
Vol. LXX, Nr. 2 SECOND-CLASS 341 HigKUml Blvd.
Sausis — January 11, 1985 Penktediems-Friday PeMaao ptid at Brooldyn, N.Y. Bfookiyn, N. ¥. 11207 30 <*ntM

ŽMOGAUS TEISIŲ PANEIGIMAS — 
PASAULINĖS ĮTAMPOS PRIEŽASTIS

AR KALTAS PREL. K. OLŠAUSKAS?
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63
AR YRA PAGRINDO PRELATĄ
K. OLŠAUSKĄ KALTINTI ŽMOGŽUDYSTE?

ValsL sekr. Schultz pareiškė, 
kad JAV nesutiks suteikti Izra
eliui prašomos papildomos 800 
inil. dol. praramos per šiuos 
biudžetinius metus, jei Izraelis 
nesiims griežtesnių priemonių 
ūkinei krizei nugalėti.

V. Vokietijos užs. reik, minis
terija pareiškė, kad ji yra įspėjusi 
UNESCO, jog Vokietija gali iš 
jos pasitraukti, jei ši organiza
cija nepakeis savo veiklos būdų 
ir neatsisakys iki šiol vestos vie
nos ideologinės krypties politi
kos.

Kinijos komunistų partijos or
ganas jau antru vedamuoju su
abejojo marksistų dogmos veiks
mingumu ir Markso, Stalino ir 
Mao Zedong citatom įrodė, 
kad ir jie neapkentė frazių kū
rėjų, tuščių kalbų ir nieko ne
veikiančių, o tik šūkius karto
jančių žmonių.

Sov. S-ga paleido antrą erd
vėlaivį Venus 2, kuris 1986 turi 
priartėti prie Halei kometos ir 
numesti į Venus atmosferą nusi
leidimo platformą. Per šį ekspe
rimentą gautus duomenis tirs 
keliolikos valstybių mokslinin
kai.

Singapūro parlamento rinki
mus laimėjo kraštą valdžiusi 
min. pirmininko Lee Kuan Yew 
vadovaujama Liaudies akcijos 
partija ir iš 79 parlamento narių 
išrinko 77, atstovus.

Maltos min. pirmininkas Dom 
Mintoff savo įpėdiniu pasirinko 
buv. švietimo ministerį Carmalo 
Mifsud-Bonnici. Parlamentas 
pasikeitimą patvirtino.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas atleido iš pa
reigų komiteto sekretoriato ad
ministracinio departamento di
rektorių Michael Atlas ir į jo 
vietą paskyrė Janusz Rubasie- 
vvicz. Spėliojama, kad tai buvo 
padaryta dėl kun. Popieluszko 
nužudymo.

Kinijos komunistų partijos 
gen. sekretorius Hu Yaobang 
paragino kiniečius pradėti val
gyti su šakutėm ir peiliu kiek
vienam iš savo lėkštės, nes val
gymas iš bendro bliūdo su paga
liukais esąs nehigieniškas.

Sov. S-ga ir Kinija pasirašė 
prekybos sutartį ir sudarė bend
rą komisiją ūkiniam, moksliniam 
ir technologiniam bendradarbia
vimui pagerinti.

Vietnamas delsia kalinių iš 
perauklėjimo stovyklų paleidimą 
ir jų eventualų išvykimą į JAV 
ir reikalauja, kad JAV suvaržy
tų jose jau gyvenančių vietna
miečių prieš Vietnamą nukreiptą 
politinę veiklą.

Indijos parlamento rinkimus 
didele dauguma laimėjo kraštą 
valdžiusi Kongreso partija ir 
ministeriu pirmininku liko da
bartinis min. pirmininkas Rajiv 
Gandhi.

Vietnamas pradėjo didelio 
masto puolimus prieš Kambodi- 
jos ir Teilando pasienyj susitel
kusius prieš Kambodijos vyriau
sybę kovojančius partizanus. 
Kelios dešimtys tūkstančių Kam
bodijos gyventojų dėlto perbėgo 
į Tailandą. | šias kovas teko 
įsivelti ir Tailando pasienio dali
niam. Manoma, kad kovos trūk
stančios iki lietingo periodo 
pradžios.

Voice of America radijo va
dovybė pasirašė sutartis su Ma
roku, Šri Lanka, Tailandu, Kos
ta Rikų ir Belize dėl stočių 
transliacijų pagerinimo ir spau
džia Izraelį, kad jis leistų ten 
įrengti stotį transliacijom į Sov. 
S-gos centrinę Aziją ir Afganis
taną.

Bedieviška valdžia jau beveik 
10 metų nesuiminėjusi kunigų, 
dabar areštavusi ir ilgiems kal
tinimo metams nuteisusi du pa
vyzdingiausius Lietuvos kuni
gus, — Alfonsą Svarinską ir Si
gitą Tamkevičių — pamatė, kad 
tikinčioje liaudyje suimtų ku
nigų, bedievių vadinamų ekstre
mistų, autoritetas tik dar labiau 
išaugo.

Prikelia senas istorijas
Nesugebėjo spaudoje pateikti

kunigų “kaltę” įrodančių argu
mentų. Bedieviai bando liau
džiai daromą žiauraus nuo
sprendžio įspūdį prislopinti 
senų istorijų iš užmaršties kėli
mu.

Tam šiandien panaudojama 
prieškarinių laikų prelato 
Konstantino Olšausko byla, ku
ria remiantis 1984 gegužės vi
duryje Lietuvos televizija pradė
jo rodyti dviejų dalių sukurtą 
televizijos filmą “Devyni nuo
puolio ratai”.

Šiuo filmu kaip liudija patys 
bedieviai (“Kalba Vilnius”, ge
gužės mėn.), liaudžiai norima 
pasakyti: Tie jūsų mylimi ir gi
nami nuteistieji kunigai ekstre
mistai tokie pat nusikaltėliai, 
kaip ir prelatas K. Olšauskas; 
ir jūsų Nepriklausomoje Lietu
voje tok* pat kunigas ekstremis
tas buvo nuteistas.

Reikia žinoti tiesą
Todėl Lietuvos liaudžiai, nuo

latos apgaudinėjamai bedieviš
kos propagandos, reikia žinoti 
tiesą ir apie Lietuvos katalikiš
ką sąjūdį stabdžiusios tauti
ninkų liberalų sufabrikuotą 
bylą-

Laikas atskleidė naujus fak
tus, parodančius prelato K. Ol
šausko kaltinimo žmogžudyste 
nepagrįstumą. Minėta byla nau
jų faktų šviesoje buvo išnagri
nėta Lietuvoje gyvenančio auto
riaus knygoje.

Norėdami užkirsti kelią bedie
vių užmačioms, pateikiame 
anksčiau minėtos knygos 
trauką.

sun

yra
Bur-
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Konstantinas Olšauskas 

gimęs 1867 balandžio 22 
balčiuose, Plungės raj. 1933 bir
želio 18 nužudytas prie Lauk- 
žemės, Kretingos raj.

Žymus katalikų veikėjas
Jis buvo žymus Lietuvos ka

talikų visuomenės veikėjas. 1892 
baigė Petrapilio dvasinę akade
miją. 1906 įkūrė krikščionių 
darbininkų Šventojo Juozapo 
draugiją: buvo vienas iš šv. Ka
zimiero ir “Saulės” draugijos 
steigėjų. Šv. Kazimiero draugi
ja rūpinosi katalikiška spauda, 
“Saulės” draugija įsteigusi ne
mažai mokyklų. 1914 - 1916 
darbavosi nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams šelpti komite
te. 1916 - 1918 buvo Lietuvių 
informacijos biuro bendradarbis 
Šveicarijoje.

