė
mesį. METMENYSE išėjo gra
žus darbas.

gus nurodymus, pavyzdžiui, per
skaityti Tiesą ar Naujienas.” 
Per tokius ir kitokius pavyz
džius brendant, studija skaityto
ją sudomina ir jam tikrai daug 
į galvą įkrečia. Beje, mažiau
sia 8 kartus žodžiuose tesėti, 
tesėjimas, ištesėti klaidingai e 
rašoma su nosine (ę).

Paskutinė atrakcija ir vertybė 
— Kosto Ostrausko paruoštų 
Vincui Krėvei rašytų laiškų gru
pė. Jų autoriai: Faustas Kirša, 
Jurgis Savickis, Pranas Skar
džius ir Ignas Šeinius (pasta
rojo tik trumputis sveikinimo 
laiškelis). Visi laiškų autoriai 
jau mirę. Įdėta ir Pr. Skar
džiaus Krėvei atsiųstas Kiefers- 
feldene (Vokietijoj) stovyklavu
sių šviesiečių sveikinimas bei 
parašų faksimilė. Stovyklaujant 
pasirašyta 1949.1.6. Tarp bene 
46 pasirašiusių Šviesiečių radau

(nukelta į 5 psl.)

ir geriau

Kazimieras Jogailaitis, šv. Kazimiero tėvas, pagal Neuburgo 
(Vokietijoje) pilies gobeleną.

KARALIUS KAZIMIERAS 
— ŠVENTOJO TĖVAS

Šv. Kazimiero tėvas buvo Ka
zimieras, Didysis Lietuvos ku
nigaikštis ir Lenkijos karalius. 
Savo kilme jis buvo grynas lie
tuvis. Jis buvo Jogailos sūnus, 
dėl to ir vadinamas jogailai- 
čiu, o Jogaila iš savo pusės 
buvo Algirdo sūnus, o Algirdas 
— Gedimino sūnus. Kartais, ši 
valdovų giminė, vadinama gedi- 
minaičiais. iV?:

Algirdas ir Kęstutis buvo bro
liai ir paskutinieji Lietuvos val
dovai pagonys. Jie buvo Vilniu
je sudeginti pagal senuosius lie
tuvių laidotuvių papročius. Tai 
buvo paskutinės pagoniškos lai
dotuvės Vilniuje.

Jų sūnūs, Jogaila ir Vytautas, 
jau apsikrikštijo ir Lietuvą ap
krikštijo. Jogaila 1387 vedė Len
kijos karalaitę Jadvygą ir tapo 
Lenkijos karaliumi. Su Jadvyga 
jis vaikų nesusilaukė. Taip nu
mirė ir karaliaus antra, trečia 
žmona. Tada Vytautas pripiršo 
Alšėnų kunigaikštytę Sofiją, au
gusią Vilniuje, tikrą lietuvaitę.

Jogaila su ja susilaukė dviejų 
Vaikų — Vladislovo ir Kazimie
ro.

Po Jogailos mirties lenkai ka
raliumi išsirinko Vladislovą, bet 
šis kovoje su turkais prie Var
nos žuvo 1447. Gi Lietuvos 
didikai savo didžiuoju kuni
gaikščiu 1440 išsirinko Kazimie- 
xą.‘ ŽuVūs Vladislovui, lenkai ir- y

Kžizrmiėrą^ fŠšiririko Lenkijos 
karaliumi

Kazimieras į Lenkiją buvo iš
leistas tik po ilgų derybų, kai 
Lietuvos bajoram užtikrino pla
čias privilegijas. Kazimieras 
buvo pirmasis valdovas, suėmęs 
į savo rankas abu kraštus. Lie
tuvos ponai tuo buvo nepaten
kinti, ypač priešinosi didikų 
Goštautų šeima, kam karalius 
per ilgai sėdi Lenkijoje. Vienu 
metu buvo aštriai įsitempę lie
tuvių ir lenkų santykiai.

Karalius Kazimieras Kroku
voje, Lenkijoje, vedė Austrijos 
imperatoriaus dukrą Elžbietą ir 
Krokuvoje susilaukė savo gau
sios šeimos, (p.j.)
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tis lietuvišku švietimu, tuo 
nesirūpino.

Šiandien lietuvių kaimynai 
nori, kad lietuviai greičiau pa
virstų vokiečiais, lenkais, gu
dais.

“Die Sprache ist unsere Ge- 
schichte” (Kalba yra mūsų is
torija. Darb. red.). Šiaip viskas 
pragaišo, o ir tas mūsų vienin
telis turtas — kalba taipogi 
nyksta.”

t
fe

Basanavičius teigia: “Juk ir 
mes esame tokie pat žmonės, 
kaip ir mūsų kaimynai, ir norime 
visomis teisybėmis, prigulin
čiomis visai žmonijai, ly^ai su 
mūsų kaimynais naudotis. ’

Tuoj reikalaujama, kad mo
kyklose būtų mokoma lietuviš
kai, nes svetima kalba mokyk
los vaikus atskiria nuo tėvų.

Toliau ir sako, kad Aušros už
davinys bus priminti praeitį, 
pažinti ją, senovės būdą, nes tik 
tada ir mes patys suprasime, 
kas mes esame. Aušra neuž
mirš ir šios gadynės tautos rei
kalų, bus skelbiami naudingi ir 
praktiški pamokymai.

auszRfl,
Laikrasztis, iszleidziamas

per
i

Mes patys turime rūpintis sa
vo apšvieta. Laikraštis rūpin
sis išplatinti žinias apie savo 
giminės senovės darbus, prisi
mins ir šios dienos reikalus.

“Jau daug šimtų metų praėjo, 
kaip paliovė Lietuvos giedriose 
padangėse spindėjusi žvaigž
delė, kuri mūsų tėvų tėvams 
švietė. Tamsi, neperregima ūka
na apsiautė mūsų senovėje 
linksmą žemę. Visokie vargai ir 
sunki, o ilga verguvė išdildė iš 
atminties mūsų paminėjimus 
laimingesnio ir nevargingo gy
venimo. Užmiršome, kuomi mes 
senovėje buvome. Ir tik retoj jau 
dainoj ar pasakose randi pa
minklą minavotiną iš praeities 
mūsų. Liko tik kalba mūsų gar
binga, apie kurią mes drąsiai 
su mokytu vyru galime ištarti:

Į šį darbą kviečia visus lietu
vius, visus mokyčiausius to lai
ko žmones. Jie ne sau kokios 
naudos ieško, bet “kad mūsų 
žodžiai pultii ant gražios dirvos 
ir atneštų šimteriopą dvasišką 
naudą Lietuvai.”

Su Viešpaties pagalba jie 
trius kiek įmanydami, būdami 
tos minties, kad ir jų darbas gali 
būti naudingas.

Ir baigia savo prakalbą jau ne 
kartą cituotu sakiniu: “Kaip 
aušrai auštant nyksta ant žemės 
nakties tamsybė, o kad taip jau 
prašvistų ir Lietuvos dvasia! 
Toks mūsų troškimas ir noras."

Šia istorinę įžangą dr. Jonas 
Basanavičius parašė būdamas 
toli nuo tėvynės, gyvendamas 
Prahoje, Čekoslovakijoje.

(Bus daugiau)

Dra. Bassanawicziu

.Aaszra* ineina Ragainėj 90. komo neneštofbrmte kvintos 
arknssines in 8, turinerios m laktato.

Preke: ant meto arba 12 N. 9 Mk = l rnb., 
ant Vi mete arba 9 N. 1 Mk. = NO kap. 
ant V« neto arba 8 N. 50 Pf, = 2S kap.

Apgarsinimai, *p*n<tuwej .A v tarot* priimami, kaastotąa as 
kotna pusiau daliu eilele po 90 Pf. = 10 kap.

Aptitieliaoii galima „Anasra* pri* wise wok. ciec. pasta

RMMaūh tCewiite 1883.
Del rtdidiNjAe ttolllepte J. Miksite RaMlheį. 

8>eaetowe Albaae M KitelMa,
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Tiškus Bronius ir Agota, 1300

‘ kurie mūsų laikų faktai ir įvy-

go naujadrama-Knygospra- 
džioj ji šiaip apibūdinama: “Šių

Viržintas Regina įm. tėvas Rim
kus Petras,$100.

1 x $105 — Aleksis komp.
Aleksandras atm. įn.: Gaižutis

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
į 9-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje

SPECIALI 13.DIENŲ KELIONĖ SU 11 NAKČIŲ LIETUVOJE 
,. , (du pilni ąa.yeitgąiįaĮ su girąlnėm is ir draugais)

#314: kovo 14-26.........        $1,199
I FINNAIR via JFK

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

1982 m. gruodžio mėli
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas,,. įm. — į- 
mokėjo, atst. — atstovauja, asm. 
— asmuo, įgal. — įgaliotinis, 
suma po pavardės — įnašų iš 
viso.

4 x $10 — Gražulis Bronius 
atm. įn.: Gražulis Akvilė, $1,020; 
Naudžiūtė Ingrida, $40;' Nau- 
džiūtė Renata, $35; Venclova 
Tomas, $120.

2 x $20 — Armalis Adolfas 
atm. įn.: 2 asm. $1,020; X, $150.

3 x $25 — Banevičius Vol-’ 
demaras, $300; Gulbinskas An
tanas atm.: D.C., Matthews, 
$225; Urbonas Vincas ir Ona, 
$175.

8 x $50 — Burkus John, $400; 
Ciplijauskaitė Birutė $600; 
Dirda Petras ir Liuda A., MD, 
$450; Januškevičius Juozas ir 
Anelė, $1,050; Paliulis Petras ir 
Elena, $400; Skirpstūnas Anta
nas atm. įn.: t. ir I. Slavins- 

BALTIC
TOURS

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27----------- ......------------ .---------- $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 ------- ----------- -----------------$1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#508 B: gegužės 8-24 ------------------------------------------41,769
#612 B: birželio 12-28 ----------------------------------------$1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4------------------------------41,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK L'Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA 
#429: balandžio 29 — gegužės 11 — 
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITALIA via JFK

41,699

11 DIENŲ — LIETUVA IR LENKIJA

#925: rugsėjo 25 - spalio 5 . 
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj 
ALITALIA via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
#917: rugsėjo 17 • 26 ................__

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

9 DIENOS — LIETUVA IR SUOMIJA 
#427: balandžio 27 -gegužės 5 

#511: gegužės 11 • 19------
6 dienos Vilniuj, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

41,259

41,229

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Auburn St

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

■S

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#508A: gegužės 8-19 ••••••••••••••••••••••••••••♦••••••••••••••••.41,379
#612A: birželio 12-23--------------------------- ---------------41,649
#710: liepos 10-21 ------------------ -------------- - -------------41,649
#807: rugpjūčio 7-18 —----------- .7.__ ___________41,649
#918A: rugsėjo 18 - 29_____________ ___________ 41,489

6 dienos Vilniujr3 Varšuvoj, 1 Frankfurte
LUFTHANSA via JFK 6 Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
#507: gegužės 7-18 .   41,289
#604: birželio 4—15 ••••.••..•••••■•.••••••••••.••••*....••■.•••.•••.•.$1,639 
#710A: liepos 10-21--------------------------------------------- 41,639
#814A: rugpjūčio 14-25............. .................................. 41,639
#904: rugsėjo 4-15-----------    41,639
#101: spalio 1—12. ••.••••••••••.••.••••••••••.•.•••••••••••••••.•••••••$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

S
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ir Stefanija atm. įn.: E. ir I. Sla
vinskas, $150; Stapkus Ignas, 
$50.