Nuteisė be įrodymų
1928 neaiškiomis aplinky

bėmis žuvus Stanislavai Ustja- j 
rųiuskienei, tautininkų valdžia į- 
si t rauku si į kovą su Katalikų 
Bažnyčią, prelatą Olšauską ap
kaltino ją pakorus ir, nors netu
rėdama tikrų įrodymų, 1928 
nuteisė 6 metus kalėti. 1931 jis 
amnestuotas.

Ateistai aukūrt flknę
Tuo įvykiu pasinaudodami,- 

Lietuvos ateistai sukūrė tele- 
filmą, šiuo šmeižtu siekdami

Dabartinį Telšių vyskupą Antaną Vaičių šią vasarą aplankė 
kun. Petras Patlaba (d.) ii Hot Springs, Arkansas. Ant sienos 
kabo pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio portretas.

griauti kunigų autoritetą lietu
vių visuomenės akyse.

Ne vienam tą filmą mačiu
siam gali kilti klausimas, ar čia 
istorinė tiesa, ar tik piktos valios 
šmeižtas?

— Kodėl kunigas Olšauskas 
susidraugavo su Ustįanauskie- 
ne?

1893 Debeikiuose, būdamas 
klebonu, jis pasikvietė Ustja- 
nauskienę mokyti klebonijoje 
gyvenančius savo brolį ir sese
rį. Vėliau dideliems savo užmo-
jams įvykdyti iš jos buvo pasi
skolinęs kelis tūkstančius cari
nių rublių. Taip ji ir liko 
prelatui artimas asmuo.

— Filmas vaizduoja, kad kun. 
Olšauskas su Ustjanauskienę tu
rėjęs sūnų Ričardą. Tiesa?

Netiesa. Ričardas yra gimęs 
1899 Varšuvoje. Prieš išvykda
ma į Lenkiją, Ustjanauskienė 
su kun. Olšausku paskutinį kar
tą matėsi Debeikiuose 1897. Tad 
ir teisme Olšauskas metė .rep
liką: nejaugi ji galėjo trejus me
tus išbūti nėščia?!
—Filme pavaizduota, kad 

Olšauską įspėdamas, kaimynas 
kunigas išduoda išpažinties pa
slaptį. Ar tai tiesa?

Ne. Tai grynas ateistų išsi
galvojimas.

Kas jų. matė prieš mirtį?
— Kas ir kada Ustjanauskienę 

matė prieš jos mirtį ?
1928 Ustjanauskienė vasarojo 

ir gydėsi Birštone. Buvo išsinuo
mojusi kambarį pas Žeimius. 
Rugsėjo 13 šeimininkams pasi
sakiusi važiuojanti į Prienus, pa
siėmė hamaką, lagaminėlį ir iš
ėjo apie 18 vai. ūžėjo pas pre
latą, taip pat vasarojantį Birš
tone. Atnešė jam kriaušių ir pie
no. Paskui atėjo pas savo drau
ges Rascickienę ir Kreišmanie- 
nę. Joms sakė einanti į mišką už 
Nemuno. Neilgai trukusi pasi
žiūrėjo į laikrodį, pasakė, kad 
jai jau laikas, ir išėjo. Kur?

Tik ne į mišką. Buvo 15 min. 
po aštuonioliktos valandos (da
bartiniu vasaros laiku — po 21). 
Lynojo, buvo girdimas tolimas 
griaustinis. Miške šlapia. Ir į 
Prienus važiuojant jos niekas 
nematė. Žodžiu išėjo ir dingo.

Ar galėjo užkopti Į 
Vytauto kalnų?

— Filme vaizduojama, kad 
tą vakarą ji su Olšausku nuėjo 
į Vytauto parką. Ar tiesa?

Netiesa. Nors prokuroras ir
labai ieškojo, jam nepavyko 
surasti nė vieno žmogaus kuris 
tą vakarą būtų pastebėjjęs juos 
nors einančius kartu.

Be to, į Vytauto kalną rei
kėjo užlipti laiptais 280 pakopų. 
Laiptai buvo mediniai, gerokai 
aplūžę »ir slidūs. Ustjanauskie
nė tuo metu buvo ligonė — ne
sveikos širdies, reumatikė ir 
svėrė 97 kilogramus, viena už
lipti į kalną ji jokiu būdu ne
galėjo. Nebent pora stiprių 
vyrų užnešę. Bet jai eiti 
ten nebuvo ko. Ji gi turėjo išsi
nuomojusi butą ir ten, niekie
no nekontroliuojama, galėjo da
ryti viską, kas tik jai į galvą 
ateina.

— Pagal filmą naktį nuo kal
no girdėjosi Ustjanauskienės pa- 
gjibos šauksmas. Artiesa?’'

Kieno ten balsas buvo—sun
ku pasakyti. Bet pora moterų 
liudijo, kad grįždamos iš link- 
mynio, apie 24 valandą tikrai 
girdėjusios triskart šaukiant “ra- 
tavokit!”

Tuo metu Birštone jo nebuvo
Tačiau prelato Olšausko tuo 

metu Birštone tikrai nebuvo. 
Apie 10 valandą vairuotojas 
Butkevičius savo mašina jį nu
vežė į Kauną, o apie pusiau 24 
valandą jis iš Kauno išvažiavo į 
Žemaitiją.

(nukelta į 2 psl.)

■

Lietuvos atstovo, dr. S.A. 
Bečkio, žodis Į Lietuvę, įre
gistruotas Amerikos Baise 
Naujųjų 1985 metų proga.

Brangūs Tautiečiai,
Naujųjų 1985 metų proga 

nuoširdžiai sveikinu Lietuvos 
diplomatinės Tarnybos ir Lietu
vos pasiuntinybės Washingtone 
vardu visus pavergtos tėvynės 
brolius ir seseris.

Tiek mūsų Tarnybos, tiek visų 
lietuvių, ryžtingai ginančių Lie
tuvos nepriklausomybės ir lais
vės bylą, svarbiausias rūpestis 
yra ir bus mūsų valstybės ne
priklausomybės atstatymas ir 
kol tai bus atsiekta — rūpintis, 
kad JAV ir kitos Vakarų vals
tybės nepripažintų prievartinės 
Lietuvos inkorporacijos į So
vietų Sąjungą, tą nepripažinimą 
tęstų ateityje ir tuo būdu mū
šy byla tarptautinėje plotmėje 
liktų gyva.

Žengdami į Naujuosius Metus 
mes prisimename, kad 1984 me
tais Lietuvos vardas, mūsų tau
tos nedalia, -lietuvių tautinis, 
religinis gyvybingumas, lietuvių 
kalinių vardai Vakarų pasauly
je dažniau ir plačiau buvo mini- 
minegu anksčiau. Su dėkingumu 
prisimename JAV prezidento 
Reagan pareiškimus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžvilgiu 
skelbiant “Baltų Laisvės Dieną,” 
“Pavergtų Tautų Savaitę” ir pa
reiškiant 1984 rugpjūčio 17, kad 
“pavergimas Rytų Europos Tau
tų nėra priimtina alternatyva”. 
1984 spalio 26 sveikindamas 
Amerikos Lietuvių X-tąjį Kong
resą jis užtikrino, “kad Lietu- 
viy tautos kova dėl žmogaus 
teisių ir laisvo apsisprendimo 
yra didelis šios administracijos 
rūpestis”.

1984 m. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ūkimas dažnai buvo 
minimas daugelio kraštų spau
doje, Europos Parlamente, 
jungtinių tautų iorumuose New 
Yorke, Ženevoje, kur Vakarų 
valstybių delegatai priminė So
vietų Sąjungos atstovams 
Kremliaus veiksmus Pabaltijo 
valstybėse, prasilenkiančius su 
Maskvos tarptautiniais užsian
gažavimais.
Sovietų Sąjunga dabar deda 

daug pastangų Lietuvoje įvesti 
didesnę kontrolę visose srityse 
ir ieško ne tik sutramdyti, bet 
ir visiškai palaužti tautinį, re
liginį gyvybingumą. Ji siekia vis 
daugiau įgyvendinti rusų kalbos 
vartojimą įstaigose dokumen
tacijos bei susirašinėjimo reika
lais ir pastaruoju laiku sustip
rino ofensyvą prieš tikybą, lie
tuvių tautines apraiškas, tradi
cijas ir vis daugiau varžo bet

POPIEŽIAUS KALĖDINĖS MINTYS
Popiežius Jonas Paulius II 

gruodžio 21 susitiko su Romoje 
gyvenančiais kardinolais ir 
kitais Romos kurijos nariais, ku
rie kaip įprasta aplankė Šv. Tėvą 
artėjančių Kalėdų proga.

Šia proga popiežius pasakė 
ilgą programinę kalbą, apžvelg
damas Bažnyčios padėtį ir nuro
dydamas kai kurias nuolatinio 
Bažnyčios įsipareigojimo reika
laujančias problemas.

Bažnyčia turi budėti, kad 
tiesa ir laisvė nebūtų aptemdy
tos ir juo labiau, kad jos nebūtų 
iškreiptos. Bažnyčia turi ginti 
Evangelijos mokslą nuo klaidu 
ir iškreipimų, — kalbėjo šv. Tė
vas. — Tai yra kelias, kuris veda 
į tikrąją krikščionių tikėjimo 
vienybę. Tik šiuo keliu eidama 
Bažnyčia įstengs apginti žmo
gaus asmens orumą, apsaugoti 
žmogaus ir tautų neliečiamas 
teises. Dialogas neturi vesti į 
pasimetimą tuščiažodžiavime. 
Tikras dialogas turi išreikšti 
nuoširdžias pastangas tiesos ieš
kojimo kelyje . . .

Jėzaus Kristaus paskelbtoji iš
ganymo naujiena yra skirta vi
siem žmonėm, bet pirmiausia ji 
nori pradžiuginti vargšų ir be
turčių širdis. Negalime užmiršti. 
— pažymėjo Jonas Paulius 11.

kokį santykiavimą su Vakarų pa
sauliu. Visiškas Sovietų Sąjun
gos nekreipimas dėmesio į žmo
gaus teises, kelia didelį susirū
pinimą JAV-se. Šiomis dienomis 
JAV Kongreso vadovai daro žy-
gių sukurti kongresmanų koali
ciją, kuri Sovietų įstaigoms pa
siųstų žodį, jog žmogaus teisių 
klausimas yrą pagrindas JAV ir 
Sovietų Sąjungos geriems santy
kiams, o prezidentas Reagan 
savo 1984 gruodžio 10 d. Prok
lamacijoje nr. 5287 apie Žmo
gaus teises yra pabrėžęs, kad 
“Žmogaus teisių paneigimas 
yra pasaulinės įtampos priežas
tis”.

Nežiūrint kad mūsų gyvena
mas laikotarpis yra pilnas pavo
jų, neramumų, jis taip pat turi 
ir šviesesnių prošvaisčių. Prisi
minkime tik- Jo Šventenybės po
piežiaus Jono Pauliaus II as
meniškas pastangas suteikti 
svarbumo ir iškilmingumo mi
nint šv. Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo, 500 metų mirties sukaktį 
ir jo norą Lietuvon nuvykti tas 
iškilmes pabaigti. Ta proga, kur 
tik lietuvių yra, visur katalikų 
bažnytinė hierarchija įsijungė į 
tų iškilmių minėjimą ir tuo būdu 
Vakarų pasaulyje buvo prisi
minta Lietuva ir daugiau susi
pažinta su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios ir Lietuvių tautos pa
dėtimi. Lietuviai, su dėkingumu 
popiežiui, nepamirš jo žodžių, 
pasakytų per pamokslą lietuviš
kai 1984 rugpjūčio 25: “Jau
čiuosi esąs jūsų tarpe. Jaučiu 
dvasinę vidinę vienybę su Lietu
vos Bažnyčia ir su Lietuvių tau
ta. Jai reiškiu mano nuoširdžiau
sią pagarbą.” Tikimės, kad 
popiežiaus palankumas bus ir 
lietuviams ruošiantis minėti 
1987 m. Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį.

Sutikdami Naujuosius 1985 
Metus prisimename, kad . 1984 
spalio 5 JAV Kongresas, Atsto
vų Rūmai ir Senatas, priėmė 
Jungtinę Atstovų Rūmų Rezoliu
ciją 655, pagal kurią JAV Pre
zidentas pasirašys proklamaciją, 
skelbiančią 1985 vasario 16 “Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Diena”. Tai pirmoji prošvaistė 
1985 metams mūsų byloje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės. Tikėkimės, kad lietu
vių ryžtinga veikla susilauks ir 
kitų prošvaisčių mūsų tėvynės 
labui.

Brangūs Broliai ir Brangios 
Seserys, prasidedant Naujie
siems Metams linkiu geriausios 
sėkmės jums asmeniškai ir viso
keriopai siekiant išlaikyti tauti
nes tradicijas ir tautinį visose 
srityse gyvybingugią, pagrįstą 
pagrindinių laisvių ir žmogaus 
teisių idėjomis.

— kad vargo ir neturto formos 
yra labai įvairios. Šalia medžia
ginio vargo ir neturto yra dva
sinis vargas bei neturtas, kuris 
atsiranda tada, kai žmogus ne
tenka tų dvasinių vertybių, į ku
rias jis iš pačios savo prigim
ties turi teisę.

Tai pirmiausia tos pagrindinės 
laisvės, kuriomis pasireiškia 
protingo bei atsakingo asmens 
žmogiškasis orumas. Kai iš žmo
gaus yra atimamos šios pagrin
dinės teisės bei laisvės, tada yra 
pažeidžiama jo sąžinė, pažei
džiama asmeninio žmogaus oru
mo šventovė.

Tiktai palikdami mūsų gyve
nime ir mūsų bendruomenėje 
Kristui tą vietą, kuri jam pri
klauso, — baigė Šv. Tėvas. — 
galėsime tikrai išspręsti žmo
gaus išlaisvinimo problemą. 
Kristus, tiktai Kristus gali nu
galėti visokiariopą žmogaus 
skurdą ir galutinai praturtinti jį 
tuo vieninteliu žmogų tikrai iš
laisvinančiu turtu, kuris yra 
meilė.

Lenkijos Toninės mieste pra
sidėjo keturių policijos valdinin
kų teismo byla dėl kun. Popie
luszko nužudymo.

I
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Juozas Lingys, Sovietų Są
jungos liaudies artistas, valsty
binių premijų laureatas, profe
sorius, eidamas 66-uosius me
tus, mirė gruodžio 16. J. Lin- 
ghs gimė 1919 sausio 1 Šakių 
rajono Gyliškių kaime. 1939 
baigęs Šakių gimnaziją, studija
vo humanistarinius mokslus 
Kauno, vėliau Vilniaus universi
tete. 1941 J. Lingys buvo priim
tas į Valstybinį liaudies an
samblį (dabar Lietuvos akademi
nis nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis “Lietuva”). 
1946 jis-buvo paskirtas ansam
blio vyriausiuoju baletmeis
teriu ir šias pareigas ėjo iki 
1982 pabaigos. Su J. Lingio var
du susieta Lietuvos liaudiškoji 
choreografija, jo dėka sceninis 
lietuviškas šokis tapo savaran
kiška meno šaka ir yra etapinis 
reiškinys lietuviškos sceninės 
choreografijos raidoje. Jis su
kūrė daugiau kaip 170 šokių.