1 $75 — Bagdanskis Juozas 
ir Birutė, $500.

1 x $97 — Juodikienė-Vilimai
tė Stefanija atm. įn.: Vilimai 
$30 ir 8 kiti, $97.

25 x $100 — Adamonis Pet
ras atm. įn.: Adamonienė Pra
nė, $325; Anonis Vytautas ir 
Danutė, $1,800; Balakauskienė 
Veronika atm. įn.: Gumbelevi- 
čius Jonas ir Anelė, $100; Bal
sys Aloyzas ir Regina $1,100; 
Baublys dr. Stasys atm. įn.: 
Baublienė Brigita, $700; čyvas 
kun. Matas, $1,100; Dagys kun. 
Petras atm. įn.: Dagys-Bortkevi- 
čienė Arianė, $600; Dailidė Bro
nius atm. įn.: Dailidė Vytautas, 
$750; Galinaitis Aras Jonas gi
męs 12/28/83, įrašė seneliai Ar
tūras ir Antanina Galinančiai, 
$100; Gasiūnas Stasys, $725; 
Gustonių Sodžius atst. įm. 
Kriaučiūnienė Rožė, $1,740; Jan-

1 x 120 -r- Ulaičio Justino atm. 
įn.: Ringienė Albina $25, Rugie
niai Vitas ir Jūrina $25 ir 4 
kiti, $120.

1 x $121.06 — Šurkus Ste
pas, $1,171.06. ’

lx $180 — Šimanskis Jonas 
atm. įn.: CE Controls employ
ees $70, LeClair Keypunch Ser
vice employees $40 ir 4 kiti, 
$180.

1 x $150 — Juodvalkis Jonas 
ir Anelė, $300.

1 x $175 — Mališauskas 
Ciprijonas ir Eugenija atm. įn.: 
Griežė-Jurgelevičius Stasys $50, 
Bričkai Romas ir Rima $25, 
Šležai Birutė ir Romas $25 ir 
6 kiti, $325.

—5 x $200 — Karklius Alice 
atm. įn.: Karklius Benedict, $200: 
Karklius Benedict, $400; Mus
teikio žum. Mečio atm. įn.: 
Musteikis kun. Leonardas, $400; 
Plėnys Kazimieras atm. įn.: Ple- 
nienė Sofija, $650; Plikaitis dr. 
Juozas ir Barbora, $4,000.

4 x $300 — Ignatonis Jeroni
mas atm. įn.: Ignatonis Lilija 
MD, $1,665; Kisielius dr. Te
mas ir Rita, $1,000; Klova Vin
cas, $2,000; Varnelis Apolinaras 
Vamelienės Jadvygos atm., 
$2,100.

1 x $500 —> Bičkus, Vytautas 
atm. jo mirties 5 m. sukąktieį 
progą Prudencija Bičkienė-Joku- 
bauskienė, $1,500.

1 x $555 — Bedrzickis Irę- LITHUANfAN FOUNDA- 
$300, Adamonis L ir Krisčiū- TION, INC., A NOT-FOR-PRO- 
nas $60, JanulaiHai R. ir E. $25 FITJAX ^EMPT£LUNOIS 
ir 16 kitų, $555. . ;

5 x $1,000 — Bel^evičienė- 
Kamarauskaitė Danutė atm. įn.: 
Kamarauskas Adolfas jos mir
ties 5 m. sukakties proga, $1,000; 
Butkūnas Napoleonas,testamen
tinis palikimas, $2,220; Gudonis 
Antanas, $1,100; Minca Kazi
mierz testamentinis palikimas, 
$1,000; Šlepavičius Mikalojus 
atm. įn.: Šlepavičius Aleksand
ras 120 m. nuo gimimo su
kakties proga, $1,000.

2 x $2,000 — Gruzdąs Stasė 
ir Kazys, $4,000; Petraitis Jo
nas testamentinis palikimas, 
$2,100.

1 x $6,977.69—X, $73,679.27.
Iš viso — $23,310.75.

Lietuvių Fondas artėja prie 
trečio milijono ir pagrindinis 
kapitalas 1983.XII.31 pasiekė 
2,681,858 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jauni
mą 1,181,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 754,000 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslu pavadinimą:

41,279

KENNEBUNKPORTO ŽINIOS

Pranciškonų vienuolyno me
tinė šventė-piknikas šiemet ren
giama liepos 8. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami tą dieną 
rezervuoti Kennebunkportui.

Jau ruošiama vasarvietė nau
jam sezonui, kuris prasidės bir
želio 30 ir užsibaigs rugsėjo 3. 
Jei oras bus palankus, vasarvie
tė veiks visą rugsėjį.

Kennebunkporto vasarvietė 
vis gražinama. Perkami patoges
ni baldai, daug kambarių turės 
spalvotą televizįją.

Frontininkai, ateitininkai ir 
šauliai turės savo studijų savai
tes. Registruotis į studijų savai-

BYLA DĖL PALIKiMO
KLAUSIMAS

Kai mūsų motina mirė, pali-

savo turtą tokiu būdu: mūsų 
broliui — savo sūnui —vieną 
aštuntą dalį«savo turto, o mu
dviem — mano seseriai ir man 
— savo dukterim — po pusę 
likučio. Taip ji buvo sudariusi 
testamentą, nes brolis nebuvo 
jai geras sūnus. Su juo amžinai 
turėdavo vargo, jis jos neklausy
davo. Turėjo draugų, kurie jį 
visą laiką iš kelio vedė. Vedęs 
niekam tikusią žmoną, tos žmo
nos klausydavo ir su motina ma
žai reikalų teturėdavo. Žmona 
jam net neleisdavo motinos lan
kyti. Kai motinai reikėjo padė
ti, jo niekuomet nebūdavo. Aš 
ir sesuo ją globėjom ir, reika
lui esant, visuomet pas ją nu- 
bėgdavom.

Motinai mirus, brolis ir bro- 
lienė, sužinoję apie jos turto pa- 
dalinimą testamente, tuoj pasi
samdė advokatą ir padavė teis
mui aplikaciją, kad, girdi, moti
na nežinojusi ką daranti, kad 
mudvi su seserim ją vertėm 
taip sudaryti testamentą, jog 
mum ko daugiausia jo tektų.

Kai brolis pasisamdė advoka
tą, ir mum reikėjo tą patį dary
ti. Pasisamdėm advokatą, kuris 
pasižadėjo ginti mano ir mano 
sesers reikalą. Kiekviena iš mū
sų turėjo duoti advokatui rank
pinigių, po $2,000. Advokatas 
mum sako, kad jis’ dabartiniu 

. laiku negalįs' pasakyti,^'kiek iš 
viso jam reikės mokėti. Tai pri
klausysią nuo to, kiek darbo

CORPORATION, 3001 WEST 
59TH STREET, CHICAGO, IL 
60629”. ' ;

t Svarbūs pranešimai:
1. L. Fondo nariai, dar norį 

užsisakyti sena kaina — 15 dol. 
knygą “LIETUVIŲ FONDAS”, 
kuri yra jau spausdinama ir pa
sirodys š.m. kovo mėn. gale, pra
šomi užsisakyti neatidėliojant.

2. LF metinis narių susirin
kimas įvyks š.m. kovo 24 Chi- 
cagoje. Laiškai su visa informa
cine medžiaga ir su balsavimo 
pažymėjimais (proxy) bus greitu 
laiku išsiuntinėjami visiem L. 
Fondo pilnateisiam nariam. Dėl 
narių neapsižiūrėjimo pranešti 
savo adreso pakeitimo šimtai 
laiškų grįžta atgal, už kuriuos 
reikia mokėti paštui papildomą 
mokestį, ir tas LF narys yra į- 
traukiamas į kuriem korespon
dencija nebesiunčiama LF narių 
sąrašus, o vis tik norime, kad 
visi nariai galėtų būti infor
muojami Fondo reikalais.

3. Šeimos nariui, kuris buvo ir
Fondo narys, mirus, LF norėtų 
gauti pranešimą apie jo mirtį 
ir kas iš tos šeimos narių (žmo
na, vaikai) yra paliekamas to 
mirusiojo atmintinio įnašo įga
liotiniu; X - ‘ 

tęs ir kitas atostogas niekad mi
ra per anksti, nes visada pri
trūksta vietų. Jau galima ir per
eitais metais užsakytas rezerva
cijas patvirtinti.

Vasarvietės ir atostogų reika- 
lais rašyti arba skambinti šiuo 
adresu: Franciscan Guest
House, Kennebunkport, Maine 
04046, Tel.: 207 967-2011.

Savo miesto bibliotekoje visada 
ieftkok Mr prašyk lietuviškų 
knygų. Jei kas prašys ir reiks* 
lauš lietuviškų knygų, tai miesto 
biblioteka jas įsigyt.

katą, nes, girdi, taip bus visiem 
pigiau. Be to, jis mus gąs
dina, kad gali trukti metų metus, 
kol mes gausim savo palikimo 
dalį,, nes reikalai teismuose gali 
užsitęsti.

Mes žinom, kad motina tikrai 
nenorėjo, jog broliui tektų lygi 
dalis, kaip mūsų. Ji ant jo la
bai pyko ir norėjo jam visai 
nieko nepalikti, bet jos advoka
tas jai patarė ką nors palikti 
ir jam. Ji ir sutiko, nors neno
rėdama. Jai advokatas pasakė, 
kad, jei ji nieko nepaliks savo 
sūnui, jis galės sugriauti jos tes
tamentą. O dabar, kai motina 
paklausė savo advokato pata
rimo, yra daugiau bėdos n&gu 
gero.

Mūsų advokatas mum sako, 
kad brolio advokatas yra tos 
nuomonės, jog broliui priklauso 
1/3 palikimo, bet jis sutinkąs 
priimti 1/4 to palikimo, jei mes 
susitarsim geruoju. Nežinom, ką 
mum daryti. Nenorim išleisti vi
so palikimo teismo ir advokato 
išlaidom padengti; iš kitos pu
sės, žinom, kad mūsų motina 
nebūtų norėjus, jog brolis gau
tų daugiau, negu jam buvo už
rašyta. Prašom mum patarti.