Savaitės 
{vykiai

— Meno darbuotojų rūmuose 
gruodžio 21 iškilmingai įteikti 
diplomai 1984 metų Lietuvos 
valstybinių literatūros ir meno 
premijų laureatams. Apdovano
jimus įteikė Lietuvos valstybinių 
literatūros ir meno premijų ko
miteto pirmininkas, respublikos 
kultūros ministeris J. Bielinis. 
Buvo taip pat įteiktos kasmeti
nės respublikos Kultūros minis
terijos B. Dauguviečio, S. Šim
kaus, J. Švedo choreografijos 
premijos, taip pat premijos liau
dies meno meistrams. Laureatų 
vardu padėkos žodį tarė rašy
tojas R. Kašauskas.

— Žaliakalnio pakraštyje, 
Utenos gatvėje, name, kuriame 
nuo 1932 iki pat mirties gyve
no kompozitorius J. Gruodis, 
gruodžio 21 atidarytas jo me
morialinis muziejus. Name, 
restauruotame pagal Paminklų 
restauravimo instituto paruoštą 
projektą įrengta ekspozicija, 
supažindinanti su J. Gruodžio 
gyvenimu, kūrybine, pedagogine 
ir visuomenine veikla. Kompo-

zitoriaus našlė S. Gruodienė per 
davė muziejui jo biblioteką, 
rankraščius, asmeninius daik
tus, baldus. Ekspozicijai taip 
pat panaudotos gaidų, doku
mentų, straipsnių laikraščiuose 
ir žurnaluose fotokopijos, kom
pozitoriaus mobilų padovanoti 
eksponatai. Pažymint lietuvių 
muzikos klasiko gimimo 100- 
ąsias metines,Juozo Gruodžio 
aukštesniojoje mokykloje atida
ryta paroda. Muzikiniame teat
re įvyko įžymaus muziko su
kakties minėjimas.

— Pasvalyje p;L.statyti nauji 
kultūros rūmai. Jij fasadą puošia 
spalvinga akmens mozaika. Rū
muose — pagrindinė 400 vietų 
ir mažoji pasitarimų salės, re
peticijų kambariai!, patalpos 
dailės ir fotomeno studijom, ka
vinė, poilsio kampeliai. Rūmus 
suprojektavo inst i tu to Kauno 
filialas. Projekto autorius — R. 
Ruškys, architektus — R. Ka- 
maitis.

— Lietuvos kino studijoje už
baigti du vaidybiniai filmai. Tai 
— kino juosta “Seinus palaidū
nas“ (R. Kašauskoapysakos “Ža
liuojančios kalvos” pagrindu), 
kurią pagal kino dramaturgo P.

Morkaus scenarijų sukūrė reži
sierius M. Giedrys, ir jauno 
režisieriaus R. Banionio vaidy
binis filmas “Mano mažytė 

• žmona (scenarijaus autorius 
prozininkas ir kino dramatur
gas R. Šavelis).

— Vilniuje vyksta tradicinis 
liaudies teatrų festivalis “Vil
niaus rampa — 85” — savi
veiklinio teatrinio meno mėgėjų 
šventė. Ją pradėjo Kretingos 
liaudies muzikinis dramos teat
ras Moljero komedija “‘Šykštuo
lis”.

— Poeto Antano Miškinio, 
Lietuvos valstybinės premijos 
laureato, atminimą siekdama 
įamžinti, Lietuvos Ministrų ta
ryba pavedė Vilniaus miesto 
vykdomajam komitetui įrengti 
memorialinę lentą prie namo 
Vilniuje^ Antakalnio g. 8, kuria
me gyveno A. Miškinis, ir pasta
tyti antkapį ant jo kapo.

— Vilniuje, Lietuvos fotogra
fijos meno draugijos parodų 
salone, atidaryta Vakarų Berly
no fotografų mėgėjų klubų są
jungos autorių paroda. Ekspozi
cijoje per 200 nuotraukų.

S.L.K.

valdas c. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfteid Road., Esat 
’Jorthporth, N.Y. 11731. Tai. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 516 757-2671. Naw York© ofisas^Lrto patalpose: 
86-01 114th SL, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tai. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland BtaicL, galima {atgyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuva, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, {vairių suvenyrų.
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Fore s t
P'way St.), .Woodhąven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

OUEENS COLUSION CENTER, INC. Expert auto body works-palnting- 
weSdlng, ate. John R. Chiępvfch, 131-13 Hiilside Ava., Richmond HHI, 
N.Y. 11418. Towlng phone Hl 1-6666.' Aftar 6 PM — 843 - 6677.

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai.' Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Btvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
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Angoloj auganti Jonas Sa- 
vvimbi vadovaujamų partizanų 
prieš vyriausybę veikla sugriovė 
šios turtingos valstybės ūkį ir 
privertė vyriausybę vis labiau 
pasitikėti Kubos ir kitų Rytų 
bloko valstybių teikiama pa- 
gelba.

Valst. departamentas apkaltino 
prieš Salvadoro vyriausybę ko
vojančių partizanų vadovybę ne
lankstumu ir neįvykdomų reika
lavimų statymu, kaip pav., nu
traukti vyriausybei teikiamą 
JA\ pagelbą, sudaryti naują 
vyriausybę, įjungti partizanus 
į kariuomenę ir pan.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo Kalėdų švenčių kalboje ra
gino solidarizuotis su nesuskai
toma vargšų daugybe ir Afrikos 
badaujančiais. Taip pat reiškė 
užuojautos smurto ir terorizmo 
aukom ir apgailestavo, kad dau
gelio turtingųjų žmonių širdys 
yra gąsdinančiai skurdžios.

Izraelio parlamentas apribojo 
savo nario karingos Jevvish De- 
fence League steigėjo rabino 
Meir Kahane imunitetą ir leido 
policijai suvaržyti jo veiksmus.

Buv. prezidento Carter patarė
jas saugumo reikalam Zbiegnievv 
Brezinski siūlo, kad Vakarų 
valstybės bendra deklaracija 
pakartotų savo nusistatymą dėl 
Jaltos konferencijos, pasmerktų 
Europos padalijimą ir įsiparei
gotų grąžinti Europai laisvę nuo 
užeuropinės kontrolės; iš naujo 
patvirtintų Helsinkio baigminio 
akto nuostatus dėl status quo ir 
pripažintų žmogaus teisių klau
simus legaliu tarptautiniu ob
jektu.

International Monetary Fund 
suteikė Argentinai 20 bil. dol. 
paskolą jos ankstyvesnio įsisko
linimo mokėjimam palengvinti.

Egipto prezidentas Mubarak 
leido grįžti iš tremties Egipto 
koptų popiežiui Shenoude III, 
kurį 1981 buvo ištrėmęs prez. 
Anvvar ei Sadat.

Kinijos faktinajam valdovui 
Deng Xiaoping pavyko paleisti 
iš armijos į atsargą 40 perse
nusių generolų.

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

Tvirtinti, kad šauksmas pasi
girdo prelatui su Ustjanauskie- 
ne ten nuėjus — didelė netei-

Kada rastas lavonas?
Kada ir kaip rastas Ustjanaus- 

kienės lavonas?
Lavonas surastas tik po trijų 

dienų, rugsėjo 16. Ant Vytauto 
kalno krūmuose jis gulėjo ant . 
kairiojo šono su ant kaklo apvy
niota virve. Rausvas skystis iš 
ausų ir nosies nutekėjęs deši
niąja veido puse.

Gy dytojai sako, kad toks skys
tis išteka lavonui jau sustingus. 
Taigi lavonas turėjo sustingti 
gulėdamas ant dešiniojo šono: 
juk skystis aukštyn tekėti nega
lėjo. Čia pat buvo kruvinas ha
makas. Kodėl kruvinas? Išeina, 
jog su tuo hamaku jau sustin
gusį lavoną kažkas iš kažkur 
atnešė ir čia numetė . . .

Buvo lenkų žvalgybos 
užverbuota

Tai kas nužudė Ustjanauskie- 
nę?

Nužudymo pėdsakai išryškėjo 
tik vėliau. Apie 1930 m. pradžia 
susektas ir areštuotas Šaulių są
jungos štabe įsitaisęs lenkų sek-

Afganistano partizanam pavy
ko, nepaisant įvairių prieš juos 
nukreipti: saugumo priemonių, 
per kelias dienas raketom ap
šaudyti Kabulo miestą.

Kinijos rašytojų kongresas pa
ragino partiją panaikinti galio
jančius kūrybinės laisvės varžy
mus ir grąžinti Kiniją į pir
maujančios pasaulinės kultūros 
eiles. Vienas po kito rašytojai 
savo kalbose smerkė kultūrinės 
revoliucijos skurdumą, kada žy
miausi rašytojai buvo persekio
jami iki jų savižudybės ar ištrė
mimo į kiaulių farmas.

Tailandas tvirtina, kad Viet
namo Cam Ranh Bay bazėj 
laikomi Sov. S-gos MIG-23 ko
vos lėktuvai gali būti panaudo
ti prieš Kambodijos partizanus.

Amerikos Baltų Laisvės Lygos vadovybė gruodžio 1 posėdy
je aptarė 1985 metų veiklą. Sėdi iš k. Viivi Piirisild 
— estė. Valdis Pavlovskis — pirmininkas, latvis, Agris Pav- 
lovskis — latvis; II-ojo eilėje — Aivars Janimanis — latvis, 
Heino Nurmberg — estas, Antanas Mažeika ir Jonas Matu
laitis — lietuviai. \

lys Vilkickas. Jis nuteistas ir su
šaudytas. Bet kalėjiine dar su
spėjo parašyti savo atsimini
mus.

Tarp kitko, ten minima, kad 
pats Vilkickas dav^s Šaulių au
tomobilį 1 enkyagentui į Biršto
ną nuvažiuoti. Ten 
tiniu talkininku jie 
uždavinį.

Paaiškėjo, kad
nė buvo lenkų žvalgybos užver
buota. Kai pasirodė jiems ne
naudinga, kad ko neprasitartų, 
nuspręsta ją likviduoti.

su vienu vie- 
ir atliko savo

Ustjanauskie-

Kodėl teisine pasmerkta s?
— Kodėl prelatas Olšauskas 

teismo pasmerktas?
Aiškiai neteisingai prelatas 

nuteistas tik todėl, kad turėjo 
daug priešų. Pi amas priešas 
buvo tuometinė tautininką val
džia, pradėjusi aršią kovą su 
Bažnyčios įtaka. Konfiskavusi 
vyskupų laiškątiki ntiesiems, iš
variusi iš Lietuvos Šventojo Tė
vo atstovą, nubudusi kelis ku
nigus, uždraudusi veikti katali
kiškoms moksleivių organizaci
joms, dabar apkaltindama pre
latą Olšauską, norėjo suduoti 
dar vieną smūgį Bažnyčios au
toritetui.

Lenkai Olšausko nekentė už 
lietuviškumą. Dėl stataus jo 
charakterio — že rdavo tiesą į 
akis mažiems ir dideliems — 
sunkiai jį pakentė ir Bažnyčios 
vadovybė.

Taip Kauno arkivyskupija, 
nors jokiu būdu n esutiko prela
to Olšausko nuteisimą pripa
žinti pagrįstu.teismo metu paro
dė nedovanotinu aplaidumą, 
negindama, kaip galėjo ir pri
valėjo ginti.

Labai teisingai, apie prelatą 
Olšauską kalba užrašas ant jo 
kapo kryžiaus:

“Didysis lietov'ybėis žadinto
jas - švietėjas, valstybininkas, 
katalikiškos u* ome nė s vei
kėjas. Lietuvos masonų Biršto
no byloje pasmerktas be įro
dymų. Kalėjime išlaikytas vie
nerius metus, 10 mėnesių ir 25 
dienas (1929.11.23. -1931.11.16)”.

Kas prelatą nužudė?
Kas prelatą OlSauską nužudė 

ir kodėl?
1933 birželio 18 grįžtantį iš

Palangos Devintinių atlaidų

miške jį nušovė vietos kaimo 
seniūnas Žilius. Kodėl? — neaiš
ku.

Kalėjimo gydytojai Kalvaity
tei jis prasitarė: “Vienas iš 
mudviejų turėjo žūti”. Panašu 
į tiesą, kad jis tuo metu tikrai 
buvęs Birštone — talkino lenkų 
agentui nužudyti Ustjanaus- 
kienę ir dabar bijojo, kad pre
latas neišaiškintų jo kaltės pėd-. 
sakų. _

Karo metu, kai į Lietuvą artė
jo raudonoji armija, į Vilniaus 
kuriją užsuko keli į Vakarus be
sitraukiantys vTt+jkfmnkai ir pa-. 
sakė kunigui Basiui: “Neno
rim, kad mūsų sąžinę slėgtų 
prelato Olšausko nuteisimas: 
pasakom, kad jis neteisingai nu
teistas”.

Teisingumo ministerio pažiūra
Garliavos prelatas su prelato 

Olšausko teismo metu buvusiu 
Lietuvos teisingumo ministru 
A. Žilinsku buvo artimi draugai. 
Ministras jam buvo pasakęs: 
“Neturėjom tikrų įrodymų, kad 
prelatas Olšauskas nužudė Ust- 
janauskienę”. Tačiau sunku ti
kėtis, kad prelatas Olšauskas 
dabartiniu laiku būtų reabili
tuotas. Puikiai žinome, kad tei
siantys, ypač sunkiais laikais, 
daro daug klaidų. Kiek tūkstan
čių žmonių Stalino laikais buvo 
neteisingai nuteisti! Ir tik po ke- 
lerių metų, jam mirus, dauge
lis net mirusių, reabilituota.

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

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM^ Romas Kezyš, 217-25 54th Avė., Bayside,

KVECAS
JONAS 
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

pasotino 

A NENORIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Svarbiausias dalykas — tiesa
Anglų visuomenės veikėjas ir 

rašytojas Česterfildas sako: “Į- 
simink, kol gyvas: tavo vadovu 
pasaulyje būti gali tik griežta 
tiesa. Tik ją vieną sekdamas, 
niekuomet nesutepsi nei savo 
sąžinės, nei garbės”. $ “Geriau 

duoti galvą nukristi, negu pasa
kyti kreivą žodį, negu iškreipti 
tiesą, negu užmerkti akis matant 
neteisingumą, kai pažeminamas 
ne tik vienas žmogus, bet visa 
žmonija” (Suchomlinskis ukrai
niečių pedagogas).

Anksčiau ar vėliau tiesa pa
prastai išaiškėja. Netiesa, šmeiž
tai neteikia garbės šmeižikui.

Lietuvos tikintieji turi teisę 
žinoti tiesą ir žinoti kaip at
remti nepagrįstus ateistų kalti
nimus.

IŠ AMERIKOS BALTŲ 
LAISVĖS LFGOS VEIKLOS

Amerikos Balttą Laisvės Lyga, 
įsikūrusi Los Angeles mieste, 
ten sėkmingai veikia. Lygos 
vadovybė posėdžiavo gruodžio 
l ir aptarė 198.5 anetų veiklą.