Seserys

ATSAKYMAS
. Amerikoj:testatoriai turi teisę 

nieko nepalikti savo vaikam, 
jei to pageidauja. Kiekvienas 
testatorius turi teisę nurodyti 
savo testamente, kad jis nieko 
nepalieka savo sūnui (paminint 
vardą) arba savo dukteriai (pa
minint vardą). Svarbu paminėti 
sūnaus arba dukters vardą, nes 
kitaip įstatymas prileidžia, kad 
testatorius “užmiršo” savo vaiką 
per klaidą, per apsirikimą.

Seniau žmonės manydavo, 
kad reikia savo vaikui palikti 
vieną dolerį, jei nenorima, kad 
jis dalyvautų testatoriaus pomir
tinio turto paskirstyme. Tai nėra 
teisybė. Manau, kad yra pado
riau neįžeisti savo vaiko, pa
liekant jam arba jai po vieną 
dolerį. Užtenka pasakyti: savo 
sūnui Jonui arba dukteriai 
Onai nieko nepaliekama.

Tamstų motina turėjo pilną 
teisę savo sūnui nieko nepalikti, 
jei ji to pageidavo. Ji taip pat 
turėjo pilną teisę palikti sūnui 
mažiau, negu savo dukterim. 
Kadangi jos advokatas, matyti, 
numatė, kad sūnus bus nepa
tenkintas savo “nelygia” dalimi, 
reikėjo įrašyti klauzulę, nuro
dant, kad, jei sūnus bus nepa
tenkintas dėl savo dalies ir nu
tars dėl to kreiptis teisman, 
jis nustos savo aštuntadalio pa
likimo. Tada sūnus būtų gero
kai pagalvojęs, prieš nutarda
mas kreiptis teisman.

Iš Tamstų aprašomų aplinky
bių sprendžiu, jog Tamstų bro
lio byla buvo užvesta dėl to, 
kad jo advokatas tikisi, jog tos 
bylos užvedimas Tamstas privers 
datyti kompromisus su broliu. 
Gresiančios išlaidos ir nenoras 
bylinėtis dažnai žmones verčia 
“taikytis”, nors iš .esmės yra 
lengva matyti, kokiais pagrin
dais byla buvo užvesta. Mano 
nuomone, jei Tamstų motina 
buvo pilno proto, kai ji sudarė 
testamentą ir jei tikrai su sū
num nesugyveno, jo šansai bylai 
laimėti yra menki.

Negaliu specifiškai Tamstom 
patarti, ar tęsti bylą, ar "tai
kytis", nes nežinau, kiek pinigų 
yra tame palikime, ir nežinau, 
kokio protinio stovio * buvo 
Tamstų motina, kai sudarė savo 
testamentą. Patariu neskubėti 
"taikytis’’.

yra autentiškos ištraukos iš ati
tinkamos spaudos arba variaci- 
jos jų tema. Šiaip, žinoma, fan
tazija dažnai tikresnė už tik
rovę”.

Dramoj yra šios scenos: Sudie, 
kvietkeli tu brangiausias, Pake
liui į rojų, Liūto naive, Tikro
vė ir sapnas, Mažasis teatras, 
Sapnas ir tikrovė, In paradiso 
arba Eine kleine Nachtmusik, 
Dialektika, Linksmybių sodas: 
Visose scenose jaučiamas Didy
sis Vadas, nors jis ir niekur ne
pasirodo (kartkarčiais matomas 
tik jo portretas ant sienos: “krū
tinė nusagstyta medaliais, links- 
ta antpečiai”). Tas Didysis Va- 
das ir sukelia šių visų “links
mybių” tragizmą.

Vytautas Bagdanavičius — 
KULTŪRINĖS GELMĖS PAŠA 
KOŠE. Keturių dalių taųtosaki- 
nė-teologinė studija. III knyga. 
Juodosios globėjos variantai. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Spausdino “Draugo” spaus
tuvė Chicagoj. 1983. Viršelis Vy
tauto Virkau. 282. psl. Kaina 9 
dol. ■ . - -
1 Šią studiją taikliai apibūdi
na D. Bindokienė, pateikusYkhy- 
gos aplaĖnkė tfumpą još recen
ziją. Cituojam porą; paragrafų 
iš tos recenzijos:

“Jau ankstyvesniuose ‘Kultū
rinių gelmių pasakose’ tomuose 
(I dalis išleistą 1966 m., o II- 
ji — 1969 m.) autorius parodė 
nepaprastą įžvalgumą, atrasda
mas įvairių tautų ^pasakose gi
liai paslėptus žmonijos tikėji
mo, kultūros ir papročių lobius.

Ši, trečioji studijų dalis, kaip 
ir anos dvi, bus įdomi ne tik 
teologui, mokslininkui, ar tau
tosakoje ieškančiam ankstyviau- 
siųjų žmogaus žmogiškumo ap
raiškų. Lengvas logiškas V. Bag- 
danavičiaus stilius ir jo išvadų 
šviežumas patrauks kiekvieną 
skaitytoją, turintį laimę šį ver
tingą kūrinį paimti į rankas”.

Aštuoniolikoj knygos skyrių 
pateikiamos šios pasakos ir jų 
analizės: pirmoji lietuviška, 
antroji lietuvišką, Čekoslovaki
jos, Italijos kalniečių, čekų-kar- 
konšų, estiška, Zanzibaro, suo
miška, pirmoji lenkiška, švediš
ka, ukrainietiška, vokiška Har- 
zo, žemųjų saksų, Vengrijos vo
kiečių, Italijos Pišos, vokiečių 
— Hesseno, Vakarų Indijų ir 
daniška. Pirmoji lietuviška pa
saka yra “Apie tai, kaip pa
motė ragana pavertė posūnį 
vilku”, antroji — “Apie dvylika 
karaliūnų, jų seserį ir pamotę 
raganą” (abi pasakos yra paim
tos iš dr. J. BąsanaVičiaus pa
sakų rinkinių “Lietuvių pasakos 
įvairios").

Vertėtų kai ką pacituoti ir iš 
autoriaus žodžio, randamo kny
gos pradžioj:

“Autoriui labai malonu paste
bėti, kad pirmoji šios studijos | 
dalis, kuri buvo išleista angliš
kai 1971 metais, vardu ‘Culture g 
Wellsprings of Folktales’ (Many- ft 
land Books, Inca New York), ft 
susilaukė gero tarptautinio pri- | 
pažinimo Europoje. Freiburgo f 
universitete ji buvo naudojama, . 
kaip vadovėlis tautosakos studi- į 
jose. Taip pat vienas vokiečių | 
radijas šią studiją komentavo ft 
plačiai visuomenei." fe

£

Gerbk pasiskolinto knygą, ją 
dailiai aplenk, saugok, greitai 
perskaityk ir laiku sugrąžinki
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taip netikėtai užklupti mane 
rašančią.

kaitę čekistai išsivedė ir jos bu
te— Tiesos H, bt. 38 padarė 
kratą, bet ąieko “nelegalaus” 
nerado. Dar vėliau j KGB būs-

Nuoširdus ačiū šiem ir visiem 
Balfo aukotojam, rėmėjam.
Balfo 100-tojo skyriaus valdyba

14M _ §V. KAZIMIERO METAI

žingsnį sekėme ... Nėp&šitąįsei 
Dabar tai gausi!..

Vasario 16-osios minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 66 metų ir Lietuvos 
valstybės įkūrimo 733 metų su
kakties minėjimas Waterburyje 
vyks tokia tvarka.

Vasario 16, ketvirtadienį, 9 
vai. ryto prie miesto rotušės 
pakeliama Lietuvos vėliava. 
Šventės burmistru bus aktyvus 
visuomenininkas ir eilės organi
zacijų narys John Siokes. Po to 
priėmimas rotušėje su 
svečiais. \

Vasario 19, sekma^ 
vai. mišios už kenčiam

menės vadovą su rusiškais prie 
šais.”

— Prel. Mykolas Ožalas, 
Scranton, Pa., Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, Scrantono 
vyskupo buvo paskirtas tos vys
kupijos patarėju. Prelatas gruo
džio 19 atšventė 72-rą gimtadie-

K. Mikolojūnas prie aukos ly
dimam laiškelyje rašo: “Esu 
Lietuvos kariuomenės savano
ris kūrėjas, buvau ir partizanas. 
Siunčiu 500 dol. auką mūsų vie
nintelio šventojo Kazimiero 
mirties 500 metų sukakties pa- 

užsimotiems dar- 
pagcrb- 

ti mūsų tautos globėją ir kariuo-

.“Antro Kaimo* .4žt>.<metų 
sukaktu vinto? • spektaklio’” ^prem
jera Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj įvyks vasario 4. 
Programoj dalyvauja ir šiandie
niniai ir veteranai antrakaimie- 
čiai. Spektaklis kartojamas 
vasario 5.

Savo valkams, kurie, baigą 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi- minėjim 
ninką. Tai bus jiems geriausia hams įvykdyti, tinkam 
dovana.

šv. Kazimiero 
sukakties komitetas

per 
ne-

— Vasario 16 minėjimo proga 
Amerikos Lietuvių Taryba ruo
šia specialią, programą radijo 
valandėlėm lietuvių ir anglų 
kalba. Įkalbėtos juostelės bus 
išsiuntinėtos radijo stotim, ku
rios to pageidaus. Lietuviškai 
kalbės vysk. Vincentas Brizgys ir 
Lietuvos gen. vicekonsulė Ma
rija Kriaučiūnienė, anglų kalba, 
— ats. pulkininkas Kazys Oksas 
ir Daina Danilevičiūtė-Dum- 
brienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Antanavičius, Rego Park, 
N.Y., P. Pleinis, Philadelphia, 
Pa., F. Pempė, Philadelphia, 
Pa. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam tik 12 dol. Atnaujinant 
— visiem 15 dol.

griebė — buv 
nuo tardymų, 
buvo išgelbėti 
Atsipeikėję i 
mane, tankds

ŠV. KAZIMIERO 
KOMITETUI

(Štai “Kronika”)
Atsistojau ir pasakiau: “Jus 

visų labiausiai domina “LKB 
Kronika”, štai ji. Daugiau pas 
mane nieko nerasite”.

“Sėskis prie mašinėlės, — šau- 
kė čekistai. — Nufotografuosi
me”. “Jei norite fotografuotis, 
sėskitės patys”, atsakiau jiems ir 
pasitraukiau nuošaliau.

Man ir Bronei liepė stovėti 
prie sienos, kambario kampe ir 
niekur nevaikščioti.

;’Šv. Kazimiero sukakties ko
mitetui aukų atsiuntė: kun. J. 
Rikteraitis, New Britain, Conn., 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas — 550 dol., kun. Leonardas 
Musteikis, Plainview, Nebr., — 
200 dol., kun. St. Šileika, SDB, 
Montreal, Kanada — 100 dol., 
Kaž. Mikolojūnas iš Chicagos — 
500 dol.