Darbus surikiavo j tam tikrą 
eilę, atsižvelgdaani į jų svarbu
mą. Pirmiausia įtaigos Tarptau
tinį olimpinįko-rnitetą, kad už 
nusikaltimus prieš žmoniškumą 
būtų pašalintas ovietų Sąjunga 
iš OlimpiniųĮaidimų. toliau —

rems Americans for Due Process 
akciją ginti KGB ir OSI perse
kiojamus asmenis, tyrinės gali
mybės Baltijos valstybėm gauti 
Jungtinėse Tautose oficialų ste
bėtojo statusą, kovo 23 Los An
geles mieste suorganizuos 
aukšto lygio Žmogaus teisių 
konferenciją ir stiprins kalbėtojų 
biuro veiklą.

Šiai Baltų Laisvės Lygai da
bar pirmininkauja latvis Valdis 
Pavlovskią.

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Klaipėdos švyturiai šaukia mus
Sausio mėnesio vidurys mum 

primena anuos 1923 metus, ka
da sukilėliai išvadavo Klaipėdos 
kraštą ir jį prijungė prie Lie
tuvos. Primena mum patį įvykį 
ir dar daugiau — primena mum 
ir taip vadinamąją Mažąją Lie
tuvą — lietuviškas žemes kairia
jame Nemuno krante, anapus 
Tilžės.

Ilgus amžius ramiai lietuviai 
gyveno prie Baltijos jūrų. Lietu
viškų aisčių žemės plotai nuėjo 
labai toli, iki Vyslos upės. Ten 
gyvena prūsai. Kada Europa 
krikštijosi, aisčių giminė buvo 
atokiai nuo didžiųjų kelių, nuo 
didžiojo judėjimo, tarp didelių 
girių, upių, ežerų. Ten jie kūre
no šventąją ugnį ir garbino sa
vo dievus.

Krikščioniška Eujopa veržėsi 
kariauti kryžiaus karus, keliavo 
išvaduoti Šventosios Žemės, 
žemių neišvadavo, bet liko be 
darbo vokiečių riterių ordinai. 
Tie ir užsimanė kardu ir ugni
mi apkrikštyti lietuviškas tau
tas, užkariauti jas. Taip 1232 
metais pirmieji kryžiuočiai per
sikėlė per Vyslą ir pradėjo už
kariavimo karą prieš prūsų gen
tis. Kryžiuočiai buvo moderni 
kariuomenė, gerai ginkluota, tai 
ir traškėjo giriomis, užkariauda
mi vis naujus plotus. Kita rite
rių grupė, kalavijuočiai, įsikūrė 
Rygoje ir iš ten ėmė puldinėti 
lietuvius.

Kalavijuočiai norėjo apvaldyti 
Baltijos pajūrį, kad būtų susi
siekimas sausuma su kita vokie
čių grupe, su kryžiuočiais. Ka
lavijuočiai 1252 pastatė Klaipė
dos pilį. Taip tikėjosi lengvai 
užkariauti Lietuvą. Žemaičiai 
pasipiktino kalavijuočių ordino 
drąsa, kad jų žemėje pastate 
pilį. Žemaičiai pilį sugriovė. Ka
lavijuočiai vėl atstatė. Tada jau 
buvo. Gedimino laikai. Pilį su
griovė Gediminas. Tada kalavi
juočiai pilį perleido savo bro
liam kryžiuočiam. Ir toliau Klai
pėdos pilį naikino Kęstutis su

Algirdu, liet ordinas vėl atstatė.
Kryžiuočių ordinas gana grei

tai užkariavo prūsus iki Nemu
no ir su Klaipėdos pilimi užėmė 
ir patį Klaipėdos kraštą. Vytau
tas Didysis 1410 sutriuškino 
kryžiuočių galybę visiem lai
kam. Rodos, buvo geriausia pro
ga atsiimti anas lietuviškas že
mes, bet jis kažkodėl neatsiėmė. 
Su kryžiuočių ordinu jis 1420 
padarė Melno ežero taiką, ir ta
da vokiečių ordinui atiteko visa 
Prūsija ir Klaipėdos kraštas. 
Jau Vytauto laikais nusistovė
jo sienos, kurios išsilaikė iki pir
mojo didžiojo karo. 700 metų 
vokiečiai šeimininkavo aname 
krašte. Po pirmojo pasaulinio 
karo Klaipėdos kraštą laikinai 
valdė alijantai. Čia buvo atkel
tas prancūzų dalinys. Į Klaipė
dą rankas tiesė ir Lenkija. Tada 
ir kilo mintis tų lietuviškų bro
lių tarpe, kad atėjo laikas šias 
lietuviškas žemes grąžinti Lietu
vai. Tas ir privedė prie suki
limo . Sukilėliai gavę paramos 
iš laisvosios Lietuvos, greitai 
užėmė Klaipėdą ir pasiskelbė, 
kad ją prijungia prie Lietuvos.

Prie laisvos Lietuvos Klaipė
dos uostas išaugo ir padidėjo. 
Tik grobuoniškas Hitleris Klai
pėdą ir visą kraštą 1939 vėl at
plėšė nuo Lietuvos ir prmingė 
prie Vokietijos.

Ir dabar Klaipėda yra išaugu- 
v si į gražų uostą, žvejybos cent
rą. Degą miesto žiburiai, šviečia 
švyturiai ir mus kviečia bu
duti. Švyturiai šaukia ąnus, kad 
neužmirštume ir kitu lietuviškų 
žemių.

Sovietų Sąjunga Rytprūsius 
pasiglemžė ir prijungė juos prie 
Rusijos respublikos. Drastiškai 
surusino visą kraštą, pakeitė 
vietovardžius ir pavadino juos 
rusiškais vardais*.

Bet vieną kartą padėtis juk 
keisis. Ir tos žemės vėl bus ginčo 
objektu. Tad ir kviečia švytu
riai budėti, išsaugoti lietuviškas 
istorines žemes.

Lietuvių katalikų kongreso 
proga Toronte rugsėjo 1-2 buvo 
pastatyta Dariaus Lapinsko 
operos “Dux Magnus” pasaulinė 
premjera. Toronto dienrašty pa- 
sirodė neigiama recenzija. Lie
tuvių išeivijos spaudoje įvai
riais raštais bandyta operos ne
sėkmę teisinti ir padėtį uždai- 
linti.

Kaip operų mėgėjas klau
sytojas paskelbiau “Darbinin
ke” 1984 m. Nr. 42 ir savo žur
nalistines pastabas. Su mano 
rašinio mintimis nesutiko ir 
priešingą nuomonę raštu ar žo
džiu pareiškė šeši “Darbinin
ko” skaitytojai.

Mano nuomonei apie D, La
pinsko barškalynę raštu, žodžiu 
asmeniškai ar per telefoną iš
reiškė daugybė prenumeratorių 
ir kitų (pasiskolinusių “Darbi
ninką” iš prenumeratorių ar įsi
gijusių xerox kopiją). Tarp pri
tariančių buvo muzikų, operos 
solistų, libretistų, dramaturgų, 
rašytojų, poetų ir kiti} sričių 
atstovų. “Ačiū už tiesų žodį”. 
“Bent vienas žmogus drįso pa
sakyti teisybę”. Tokie ir panašūs 
išsireiškimai kartojosi pritarian
čiųjų ištarmėje.