Kovo 3, šeštadienį, 2 vai. po
piet puošnioj Bushnell Me
morial salėj (166 Capitol Ave., 
Hartford/Adj. to State Ca
pitol, 1-84) įvyks koncertas, kurio 
programą atliks Toronto vyrų 
clioras “Aras”, kanklininkės iš 
Cleveland© ir jungtinė tautinių 
šokių grupė. Bįlietų kainos: 15, 
10, 6 ir 4 dol.

jKovo 3, šeštadienį, 6 vai. 
vak. banketas su programa ir 
šokiais La Renaissance klube 
(53 Prospect Hill Rd., East

— Kaziuko mugė Cleveland*, 
Dievo Motinos parapijos salėj, 
įvyks kovo 25. Rengia Neringos, 
Klaipėdos ir Pilėnų tuntai.

bos valdybos narius, organiza 
cijų pirmininkus ir tą pačiž 
dieną prie įėjimo.

Tą patį sekmadienį ir ta pačia 
intencija 10 vai. ryto Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje taip 
pat bus aukojamos mišios.

3 vai. popiet minėjimas Mai
ronio Parko didžiojoje salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas lietuvių 
kalba Jonas Rūtenis iš Cape 
Cod, anglų kalba — mūsų vals
tijos seimo atstovas William 
Glodis iš Worcesterip. Meninę 
programą, atliks " Šv. Kazimierp’ 
parapijos vyrų pnorąs^ .vądoyąiirį 
jamas muz. Z. Snarskio, ir li
tuanistinė mokykla. ' >

Tarybos valdyba prašo visų 
kuo gausiau dalyvauti pamal
dose, minėjime fr įteikti auką 
Lietuvos laisvinimo darbam. Au
kos skiriamos pagal aukotojų 
pageidavimą: Vlikui, Lietuvių 
Bendruomenei ir Altui. Jas gali
ma įteikti minėjime ar pasiųs
ti organizacijų tarybos iždinin
kui Algiui Glodui, 37 
Glen Drive, Holden, 
01520.

Po minėjimo ten pat

— “The National Catholic 
Register” gruodžio 25 aprašo 
kun. Sigito Tamkevičiaus oku
puoto; Lietuvoj nuteisimą, pri
mindamas ir kun. Alfonsą Sva
rinską, anksčiau nuteistą. Apie 
tai plačiai rašo ir “Twin Circ
le” laikraštis sausio 8. Infor
macijas šiem laikraščiam sutei
kė Lietuvių Informaeųos Cent
ras New Yorke.

(Kalbame rožančių)
Pradėjo kratą, o mudvi, kad 

tuščiai neleistume laiko, ėmėme 
garsiai kalbėti rožančių: “Jūs 
darykite savo darbą, o mes — 
pasimelsime”. Vargšai čekistai 
jautėsi labai . nes magiai, , kad 
mes jų nė kįek neiŠsigandome ir 
ramiai meldžiamės, visai į juos 
nekreipdamos dėmesio.

Įpusėjus kratai, Bronę Kibic-

(S ura do jai rašytus laiškus)
Staiga vienas iš čekistų nu

džiugo, nes rado kelis man ra
šytus laiškus: “Laiškai!”

Aš netikėtai greit prie jo pri
šokau ir, išplėšus iš rankų, laiš
kus suplėšiau į skutelius, o čekis
tas šaukė: “Atiduok!” Greit įšo
kau į šalia koridoriuje esantį 
tualetą ir stipria vandens srove 
viską nuleidau kanalizacijos 
vamzdžiais žemyn.

Čekistai tokios staigios mano 
reakcijos nelaukė

Balfo 100-tasis skyrius tikisi, 
kad 1984 metais New Yorko ir 
apylinkės lietuviai, kaip ir pra
ėjusiais metais, supras Balfo rei
kalingumą ir padės savo auko
mis sušelpti lietuvius, kuriem 
šie metai bus nesėkmingi ir ne
laimingi. Tegul šie metai pade-

ir keliolika gerų pažįstamų. De
ja, dauguma visų stovyklų lan
kytojų tuo laiku jau ėjome per 
JAV konsulatus, arba sėdėjome 
Bremerhaven’e ...

Patys paskutiniai keturi pus
lapiai atitekę Ilonos Gražytės- 
Maziliauskienės parašytai Vy
tauto Martinkaus romano “La
šai” recenzijai. Lyg tyčia, tas 
vienintelis rašinys surinktas pe
titu, kai, atsisakius vienos nuo
traukos, vietos stambiam šriftui 
būtų buvę iki valiai.

Dailei šiame numery atstovau
ja Jonės Karuža (itės? ienės?) 
keletas akrilio darbų, keletas 
Danguolės Variakojytės meniš
kų nuotraukų, po vieną kitą kū
rinį Henriko Blyskio, Vyto Ka- 
počiūno, Žibunto Mikšio ir Aud
riaus Plioplio.

Siunčiamam lape-anketoj 
skaitytojai prašomi pasisakyti 
apie žurnalo turinį, bet netei
kiamas adresas, kur užpildytą 
anketą dėti, kam grąžinti.

The Pilot”, Bostono arki 
laikraštis, sausio f

(Į kalėjimą vėluojate)
“Pagal rusų priežodį, —- atsa

kiau jam, — pažado 3 metus 
laukiama. Aš gi laukiau keturis, 
kol pasodinsite, kaip žadėjote, į 
kalėjimą, vėluojate!..”

Kolgovas sumišo ir ėmė išsi
ginti, esą, jie man nieko neža
dėję, tai man prisisapnavę ...

“Kaip gerai, — pasakiau jam, 
— kad pačiu laiku mane perspėk 
jote, su kuo turiu reikalą, dabar 
su jumis vįsai nekalbėsiu, kad 
vėl ‘neprisisapnuotų’. ..”. ' 
gimė tvirtas pasiryžimas 
melo vergais — čekistais 
tardymus bylos klausimais 
kalbėti.

(Bus daugiau)

MOŠŲ SPARNAI
Lietuvių evangelikų reforma

tų žurnalo 1983 m. gruodžio 
numeris puošiasi Biržų vaiz
dų viršeliu. Jame ir pilies griu
vėsių, ir herbų, ir Radvilų rū
mų, ir poros paminklų vaizdai. 
Pačiame centre — Didžiojo Lie
tuvos etmono Jonušo Radvilos 
portretas. Žurnalo puslapiuose 
randame dar poros garsiųjų 
Radvilų portretus, daug Biržų 
miesto bei jo detalių nuotraukų 
ir rimtas Algirdo M. Budrec- 
kio straipsnis “Biržų praeitis”. 
Skaitytoją tik kiek klaidina vir
šely ovali emblema, kurioje 
skelbiama, kad tai Biržų mies
to 400 metų sukaktis. Tuo tar
pu A.M. Budreckio straipsnyje 
randame, kad Biržų pilį Kristu
pas Radvila pradėjo statyti apie 
1575 metus, ją užbaigė 1589- 
siais ir tais pačiais metais buvo 
miestui išrūpintos magdeburgi- 
nės teisės. Nei 1583, nei 1584 
metai istoriko netninimi. Taigi.

da mum aiškiau, jautriau su
prasti varge esantį lietuvį ir pla
čiau, dosniau aukoti labdaros 
darbam Ralfui^ Doleris prfe^ 
dolerio sudaro dešimtis, o d - 
šimtys — šimtus ir tūkstan
čius. Mūsų visų dosnumas — 
Balfo pajėgumas. New Yorko 
100-tojo skyriaus valdyba prašo 
paaukoti tų, kurie vajaus proga 
ir švenčių sūkuryje nesuspėjo tai 
atlikti. Šiais metais sueina 40 
metų Balfo veiklai, todėl, įver
tindami šios organizacijos dar
bus lietuviam, parodykime di
desnį savo dėmesį daugiau au
kodami. Aukos Balfui yra nura
šomos nuo pajamų mokesčių.

Minėsime Vasario 16-tą.
Worcesterio Lietuvių orga

nizacijų taryba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 66 metų 
sukakties minėjimą Worcesteryje 
rengia vasario 12; sekmadienį.

11 vai. ryto iškilmingos mi
šios Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje už Lietuvą ir kenčian
čius lietuvius. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis ir uniformomis.
o-Tuoj’po mišių pamaldų daly
viam ten pat salėje kavutė, ku
rią rengia Lietuvos vyčių 
116-ta kuopa.

400 metų sukaktis bus tik už 
penkmečio.

Kitas įdomus šio numerio 
straipsnis — Jurgio Jašinsko 
“Prof. Vaclovas Biržiška”. Tai 
biografinė prof. V.B. apybraiža, 
galbūt vaizduosianti tik tą jo 
gyvenimo tarpsnį, kurį autorius 
pats stebėjo. Sakau vaizduosian
ti todėl, kad šiame numery de
dama tik pati apybraižos pra
džia, maždaug keturi pilni pus
lapiai teksto, ir paskelbta, jog 
seks tęsinys. Autorius tespėja 
paaiškinti, kad su velioniu pro
fesorium Bostone viename bute 
gyvenęs, kai šis atvažiavo reda
guoti Lietuvių Enciklopediją, ir 
šiek tiek papasakoja apie LE or
ganizavimą, redaktoriaus bei 
leidėjo vargus, profesoriaus iš 
LE pašalinimą. Gaila, kad MS 
redakcija pirmame tęsiny nelei
do autoriui daugiau įsibėgėti, 
gal ir visą apybraižą į vieną 
numerį sudėti. Dabar pusmetį 
reikės palaukti tęsinio.

Bet ilgiausias, gražiausias, 
įdomiausias šio MS numerio 
skaitinys yra J. Kregždės “atsi
minimų pluoštelis” Lyglaukiai”. 
Čia su meile ir kruopštumu 
detaliai aprašoma autoriaus tė
viškė, sodyba, giminė, didieji 
ūkio darbai. Po maždaug 18 p. 
teksto ir keleto nuotraukų pa
sakyta, kad bus tęsinys. Tei
singai autorius pratarmėj pa
stebi, kad “Tiksliau surašyti at
siminimai yra vertingi išsames
niam praeities nušvietimui”. J. 
Kregždės atsiminimai turėtų iš
eiti knygos forma. Tik, juos per
rašant, vieną stilistinę blogy
bę reiktų ištaisyti — veiksma
žodį “buvo” išrankioti. Kai ku
riuose skyriuose buvo rašoma 
po 15-18 kartų puslapy.

Kaip ankstesniuose 96 pusla
pių MS numeriuose, taip ir šia
me yra religinių rašinių, evan
gelikų reformatų ir liuteronų 
veiklas kronikų, vestuvių apra
šymų, nekrologų. Žurnalą malo- 

į rankas imti ir dėl geros 
lietuvių kalbos su korektūros 
klaidų minimumu.

kratą, \ visai • nereaguodami į 
mano griežtą protestą dėl ser
gančio brolio terorizavimo, če
kistams viskas galima...

Kratos metu čekistai paėmė 
tris įvairius “LKB Kronikos” 
numerius. Vėliau jie ėmė ir nešė 
ką tik norėjo, man neparody
dami ir į kratos protokolą ne
įrašydami. Taip dingo mano už
rašai su religinio turinio min
timis, kai kurios nuotraukos 
ir t.t. Adresai buvo gerai pa
slėpti ir jų nerado.

Stambesni aukotojai, kurie 
atsiminė vargstančius lietuvius 
Šv. Kalėdų proga ir naujų metų 
pradžioje: 100 dol. — dr. Auk
sė Trojanas, Manhattan, po 75 
dol.: Linnea ir Mindaugas Jatu
lis, Schenectady, NY, dr. Gied
ris Klivečka, Brooklyn, po 50 
dol.: Regina ir Aloyzas Balsiai, 
Manhattan, dr. Birutė ir Jonas 
Petruliai, Oakhurst, NJ, 40 dol. 
— Vida ir Romualdas Penikai, 
E. Norwich, NY, 35 dol. — Eglė 
ir Petras Vainiai, Point Pleas
ant, NJ, 30 dol. — Gerimantas 
Penikas, Melville, NY.

— Dr. J. Sungaila, buvęs 
PLB valdybos ir garbės teismo 
pirmininkas, dabartinis Katalikų 
Kongreso rengimo komiteto 
pirm., Vasario 16-osios minėji
mo proga Rochestery, N.Y., 
skaitys paskaitą.

— Skautiškas kaukių balius 
įvyks vasario 18 Chicagos Jauni
mo Centre.

Vi šiem 
nuoširdžiai dėkojame

vyskupij 
išspausdino straipsnį apie šv. 
Kazimierą, pažymėdamas, kad 
jis yra Lietuvos globėjas. Rašo
ma apie Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos bei 
jos sudaryto komiteto planus iš
kilmingai atšvęsti šventojo mir
ties 500 m. sukaktį. “The Pi
lot”. seniausio JAV katalikų 
laikraščio, redakcijoj patarėju 
dirba Francis W. Sidlaus-

lis sugrįžo, į mūsų butą sugriu
vo visas būrys čekistų. Trys iš jų 
atidarė duris į mano kambarį ir, 
pamatę^ mane sėdinčią prie ra
šomosios mašinėlės ir besikal
bančią su netoliese sėdinčia 
Brone Kibickaite (mano geriau
sia drauge), ėmė garsiai šaukti: 
“Ramiai! Nė iš vietos! Rankas 
aukštyn!”

Nusišypsojusi jų paklausiau: 
“Ko taip šaukiate? Ar atominę 
bombą pamatėte?”

Tai pasakiau taip ramiai, kad 
Bronė pamanė, jog atėjo mano 
pažįstami ir nori ją išgąsdinti. 
Ji jų paklausė: “O kaip jūs 
Čia patekote?”

Jie neatsakė jai, tik pareiškė, 
kad turi kratos orderį ir darys 
kratą. Patarė atiduoti viską, kas 
inkriminuojama.

— Kanados LB krašto valdy
ba, išrinkta gruodžio 3-4 tary
bos suvažiavime Toronte, sau
sio 3 pasiskirstė pareigomis: 
pirm. adv. Algis Pacevičius, 
vicepirmininkai — Vytautas Bi- 
reta ir Henrikas Stepaitis, vice
pirmininkė visuomeniniam rei
kalam Joana Kuraitė-Lasienė, 
ižd. Juozas Krištolaitis, sekr. 
Ramunė Sakalaitė-Jonaitienė, 
narė apylinkių reikalam Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, KLJ S- 
gos atstovė Sigita Bersėnaitė, 
Kanados sporto apygardos at
stovas Rimvydas Sonda.

Windsor/Adj. 1-91). Bilietai: 25 
dol. asmeniui.

Kovo 4, sekmadienį, 2 vai. 
popiet mišios aukojamos Šv. 
Juozapo katedroj. Mišias su 
Hartfordo arkivyskupu John F. 
Whealon koncelebruos daugelis 
kunigų. Prieš mišias lietuvių 
eisena per miestą į katedrą.

Kovo mėnesį vyks lietuvių 
meno paroda Museum of Con
necticut patalpose (231 Cąpitol 
Ave., Hartford/Adj. Capitol). Pa
roda lankoma nuo pirmadienio 
iki penktadienio ir šeštadienių 
rytais. Įėjimas nemokamas.

Rengimo komitetas kviečia ne 
tik Hartfordo, bet ir apylinkių 
lietuvius iškilmėse gausiai daly
vauti ir atsivesti savo drau
gus amerikiečius ir kitataučius.

Jau mėnuo, kai senieji metai 
^fifti/a^o' įžatiko mijhT negrįž
tamai. Nauji metai atėjo su nu- 
škambėjimu šampano taurių ir 
gražiausiais, viltingiausiais lin- 
kėjiniais ’giminių, bičiulių drau
gystėje salėse, rezidencijose, 
gatvėse.

Gal ne vienas iš vyresnių su
tikdamas Naujuosius Metus ne
jučiomis nuklydome į tėviškę, 
kurioj broliai negalėjo tą vakarą 
riueiti į jaukią bažnytėlę ir ten 
vargonam grojants iškilmingą 
‘’Te Dėum jaudamas” palydė
ti* senuosius metus ir sutikti 
ateinančiuosius, kaip būdavo 
sutinkama laisvoje Lietuvoje. 
JĮė negirdėjo bažnyčių bokštuo
se varpų, skelbiančių Naujuosius 
Metusi Gal mūsų mintyse su
švitėjo eilė lietuvių kalinių, iš
troškusių laisvės, kurie sutiko 
naujus metus šaltose, nykiose 
kalėjimo celėse. Ten, mylimoj 
tėviškėj, daug kam vietoj šam
pano taurės dvyliktą valandą 
nubyrėjo ne viena ašara.

lenĮ, 11 
ią Lietu

vė Šv. Juozapo bažnyčioje. 3 
vai. popiet iškilmingas minėji
mas mokyklos salėj, 29 John 
St. Pagrindinė kalbėtoja Gintė 
Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro direktorė iš New 
Yorko. Dainų programą atliks 
muz. Jono Beinoriaifs vadovau
jamas vyrų sekstetas. Garbės 
svečiai: kongresmanas William 
R. Ratchford ir miesto burmist
ras Edward D. Bergin, Jr.

Aukos pagal aukotojo apsi
sprendimą renkamos laisvinimo 
veiksniam. Visus atsilankyti 
kviečia LB Waterburio apylinkė.

ŠVENTAS KAZIMIERAS
MINIMAS HARTFORDE

. 4 J ■ . * • r

Connecticut© lietuviai sudarė 
jungtinį komitetą paminėti šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakčiai šiame Amerikos pakraš
ty? Toks iškilmingas minėjimas 
įvyks Hartforde.

— Hartford, Conn., Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimas įvyks vasario 12, sekma
dienį. Iškilmingos mišios 9 vai. 
ryto Švč. Trejybės bažnyčioj. 
Tuoj po mišių bažnyčios salėj 
minėjimas. Pagrindinę kalbą 
pasakys Draugo redaktorius M. 
Drunga iš Chicagos. Meninę 
programą atliks trijo “Paslap
tis”. Hartfordo LB apylinkės 
valdyba visus kviečia dalyvauti.

— Chicagos skautijos bendras 
Vasario 16-osios minėjimas Jau
nimo Centre įvyks vasario 12.

— Colorado lietuviai Vasario 
16-osios minėjimą numato 
rengti Applewood Country Club 
patalpose, Golden, Colorado, 
vasario 12, sekmadienį, 1 vai. 
popiet.



100 dol..

Viso* kelionės >u LUFTHANSA vl« JFK a Boston

DARBININKO SKAITYTOJAM

Atsiimti galima "Lito” būstinėje adresu

FEDERALINE KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

Numeris, gatvė

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys 
kupija. Gausiai iliustruota, įriš

Už kalendorių 
Spaudai paremti

Iz. Straukas, Nuo Linkuvos 
iki Čikagos. Atsiminimai. 8 dol.

P. Melnikas, Pakirsta šaka. 
Romanas. Kietais viršeliais..8

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

J. Brazaitis, Raštai. I, H, III ir 
IV tomai. Įrišti. Po 15 dol.

Kerelis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. DideHo .formato. 20

KASA už paprastas taupomas suskeltas moka 9%

Už IRA penalų indėlius dabar moka 11%

' A* Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. I2dol.
f E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10

Sv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda 
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoje 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.’

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 314 pages, price • dol.)

irienė, M. Prapuolenienė, Ada 
Skučienė po 10 dol.

Nauji KASOS Kredito Unijos

vardinti leidinio puslapiuose.
Suaukota suma: 1,200 dol.

Kitos aukos Kultūros Židinio 
dešimtmečio proga:

Eugenija Kezienė 200 dol., 
Pranciškonų spaustuvė llQ dol.,

Agronome* Iz. Sinkevičiūtė* paraiyta lletuvlikų valgią 
receptų knyga. Oreli dovana draugėm amerikietėm. Knyga eu 
plasti n Intu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pust Kalne ė 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

■ V? Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formatų, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16

25 dol., Liudas Tamošaitis 22 
dol., Vladas Kalytis 20 dol.,

šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny 
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

B DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. 4n**t**i, B.8. " 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 114*1

WB DELIVER 

296-4130

3 DIENOS — ILGO SAVAITGALIO KELIONES
Kartosiantieji Europoj arba grįžtantieji M kelionė* Lietuvoj 
Frankfurto gali pasirinkti vienų to trijų Ilgo savaitgalio kelionių 
aplankyti Miuncheną ir Kristaus Kančios vaidinimų Ober
ammergau. ■
Kelionė D-5: birželio 22-26 • *• 9999 fit •» MM**** 99999999999999999999 S 439
Kelionė D-8: liepos 20 - 24 ------------------------— S 439
Kelionė D-7: rugpjūčio 17 - 21 ....___—__ __ ____ ! 439

86-01 114th St. 
Richmond Hill, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 516 997-7655

Dėl brošiūros ir kitų Informacijų kreiptis: 
BALTIC TOURS 

293 AUBURN ST. 
NEWTON, MASS. 02166 

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE 

“VANDA”

nistracfioje, 341Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

PLOKŠTELE V 
iŠ VOKIETIJOS

Kur bakūžė samanota. Solisto 
Ričardo Daunoro įdainuotos 
dainos ir arijos. Pirmoj pusėj: 
Kur bakūžė samanota, Aula, ber
želi, Anoj pusėj Diinojėlio, Ėsk, 
kaivute, Augau aš pas tėvelį, 
Neturiu aš namelių, Šių naktelę,

lią girelę, JO, gimtine. Antroj 
pusėj arijos iš L. van Beetho
ven, W.A. Mozart, A. Thomas, 
G. Verdi kūrinių. Su persiunti
mu gaunama už 12 dol. Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N\Y. 
11207.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydų pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės kb-

visiem, ypač draugam kitatau
čiam, jaunimui, kuriam lietu

f. M. Blynas, Lietuvos senovės 
pamiiddai. Iliustruota. 10 dol.