Pagaliau kazimierinių metų 
paskutiniame “Aidų”, kultūros 
žurnalo, numeryje (1984 m., nr. 
6, psl. 378-379) išspausdintas 
muziko Aleksandro Kučiūno 
straipsnis: “Dux Magnus — ope-

Dar pirmojo pasaulinio karo 
metu ir prieš jį Amerikos lietu
viai kėlė balsą, kad būtų sujung
tos visos istorinės lietuviškos 
sritys į vieną nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Kęstutis 
vadino tai mūsų tėvūnija. Tos 
tėvūnijos negalime ir mes atsi
žadėti. Tai mūsų istorinis pali
kimas. Neužmiršime jo niekada! nieko didesnio ir

- Klaipėdos uosto švyturys

DIDYSIS BARŠKALYNĖS APVYLIMAS 
DAR TEBEAIDI IŠEIVIJOS SPAUDOJE

ros recenzento išpažintis’\ Mie
lai perspausdinu šį straipsnį 
ir “Darbininko” skaitytojų 
žiniai. |

Kornelijus Bučinys, 
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DUX MAGNUS — OPEROS 
RECENZENTO IŠPAŽINTIS
Vieną pastarosios vasaros va

karą man paskambino šio žurna
lo redaktorius. Girdėjęs, kad ke
tinu važiuoti atostogų į Kanadą, 
kur turėsiu progos pamatyti Ka
zio Bradūno - Dariaus Lapins
ko operą, jisai mane pakvietė 
rašyti tos operos recenziją. Be 
abejo, sutikau. Juk muzikui pa- nos kitos prošvaistės, vis dėlto
kvietimas “debiutuoti” mokslo 
ir meno žurnale yra ne tik sa
votiškas iššūkis, bet ir nemaža 
garbė. Netrukus po to Aušra 
Liulevičienė, simpatinga Draugo 
kultūrinio priedo redaktorė, pri
minė man, jog kitada buvau pa
žadėjęs ir jos skyriaus skaityto
jams Dux Magnus įvertinimą. 
Aišku, dabar negalėjau atsisa
kyti.

Nenumaniau, kad dviejų re
cenzijų rašymas apie tą patį 
veikalą padarytų man kokių 
nors keblumų. Samprotavau 
šitaip: parašysiu Draugui tuč
tuoj po premjeros dar visai 
“šviežius” savo įspūdžius, o vė
liau, gerai apmąstęs naują lie
tuvišką operą, pateiksiu Aidų 
žurnalui platesnį, nuodugnesnį 
veikalo aprašymą. Juk iš tikrųjų 
Darius Lapinskas, kadaise su
žėrėjęs 
dviem 
darbais (Lokys ir Maras), jau il
goką laiką

Chicagos padangėje 
efektingais sceniniais

reikšmingesnio lietuvių publikai 
neparodė; reikėjo tad tikėtis, 
juoba sprendžiant pagal prieš- 
premjerinius straipsnius
spaudoje (atmenu skaitęs Drau
dė, jog ‘‘Si opera vieną dieną 
galėtų būti įrikiuota į taip ne
didelį skaičių ryškiųjų dvidešim
to amžiaus operų”), kad Dux 
Magnus bus tikras magnum 
opus. v

Deja!
Pamatęs abu operos spektak

lius, dar Toronto viešbutyje pa
rašiau recenzija Draugui. Joje 
pareiškiau, kad Dux Magnus, 
nežiūrint libretisto ir kompo
zitoriaus gero sumanymo ir vie- 

pasirodė apgailėtinai menkaver
tis, muzikiniai neišbaigtas (ne
pabaigtas?) darbas.

Bet ką dabar rašyti kultūros 
žurnalui? Kokią analizę galė
čiau padaryti apie operą, kurios 
suglumusį scenos veiksmą spora
diškai pasklidai tepalydi muzi
ka? Perskaičiau dar kartą ope
ros libretą ir bandžiau atga
minti sąmonėje matytą ir girdėtą 
veikalą bei rasti gal gi išsa
mesnių komentarų. Ne, nebuvau 
sėkmingas.

Po kelių dienų pradėjo tele- 
fonuoti pažįstami, matę Dux 
Magnus, ’ir kai kurie solistai, 
toje operoje dainavę. Vieni reiš
kė didelį nusivylimą, o kiti pa
sakojo apie panikos momentus 
prieš premjerą Toronto teatre. 
Beje, kažkas atsiuntė Toronto 
S t ar laikraščio iškarpą, kurioje 
muzikos recenzentas, pavadinęs 
Dux Magnus labiausiai ištįsusią 
opera pasaulyje (turbūt dėl nuo
bodaus maudulio), patvirtino 

gandą, kad orkestro partijose 
rašalas dar nebuvo išdžiūvęs 
ir kad tikrai nepakakę septynio
likos (!) valandų repeticijos. 
Atsiminiau tada seniau skaitytą 
Draugo pokalbį su libretistų 
Bradūnu. Nustebinęs skaitytoją 
savo išankstiniu pasitikėjimu 
(“pataikėm į tikrą operų avan
gardinį prasiveržimą”), jis šitaip 
nutarė pasimelsti: “tegu tik Die
vulis ir šv. Kazimieras stiprina 
visais organizaciniais operos 
pastatygaojūpęsiiais apsikrovu
sį torontiškį dr. Juozą Sun- 
gailk.” Šiandien atrodo, kad 
Dieyo pagalbos ne anas “ištver
mingas ir nepalaužiamas žemai
tis” buvo reikalingas, bet operos 
kompozitorius Darius Lapins-

Ir tikrai, jeigu Lapinskas 
būtų laiku susiėmęs ir uoliai pa
dirbėjęs prie orkestracijos (ne; 
abejoju, kad pilna muzikos kon
cepcija glūdėjo kompozitoriaus 
pasąmonėje), šiandieną ką gali 
žinoti, gal ir neblogą naują lie
tuvišką kūrinį turėtume. Gi da
bar po tokios pompastiškos rek
lamos . . . Antai vienas šaipū
nas, balsiai nusikvatojęs man į 
telefono ragelį: “Dt/x Magnus — 
tai fiasco grandioso!”

Atėjo ir keletas laiškų šia te
ma. Štai vienas didelis operų 
mėgėjas, negalėjęs nuvykti į 
Torontą, rašo: ‘Tautiečiai, matę 
Bradūno-Lapinsko veikalą sce
noje, parvėžė to įvykio progra
mą. Su atsidėjimu perskaičiau 
ten išspausdintą operos libretą. 
Liūdna ir labai nesmagu pasi
darė (juk absoliuti dauguma no
rėjom, kad veikalas būtų ver
tingas), nes kaip atrodo nei 
Bradūnas, nei Lapinskas iki šiol 
nežino, kas yra operinis libretas 
ir operinė dramaturgija. Dvide
šimt penki veikalo veikėjai ap
rengti pilka spalva, jokių emo
cijų, jokių konfliktų, jokių cha
rakterių, jokios dramos! . . .

Negaliu čia nepritarti (įžy
mus teatro kritikas Eric Bent- 
ley kažkur yra pasakęs, kad 
libretui svarbiau yra drama, ne 
poezija), nors ir galvoju, kad 
šiuolaikinė opera neprivalo bū
ti rašoma pagal seną tradicinę 
formulę — užuomazga, konflik
tas, atomazga. Tačiau Dux Mag
nus libreto neveiksmiškumas 
išties prisidėjo prie operos (mu
zika deja, neatėjo į pagalbą) 
visiško nepasisekimo. Ir dai 
daugiau: pretenzingai pavadin
tame scenos veikale per tris ii

(nukelta į 4 p si.)
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Retkarčiais drąses

nieji išslinkdavo pro duris. Kai- 
kurie, nematydami didelio pavo
jaus, buvo beeiną į savo auto
mobilius. Tačiau pareigūnai juos 
sulaikė ir pranešė, kad niekam 
pastatų palikti negalima. Pavo
jui praėjus būsią pranešta.

Apie penktą valandą buvome 
visi alkani. Pranešė, kad paruoš
ta vakarienė. Linksmo būdo pa
reigūnas per mikrofoną pasakė, 
kad “duosime šaltas pupas, šal
tas dešreles ir karštas bulves”. 
Mes visi juokėmės, netikėdami. 
Eilė ėjo greitai ir tvarkingai. Pa
sirodo, kad pareigūnas sakė tie
są: •dešrelės buvo šaltos, nema
čiusios jokios ugnies, o pupos 
buvo tiesiai iš " skardinių, tik 
keptos bulvės buvo šiltos. Drus
kos ir prieskonių nebuvo. Gavo
me gerti Coca-Colos su ledu. 
Ar buvo skanu? Sunku atsaky
ti... Bet alkis juk yra pats ge
riausias virėjas.