J. Kprka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų kbiporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol. 
/ A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. | dol.

Pr^ Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėntšaai. 4 dol. /

J. Borisus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol. y 
, B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo 
straipsnių rinkinys. 12 dol. ■

A. Gailiušis, Visaip atsitin

mokesčio paaukojo iš viso 600 
dolerių.

Labiausiai vertinga auka, 
kaip ir visada, atėjo iš bingo

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

J. Ehret, Lithuania, The Euro
pean Adam. Angliškai. 3.50 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatikano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais, 6 dol.

j. Rūtenis, šventieji dūmai, 
eilės. 6 dol.

K. Kaminskas, Po svetimu 
dangum, eilėraščiai. 4 dol.

Persiuntimui pridedamas 1

“LITHUANIA 700 YEARS”
Ką tik išėjo iš spaudos nau

ją “Lithuania 700 Years” laida. 
Tai jau 6 laidau Knyga sudary
ta iš įvairių straipsnių, apima ir 

Amerikos Lietuves praeitį, ir dabarties

86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212) 441-6799

Skyriai Chlcagoje, III. Ir SL Petersburg, Ra.

Kiekviena taupoma aųakalta KASOJE apdrausta Iki 100,000 dolerių:

Bis į antinaeroę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
ta— 15 dol. ;

Dr. Wilhelm Storost—VydiJ- 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehuh- 
gen. Įrišta. 14 dol.

A. Saudargienė, Vėjas iš Rytų. 
Kelionės aprašymai, įrišta 5 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant, Tylos dovana. Lyriką. 
Po 4 dol. s

Stasys Santvaras, Buvimo 
pėdsakai, aštuntoji lyrikos kny
ga. Įrišta 8 dol. ‘

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol. c

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės. 7

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 9 dol. Persiuntimą** 
Postage 60 c.

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

ginimo dirba Židinio naudai? 
Per paskutinį pusmetį -tėvif 
pranciškonų bingo grupė Židinių 
išlaikymui davė $8,196.14. Lięf 
tuvių Atletų Klubo vedama gru
pė per tąz patį laiką Židiniui 
uždirbo $14,500.00. Garbė it 
padėka nenuilstantiem bingo; 
darbininkam, o taip pat gili pa| 
dėka visiem, kurie jei ne darbu, 
tai pinigine auka prisideda prie 
Kultūros Židinio išlaikymo.

Įsidėmėtina, kad aukas Kultū
ros Židiniui reikia adresuoti 
Lithuanian Cultural Center, Inc. 
vardu. Tada visos aukos bus 
atleidžiamos nuo mokesčių.

Kultūros Židinio 
Valdyba

Už didžius Ir mežue Cortlflketue duodo klek gsllms 
sukBčIauehie procentus.

roikl peskoles Ir

Tloeloglnlel priima arbe keičia Social Security

Duoda Money Orders Ir keičia esmonlčkue arbe algos 
čekius.

KAILIU 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
S®0^8, The lowest prices In 
neighborhood. Use our lay- HHHHHHHI away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO.
79-03 JAMAICA AVE.
WOODHAVEN, N.Y. 11421
TEL. 212 296-1162

— Sofija Savickienė 30 dol., 
Narimantas ir Onutė Karašos 
20 dol.

A. a. Julijos Keženienės at
minimui — Stasys ir Irena 
Giedrikiai 50 dol., Pelagija ir 
Stepas Leveckiai 50 dol.

Kultūros Židinio 10 metų mi
nėjimo proga sukaktuviniam 
leidiny sveikino ir aukojo 16 
organizacijų ar verslininkų ir 5

mui — Bronė Rimienė 500 do
lerių. i.'

‘ G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

' G. Tautyytis, Gyvenimas oku
puoto) Lietuvoj. 10.00 dol.
j; S. Ylos, Ateitininkų vadovas. 
H laida. 8 dol.
. II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Railai Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol. .. .

R.-kaid, Wenn die Sowjets 
kommeri: Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu PabaltįjoloSStuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1

tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai” arba to paties^ au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
Laisvės besiekiant. Liėtūvoš

minimui — LITAS Travel Ser
vice 50 dol., Pranas ir Ina 
Gvildžiai 25 dol.

A. a. Antaninos Tamašauskie
nės atminimui — Kęstutis Jo
nynas 40 dol.

100 dol., Antanas ir Bronė Re- 
ventai 50 dol., kun. Antanas 
Račkauskas 50 dol.
lietuvių Taryba 30 dol., Vytau- problemas, ir kultūrinius reika
las ir Lilė Milukai. 30 dol 
Aleksandras ir. Irena, Vak&elia

nija Radzivanienė, dr. J.J. Stu- Knygos kaina 16 dol. Persiun- 
kas po 10 dol., Tamara Augu- timo išlaidoms reikia pridėti

• Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai' iliustruota, įrišta. 20

Blvd

= juy*jĮ*j8'
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mirus, sūnui Jurgiui su šeima ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Lilė ir Vytas Milukai

Vytautas Gerulaitis 
Romas Gurinskas

Kun. JURGIUI GURINSKUI, 
mūsų dėdei, mirus, visos šeimos vardu dėkojame Aušros 
Vartų parapijos klebonui kun. Vytautui Palubinskui už 

visus religinius patarnavimus; dėkojamo visiems spy* 
linkės lietuviams kunigams Ir visiems kitiems, daly
vavusiems laidotuvėse.

RAIMONDUI MICKŪNUI

Stasė ir Povilas Šlapeliai

Brangiam tėvui, uošviui, seneliui

ALFONSUI KAUSEVICIUI

Maironio Parko 
pirmininkas, valdyba ir nariai

mirus, skausmo prislėgtas dukteris Ireną Markevičie
nę. Kristiną Žemaitienę, žentus ir anūkus Lindą ir Edį 
Markevičius nuoširdžiai užjaučiame.

RAIMONDUI MICKUNUI
mirus, skausmo prislėgtiems motinai Adelei, broliams 
Česlovui ir Almiui su šeimomis k giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Luse ir Stasys Mineikos
Verutė ir Jonąs Rūteniui

RIMANTUI MICKUNUI
mirus, jo žmonai Aleksandrai, dukroms Liucijai Donovan, 
ir Dianai Edwards su šeimomis, motinai Adelei 
Mickūnienei ir velionio broliams Česlovui ir Elmontui 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

JAV LB Cape Cod apylinkės valdyba ir nariai
Cape Cod, Mass.

PRISIMINTAS ARKI VYSK. 
JURGIS MATULAITIS

Sausio 29, sekmadienį, tuoj po 
sumos Apreiškimo parapijos že
mutinėje salėje buvo parapijos 
narių susirinkimas. Klebonas 
kun. J. Pakalniškis papasakojo, 
kas nutiko parapijoje praeitais 
metais, kokios buvo išlaidos, 
kokios pajamos^ kokie darbai 
laukia šiais mętais.

Po pranešimo buvo vaišės, ku
rias parengė Liet. Kat. Moterų . 
Sąjungos 29 kuopa su savo pir
mininke E. Keziene.

Lietuviai pranciškonai lei- 
džia šiuos laikraščius, bei žurna
lus: Darbininką — savaitinį laik
raštį, Aidus — kultūros žurnalą, 
Šv. Pranciškaus Varpelį — reli
ginio turinio žurnalą. ...

Antroji susirinkimo dalis bu
vo skirta prisiminti Dievo tarnui 
arkiv. Jurgiui Matulaičiui. 
Pradžioje Pranutė Ąžuolienė pa
skaitė ištraukų iš jo raštų. Apie 
patį arkivyskupą įdomiai, pa
traukliai ir labai aiškiai kalbė
jo Tėv. Placidas Barius, OFM. 
Paskaita užsitęsė apie 40 mintu 
čių. - , /■ . _ . Z

Po to Kat Federacijos pirmi
ninkas Petras Ąžuolas parodė 
įvairias knygas, surištas su ar- 
kivysk. J. Matulaičiu, ir prane
šė, kaip ir kokia tvarka bus pa
minėta šv. Kazimiero sukaktis.

- Po visų kalbų buvo kavutė. 
Pirmininkavo ir visą susirin
kimą pravedė parapijos tarybos 
pirmininkas Alfonsas Samušis.

L mirus,jpžmonaį Aleksandrai,dukroms Liucijai ir Dianai J 
L su šeimomis, jo motinai Adele iMickųhl^nėi, broliams* 
Į Česlovui ir Elmontui su šeimomis reiškiame nuošir- ] 
I džiausią užuojautą.

p

JONUI VALAIČIUI

— $1618.00
— 1361.00

— 1361.00
— 1528.00
—1361.00
—1127.00
— 1142.00

MEMBER

Kibirkščiai ir
Vilgaliai

JURGIUI APANAVIČIUI
mirus, dukrai Elvyrai Ošlapienei, jos šeimai ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Modesta ir Juozas Blažaičiai

Taryba rengia Lietuvos Nepri- 
klausomybės atgavimo minėji-

pijos salėj akademija, meninė 
programa ir vaišės.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Bostone vyks 
vasario 19 So. Bostono Lietuvių

zimiero bažnyčioj. Po pamaldų 
vykstama į Mindaugo aikštę 
Lietuvos vėliavos pakėlimui. 3

JURGIUI APANAVIČIUI
mirus, dukrai Elvyrai <)š1ė|šiehei su še hri« ir'Visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Stepas ir Aldona Mockevičiai

JURGIUI APANAVIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Lilę Ošlapienę, 
visus gimines ir jų šeimas.

mena tąmuzizos mylėtoją su 
smubm a.a. IzidoriųVasyliū
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Balandžio 18 
Gegužės 9 
Gegužės 14 
Gegužės 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20

—$1114.00
— 1114.00 
—1335.00

— 1361.00
—1315.00
— 1528.00
— 1361.00

Spalio 3

Liepos 9 
Liepos 18 - 
Rugplūčk) 1 
Rugpiūčio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 

— $1258.00

?Q7f~ -i

Dipl. inžinieriui, buv. V.D. UniVėršftėto adj. profesoriui /J

‘Anjber HolidaysCalifornia

A.L. Inž. ir Arch. S-gos 
Bostono skyriaus kolegos

JAV LB Cape Cod apylinkės valdyba ir nariai
Cape Cod, Mass.

inž. JONUI SAVICKUI
mirus, jo brangiai žmonai Sofijai, dukteriai Reginai ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Julija ir Alfonsas Kepeniai

inž. JONUI SAVICKUI
mirus, jo brangiai žmonai Sofijai, dukteriai Reginai, 
žentui-Algirdui Bražinskui ir jų šeimom reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Janė ir Edvardas Šišai

JONUI MIKALAUSKUI
mirus, nuoširdžiai uzjauciam.e brolį med. gyd. Kazį 
Mikalauską, KrauneŪų ir Zarembų šeimas ir visus ve- j 
lionio artimuosius.

A.A.
JONUI VALAIČIUI

mirus, sūnui Jurgiui su šeima ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

' Graiina ir Pranas Bilėnai

JONUI VALAIČIUI
mirus, dukrai Aldonal-Marytel,/sūnums Jurgiui Ir 
Jonui, seteriai Magdutel Ulėnlenel ir jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia

Stepas ir Aldona Mockevičiai

WBET AM Saa^ 1460.
* Bostono

vasario 17 inž, Juozo Basio na-

JAV LB Cape Cod apylinkės .valdybos nariui

velionio, nąšlė Elena. Vasyliū- Vėliau skaitė eilę humoristinių 
nienė. - ■ - , eilėraščių. Kad Stasys LieDas

inž. JONUI MIKALAUSKUI
staiga mirus, jo giminėms, draugams ir Martai Krahnelie- 
nei su šeima reiškiame širdingiausią užuojautą.

KUN. JURGIUI GURINSKUI 
mirus, giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Petras ir Ona Garbinčiai 
Mečys ir Stasė Marcinauskai

yra aplankęs daugyoę lietuvių Sėkmės ir t 
kolonijų. Jo piano palydovu bū- naują sritį, 
davo Jo sūrius, fizikos Vy- 
tenis Vasyhūnas. Be to, mes 
Izidorių Vasyliūną prisimename 
veik iŠ vUų lietuviškų rengi
nių, nes jis visur dalyvaudavo. 
Buvo net Bostono lietuvių Kul
tūros klubo pirmininku.

Sausio 22 So. Bcfetonė šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioj 
buvo aukojamos mišios už a.ą. 
Izidoriaus Vasyliūnosielą(žmo
nos iniciatyva). Per mišias gie
dojo solistas Benediktas Povila- 
vičiuš;

Po mišių parapijos salėj apie 
smuikininką Izidorių Vasyliūną 
kalbėjo komp. Jeronimas Ka
činskas, prisimindamas jo meilę 
muzikai.

Sol. Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant Jeronimui Ka
činskui, savo sodriu bosu gra
žiai atliko medinę minėjimo da
lį. Po to Elena Vasyliūnienė 
padėkojo solistui ir muzikui už 
jų atliktą programą. Visi susi
rinkę buvo pavaišinti kavute ir 
užkandžiais. Visu tuo rūpinosi

Naujas talentas
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubo susirinkime, ku
ris įvyko sausio 21 So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos patal
pose, prelegentu buvo buv. Vil
niaus operos solistas Stasys Lie
pas. Šį kartą jis nedainavo, o 
labai gyvai ir įdomiai su vai
dyba skaitė savo satyrinius ir 
humoristinius rašinius: Kaimy
no Kazimiero laiškas MaikiuL

bės Bostono lituanistinės mo- 
' kyklos vedėja Zita Krukonienė.

Inžinierių draugija Vasario 16 
minėjimo išvakarėse visada turi 
ta proga susirinkimą su specia
lia programa ir visada surenka 
gausias aukas Lietuvos laisvi
nimo darbam.

Paminėjo poetą 
Antaną Miškinį

Sausio 22 programoj Laisvės 
Varpas plačiai paminėjo poetą 
Antaną Miškinį, kuris mirė 1983 
gruodžio 16 okupuotoj Lietuvoj. 
Apie poetą Miškinį kalbėjo ra
šytojas Stasys Santvaras, išryš
kindamas Antano Miškinio įna
šą į mūsų literatūrą, o taip pat 
tremtį Sibire, kur jam teko 
vargti bene aštuonerius metus. 
Kalbėtojas pabrėžė, kad nepri
klausomoj Lietuvoj Antanas 
Miškinis susilaukė visuotinio 
pripažinimo drauge su poetais 
Jonu Aisčiu ir Bernardu Braz
džioniu. Jo kūryba yra būdin
ga meilė Lietuvos žemei, jos 
gamtai, lietuviškam kaimui. Pa
iliustruojant tą kūrybą, perduo- . 
tas Antano Miškinio eilėraštis 
“Daina apie Lietuvą”. Jį išraiš
kiai skaitė akt Aleksandra Gus- 
taitienė.

Kovo 5 d. atidaroma Elenos ' 
Vasyliūnienės dailės darbų pa
roda Cambridge Public Library. 
Paroda tęsis dvi savaites.

Kovo 18 3 vai. popiet First & 
Second Church salėj Bostone į- 
vyks Baltų D-jos rengiamas 
koncertas. Programą atliks pia
nistė Dalia Sakaitė.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sek m. hub 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai. 502 E. Broad
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Teief. 263-0489. Parkuodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
nosirinkimas.. •

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

1984 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Reglatracl|os, Informacijos reikalu skamblnkko:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados: 1 • 617 - 268 • 8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines stostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prices aro based on double occupancy and aro subject to change
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(atkelta iS 8 psi.) ' 
kaime, Simno valsčiuje, Aly-

mokslinius 
tuvių

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus minima vasario 19. 
Koncelebracinės mišios Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje bus 
11 vai. Pamokslą pasakys kun. 
dr. Juozas Grabys iŠ Albany, 
N.Y. Minėjimas Kultūros Židiny
je bus 3 vai. popiet.

šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties proga minėjimas 
New Yorke rengiamas rugsėjo 9, 
sekmadienį. Tą dieną 2 v. popiet 
iškilmingos pamaldos bus Šv. 
Patriko katedroje. Po pamaldų 
antroji akademinė dalis bus Kul
tūros Židinyje. Minėjimą rengia 
specialus, iš įvairių draugijų 
sudarytas komitetas.

Per New York Times radijo 
stotį — WQXR vasario 14 Bob 
Sherman programoje nuo 11 iki 

$
'įįįšž:

»
■>1

programa — Valentine for Vil
nius. Čia bus įtraukta daug as
menų ir muzikų, kilusių iš Vil
niaus, surištų su Vilniumi. Šią 
programą išrūpino ir padėjo su
daryti dr. Jonas Lenktaitis.

Kat Moterų Sąjungos 29 kuo
pos svarbus susirinkimas bus 
vasario 5, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje. Vi
sos narės ir norinčios prisirašy
ti prie kuopos prašomos daly
vauti. Po susirinkimo — pasi- 
žmonėjimas.

N.Y. Simo Kudirkos šaulių 
kuopos valdybos posėdis bus va
sario 4, šeštadienį, 3 v. popiet 
kuopos sekretoriaus' bute.. Visi 
valdybos nariai kviečiami daly
vauti.

Lietuvos vyčių 12 kuopa, 
Manhattane, NY, šį sekmadienį, 
vasario 5, Aušros Vartų parapi
joje, rengia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą. Minėjimas 
įvyks tuoj po 11 vai. sumps. 
Klebonas kun. V. Palubinskas ir 
minėjimo komitetas kviečia 
svečius ir parapiečius dalyvauti.

“Kovo Ketvirtoji” — tai 
laureato Jurgio Gliaudos para
šyta knyga apie šv. Kazimierą. 
Ją netrukus išleis Darbininkas. 
Spaudos išlaidom sumažinti 
renkamos aukos. Paskutiniu 
pietų tam tiksint 50 dol. paau
kojo maestro kun. Ladas Budrec- 
kas iš Providence, R.I. Nuošir
dus ačiū.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liėtuvių Informacijos Centro 
vedėjas New Yorke, Baltimo- 
rės laikraštyje The Catholic Re
view sausio 13 išspausdino 
straipsnį — Understanding Rus
sians seen as a dangerous, 
game, kur paliečiami aktualūs 
religiniai reikalai Sovietų Sąjun
goje, Lietuvoje ir Sovietų Są
jungos politiniai vingiai bei 
suktumai.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
humoristas, balandžio 1 atliks 
programą Minkų radijo 50 metų 
sukakties minėjime Bostone, gi 
gegužės 19 — Moterų Vienybės 
50 metų sukaktiesr minėjime 
Kultūros Židinyje. Gegužės 27 
dalyvauja kun. A. Račkausko 
kunigystės 50 metų minėjime. 
Cordon Bleu salėje Woodha- 
vene.

Vienas dirbąs žmogus ieško 
mažo butelio Woodhaveno ar 
Richmond Hill rajone. Skambin
ti į Darbininko redakciją.

LITHUANIA 700 YEARS 
(In English, 453 pages)

Paraiyt* A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrocklo Ir St Lozoraičio, 
(vadas R. Stttoy. šokta laida, puošniai Ičlolata. Pulki dovana 
kitataučiam Ir lietuviam, naudojarrttem tik anglų kalbą. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years* už 10 dol. Porsluntlmas- 
postago 1.50 dol.

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstUa, Zip ..........  ........................... .............. .

bus

Mokėsi Kauno Pavasario su
augusių gimnazijoje ir pranciš
konų gimnazijoje. Į pranciško
nus įstojo 1934 liepos 21. Pa
rengiant vienuolius įvairiem

“Elta-Press , Eltos biuletenis mokslam, jis 1937 buvo išsiųs- 
italų kalba, 1983 spalio mėn., f-as į Italiją toliau mokytis. Ten 
nr. 9-10 pasiekė ir Darbininko baįgė teologijos mokslus. Į kuni

gus įšventintas 1940 birželio 2.
Tada studijas tęsė pranciško

nų Šv. Antano universitete, stu
dijavo Bažnyčios istoriją. Už di
sertaciją apie pranciškonus Lie
tuvoje jis gavo daktaro* laipsnį.

Į Ameriką atvyko 1946 ir čia

redakciją. Šiame numeryje duo
damas pilnas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos Nr. 59 ita
liškas vertimas. Biuletenį reda
guoja prel. Vincas Mincevičius, 
leidžia Vlikas.

Harmonija, vokalinis kvarte
tas, vadovaujamas Viktoro 
Ralio, artimoje ateityje atliks 
šiuos koncertus: vasario 2 St. 
Petersburg, Fla., kovo 3 Detroit, 
Mich., kovo 25 Šv. Patriko 
katedroje, New Yorke, balan
džio 28 - 29 Jaunimo Centre 
Chicagojė, birželio 24 Dam- 
rosch Parke, Lincoln Centre,

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 4, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New York laiku bus 
per radiją transliuojama G. 
Verdi opera “La Traviata”. Pa
grindiniai solistai: Kiri Te Ka
nawa, Nicolai Gedda, Cornell 
MacNeil. Diriguoja Pritchard. 
Kitą šeštadienį bus transliuoja
ma G. F. Handel opera “Ri
naldo”.

Ona Barauskienė sausio 24, 
kai buvo labai slidu, prie savo 
namų nusilaužė kairiąją ranką. 
Ji uoliai talkina trečiadieniais 
ekspedijuojant Darbininką. 
Visi talkininkai jos pasigenda ir 
linki kuo greičiau pasveikti 
ir vėl sugrįžti į darbą.

Kun. A. Račkausko kunigys
tės 50 metų jubiliejus bus pa
minėtas gegužės 27. Bus padė
kos iškilmingos pamaldos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje ir 
vaišės Cordon Bleu salėje. Su
kakties. proga leidžiamas ilius
truotas leidinys, kur bus sudėta 
ir įvairūs draugijų bei pavienių 
asmenų sveikinimai. Šį pagerbi
mą rengia specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja Alfonsas 
Samušis.

Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke išleido atspaudą 
iš Twin Circle žurnalo apie 
kun. Alf. Svarinską ir Liudą 
Simutį. Medžiaga paimta iš 
Liet. Kat Bažnyčios Kronikos. 
Antroji straipsnio dalis pavadin
ta — Lietuvos šviesos švyturys 
tamsumos jūroje.

Kun. Pijus Brazauskas iš 
North Bend, Oregon, atsiuntė 
savo naujausio kūrinio apie šv. 
Kazimierą nuotrauką. Šių metų 
pradžioje jis nutapė naują pa
veikslą, skirtą šv. Kazimiero 
garbei. Nuotrauka bus įdėta į 
rengiamą knygą “Šv. Kazimie
ras liaudies mene ir lietuvių 
dailininkų kūryboje.” Anksčiau 
jis buvo nutapęs paveikslą, kaip 
šv. Kazimieras laimina Vilnių.

Dr. Pranas Bagdas su savo 
seserim Marija Juškiene iš Eli- 
zabetho, N. J., ir su Ona 
Strimaitiene iš Putnamo, Conn., 
praėjusį savaitgalį buvo nuskri
dęs į Chicagą, kur dalyvavo 
brolio kun. Vytauto Bagdanavi- 
čiaus 75 metų sukakties minė
jime, kuris buvo sausio 29 Jau
nimo Centre. Dalyvavo apie 300 
žmonių. Taip pat iš šio kraš
to nuvyko ir Onos Strimaitienės 
sūnus Jonas ir dukra Jūra.

IŠLIETUVOS VYČIŲ 110 KUOPOS VEIKLOS

Praeitais 1983 metais Lietu
vos vyčių veikla V. Atsimainy
mo parapijoje buvo plati ir ša
kota. Buvo dedama pastangų, 
kad vyčiai dalyvautų lietuviš
kose pamaldose, ypač trečią 
mėnesio sekmadienį.

Paminėta šy. Kazimiero Šven
tė, Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis, prisiminti mirusieji 
nariai, persekiojama Bažnyčia 
Lietuvoje, surengtos lietuviškos 
kūčios su programa.

Vyčiai dalyvavo bendrose 
demonstracijose dėl Lietuvos 
laisvės, gausiai dalyvavo apskri
ties suvažiavime ir metiniame 
seime, surengė didelę išvyką į 
Washingtoną, į Marijos Švento
vę.

Šiais šv. Kazimiero jubilie
jaus metais kuopa irgi turi ne
mažus veiklos planus. Kuopai 
pirmininkauja Jonas Adomėnas.* 
Mėnesiniai susirinkimai vyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą trečia
dienį su paskaitomis ir kita kul
tūrine programa. Taip sausiėT4 
dr. Thomas kalbėjo apie dantis, 
vasario 1 John Spann kalbės 
apie komunizmą centrinėje 
Amerikoje. Kovo 4 bus paminė
tas šv. Kazimieras. Daug vyčių 
keliauja į Romą, likę čia su
rengs minėjimą.

Kovo 11 vyksta Atlanto pa
kraščio apskrities suvažiavimas 
ir šv. Kazimiero minėjimas Šv. 
Kazimiero parapijoje, Pittston, 
Pa.

Vasario 12 kuopa minės Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
V. Atsimainymo bažnyčioje. Mi
šios bus 11 vai. Gi vasario 16 
dalyvaus New Yorko miesto val
dybos namų priėmime. Balan-

Motinai ir sūnui reikalingas 
nedidelis butas Ridgewood, 
Glendale, Woodhaven ar Rich
mond Hill apylinkėj. Skambinti 
telefonu 386-1293.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja, dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Inc., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis
ting Service. Įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentais.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas - condominium. Se
minole, Fla. Gerame stovyje ir 
prie krautuvių-bankų, kur pato
gu senesniem žmonėm pasitar
nauti. TeL 1-813-360-3553.
QUEENS COLLISION 

CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh t 

tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131*13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

biavo Aiduose, Ateityje^ Darbi
ninke, Drauge, Tėviškės Žibu
riuose, ilgą laiką redagavo Šv. 
Pranciškaus Varpelį. Lietuvių 
Enciklopedijai pastoviai rašė

džio 27-30 rengia ekskursiją į 
Niagara Falls ir į Torontą. Bus 
lankomos lietuvių parapijos, 
susipažįstama su Kanados 
kraštu. Birželio 2 bus vyčių ba
lius ir šokiai, gi birželio 10 mi
nės birželinius įvykius ir trėmi
mus. Rugpjūčio 22-26 vyksta vy
čių seimas, kur taip pat daly
vaus daug kuopos narių. 
Gi rugsėjo 9 bus minimas šv. 
Kazimieras su pamaldomis Šv. 
PatriLo katedroje ir minėjimo 
akademija K. Židinyje. Ten taip 
pat vyčiai gausiai dalyvaus.

Rengiamasi ir tautinių šokių 
šventei. Vyresnieji vyčiai tauti- 

■ nių šokių mokosi kiekvieną ket
virtadienį 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Juos moko Raimundas 
Balsys. Laukiama daugiau vyčių 
šokių pamokose.

■K.S.R

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS” TEKSTAS
“Auszra”, Lietuvos atgimimo 

laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du didžiuliai 
tomai, įrišti, kainuoja po 20 dol. 
Persiuntimui pridedama po 1.50 
dol. už kiekvieną tomą. Šis svar
bus leidinys, o taip pat ir kitos 
lietuviškos knygos, lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207.

NAUJA KNYGA
“Laisvės besiekiant”. Lietuvos 

laisvės kovotojų sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Kaina 12 dol. Kietais viršeliais 
15 dol. Gaunama Darbininko 
administracijoj.

NEW YORKE ĮVYKS VASARIO 19, SEKMADIENĮ

11 vai. — iškilmingos pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

Kalbėt Llttuvos ganarallnit konsulas Anicetas Simutis ir inž 
Jonas Jurkūnas iš Chicagos.

Meninę program* atliks solistė Rūta Regina ŽymanteItė-Peters.

įėjimas 4 dol., moksleiviams tik 1 dol.

JVEVV YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
MALONIAI KVIEČIA VISUS MINĖJIME DALYVAUTI

3 vai. popiet minėjimas Kultūros Židinyje.

Ateitininkų Federacijos dvasios 
vadu. 5-.

Bendradarbiavo lietuviškoje

rus, sumažėjo lietuvių pranciš-

ir vienuolija ir kiti, kurie jį .

vienuo- 
Vie- 

vienuoly-

tas studijas, kas paveldės dide
lę surinktą ir sutvarkytą istori
nę medžiagą.

PATERSON, N.J.

Vasario 16-oslos minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas Paterson, 
N.J., prasidės vasario 15 Lietu
vos vėliavos pakėlimu prie Pa- 
tersono rotušės (City Hall), Mar
ket St., 9 vai. ryto.

Vasario 19 d. 10:30 vai. pa
maldos už Lietuvą Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažny
čioje, Montgomery Pl., Paterson, 
N.J. Tuoj pat po pamaldų bus 
minėjimas parapijos salėje po 
bažnyčia. Minėjime nebus jokio 
kalbėtojo, bet bus rodomos 
skaidrės iš Lietuvos su paaiš
kinimais, deklamacijomis ir dai
nomis. Šoks tautinių šokių gru
pė “Liepsna”. Programa įdomi 
ir įvairi ir neilgai užtruks. Visi 
lietuviai iš Patersono ir apylin
kių kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
visiems laisvas ir nemokamas. 
Bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalam pagal laisvą 
aukotojo apsisprendimą. . L

Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba ir Lietuvos vyčių 61 kuopa.

STAMFORD, CONN
Amerikiečiai vaidins Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime 4

Stamfordo, Conn., LB apylin
kė rengia Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą kitokiu būdu. 
Teatralų grupė iš State Univer
sity at Purchase suvaidins 
“Thoughts in the Margins — 
Voices of Soviet Dissent”.

Čia yra mintys iš Skuodžio
ir Pečeliūno teismo, paimtos Presbyterian Church, 1101 Bed- 
iŠ Lietuvoje leidžiamo pogrin- ford St., Stamford, Conn.
džio laikraščio “Perspektyvų”. 7
Prieš kurį laiką šis vaidinimas ^isi kviečiami atsilankyti ir 
pačių amerikiečių iniciatyva Pasižiūrėti, kaip amerikiečiai 
buvo suvaidintas White Plains, interpretuoja lietuvius politinius 
m v kalinius.

LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBES
ATKŪRIMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS

JAUNIMO PREMIJA 
GINTEI DAMUŠYTEI

Eugenijaus Kriaučeliūno var- | 
do jaunimo premija šiemet pa- I 
skirta Gintei Damušytei, kuri | 
dirba Lietuvių ; informacijos 1 
centre Brooklyne, Darbini riko | 
redakcijos artumoje.

Premijai skirti komisija posė
džiavo sausio 20 Jaunimo Cent- j 
re Chicagojė. Tą komisiją suda
rė šeimos atstovė Irena Kriau- 
Čeliūnienė, pakviestas kun. Pra- * 
nas Garšva, Pasaulio Liet Bend- j 
rudmenės atstovė Birutė Jasai- j 
tienė, Pasaulio Liet. Jaunimo Są- į
jungos atstovė Alė Jonušaitė ir j 
JAV Liet. Jaunimo Sąjungos at- i 
stovas Vytautas Plioplys. Posė
džiui pirmininkauti buvo pa
kviestas kun. Pranas Garšva, 
sekretoriauti A. Jonušaitė. ;

Komisija, apsvarsčiusi visas j
rekomendacijas^ 1000 dol. pre
miją paskyrė Gintei Damušy- j 
tei, dirbančiai Lietuvių^^for
macijos centre New Yorke užjos 
plačią informaciją amerikiečių 
spaudoje, už paskaitas, skaity
tas universitetuose ir įvairiuose 
$>ųssrinkimuosė, ir infermaci- j 

informuoja apie Liet. Kat Baž
nyčios Kroniką ir padėtį Lietu
voje.

Šį kartą buvo paskirta ir 
antra 500 dol. premija Violetai 
Abariūtei, gyvenančiai Detroite, 
už sėkmingą organizavimą ir 
pravedimą penktojo lietuvių 
jaunimo kongreso. Premijos bus 
įteiktos Chicagojė kovo mėnesį.

Sveikiname Gintę Damušytę, 
laimėjusią E. Kriaučeliūno var
do jaunimo premiją! i

Vaidinimas bus vasario 12, 
sekmadienį, 2 v. popiet First