Išlaikė mus iki septintos va
landos. Pranešimas, kad pavojus 
praėjęs, buvo sutiktas karštais 

šaltas, vėjuotas. Pavyko su spe
cialiu ekskursiniu autobusu nu
važiuoti į Pietų Karolinos pa- . 
žibą Charlestoną, kuriame su 
dideliu įdomumu lankėme isto
rines vietas. Ten įlankoje matė
si didingi laivai, kitoje pusėje 
istoriškas Fort Sumpter. Sena
miestyje įdomiai restau
ruoti pirmieji Prancūzi - 
jos hugenotų-emigrantų namai, 
seniausia sinagoga, prieš ją Die
vo Motinos dviejų šimtų metų 
bažnyčia bei kreolų kolonija 
davė progos įdomiai ir turinin
gai praleisti šiaip ne visai vy
kusią atostogų dieną. Grįžusi va
kare į savo kambarį, nutariau 
pailsėti ir prie geros lempos, 
atsilošusi patogiame fotelyje, 
skaityti naujausisią James Mich- 
nerio knygą. Savaime supranta
ma, televizijos aparatas buvo 
įjungtas.

Netolimame restorane paval
giusi kuklią vakarienę, išgėriau 
pej daug kavos. Grįžus į kam
barį neėmė miegas. Skaičiau to
liau lovoje, retkarčiais mesdama 
akį į televizijos ekraną. Lauke 
buvo neramu — tropiškas lietus 
plakėsi į baseino paviršių ir vir
pino jo dugne gulinčias įvairia
spalves kėdes. Žvarbus vėjas 
šiaušė paviršių, o netoliese 
Atlanto krantas, vakarinio 
potvynio užpiltas, piktai pu
tojo. Apie vidurnaktį prasidėjo 
pranešimai apie “negalinčią ap
sispręsti Dianą”, kuri, laikinai 
nusisukusi į šiaurę, vis dar 

plojimais, kaip po Pavarotti ari
jos. Tvarkingai ištuštinome 
pastatą, koridoriuose klausantis 
įvairių kalbų. Dauguma buvo 
pasiryžę iškeliauti iš Myrtle 
Beach, pasitraukiant toliau nuo 
kranto. Grįžau ir aš į savo vieš
butį, alkana, išvargusi, bet ge
roje nuotaikoje. Mane šalia ba
seino pasitiko viešbučio admi
nistratorė:*

— Ar jūs liksit? Tiek 
daug žmonių išsiregistruoja iš 
viešbučio ir bėga.

— O ką jūs darysit? Žinau*, kad 
su jumis yra jūsų mažametės 
dukros, — savo ruožtu paklau
siau.

— Aš čia gimiau ir augau. 
Kur aš pasidėsiu? Žinoma, kad 
liksiu. Be to, uraganui praėjus, 
paprastai oras būna labai pui
kus ir tikiuosi, kad ateinantį 
savaitgalį užplūs nauja turistų 
banga.

Pagalvojus, kad mano atosto
gų dar likę tik penkios dienos, 
nutariau likti.

Trečiadienis buvo lietingas.

150 mylių vėjo stiprumu, pada
rė staigų posūkį ir grįžta “Di
džiosios pakrantės” kryptimi.

Pirmą valandą pasirodė pra
nešimas, kuriuo Myrtle Beach 
burmistras siūlo visos pakran
tės “savanririšką evakuaciją”.

Antrą valandą ryto buvo 
paskelbtas gubernatoriaus 
griežtas įsakymas visą pakrantę 
kuo skubiausiai evakuoti. Su
pratau, kad ir vėl reikės grįžti į 
slėptuvę. Turėdama patyrimo iš 
antradienio, susikroviau mais
to atsargas, pasiėmiau knygą, 
kortas, šiltesnius drabužius ir 
buvau besiruošianti eiti pas ad
ministratorę teirautis dėl eva
kuacijos, kai ties viešbučiu su
stojo policijos mašina su mėly
nomis pavojaus šviesomis ir re
zervų džypas (National Guard). 
Lietus pylė kaip iš kibiro, o 
triukšmingas vėjas trukdė su
prasti žodžius. Pareigūnai 
kumštimis beldėsi į kiekvieną 
kambarį ir reikalavo, kad tuoj 
negaištant būtų vykstama į eva
kuacijos centrą, šį kartą į visai 
kitą vietovę. Pasipriešinimas 
nieko nepadėjo. Įsakymas buvo 
griežtas ir tiems, kurie nenorė
jo paklusti. Buvo grasinama, 
kad būsią iš patalpų išgabenti 
prievartos būdu.

Sekdama policijos automobilį, 
nes matomumo nebuvo jokio, 
pasiekiau kitą didelį pastatą, ku
riame reikėjo pereiti per tą pa
čią registracijos procedūrą. Čia 
jau nebuvo nei stalų, nei kė

džių. Tai profesinio paruošimo 
mokyklos patalpos, kurioje dės
tomas kompiuterių mokslas, pre
kybos administracija, maisto 
gaminimas ir t.t. Klasėse jau 
nebuvo vietos, nes vietiniai, ži
nodami iš ankšto, jau spėjo 
užimti klases ir kambarius. Įsi
taisiau ant grindų viename ko
ridoriuje, pasitiesdama viešbu
čio antklodę su dviem pa
galvėm. Pranešus, kad iš sandė
liuko galima gauti kėdžių, par
sigabenau kėdę ir jau jaučiausi 
puikiai įsitaisiusi, turėdama ir 
lovą, ir salioną.

. Ilgą laiką sėdėjau skaityda
ma. Akys-jjesimerkė, nes triukš
mas buvo didelis, o ir žmonių 
įvairumas buvo įdomus stebėti. 
Šį kartą, kai kuriems pabudus 
iš gilaus miego, jau nebebuvo 
sudaryti linksmi būreliai, kad 
būtų galima pasidalinti įspū
džiais, pažaisti kortomis. Tik 
keletas man draugiškai, kad ir 
liūdnai nusišypsojo, prisimin
dami mano veidą iš antradie
nio.

Išsėdėjus beveik dvi valandas 
ant kėdės, pajutau nenugalimą 
nuovargį. Mačiau, kaip kiti, įsi
taisę pasieniuose, buvo giliai į- 
migę. Kodėl ne aš? Guolis buvo 
kietas, nežiūrint dviejų pagal
vių . . . Padėjau galvą ant grin
dų, bet akys nesimerkė, tik ilsė
josi nutirpusi nugara. Padėjusi 
galvą ant grindų, atmerkiu akis. 
Matomumo laukas labai ribotas. 
Matau tik kojas, daugelį įvairių 

kojų. Keliaudama visada mėgau 
sekti ir studijuoti nepažįstamų 
žmonių veidus ir įsivaizduoti jų 
gyvenimą. Bet šį kartą turėjau 
progą padaryti išsamią kojų stu
diją. Netvirtais žingsniukais 
šlepsena basos mažo vaikelio 
kojytės. Virš jų karo balto vys
tyklo kraštas. Stambi vyriška ko
ja, basa, dideliuose, purvinuo
se teniso batuose, lydi jį. Pra
eina grakšti ponia ar panelė 
su aukštais, stikliniais kulnimis. 
Jos kojinėje skylė. Matau apžė
lusias jauno sportininko kojas, 
toliau šlubuoja pagyvenęs vyras, 
pasiremdamas lazda. Sena mo
teris sunkiai žingsniuoja sto
romis per kauliukus artritinė- 
mis kojomis .. . Niekada nebu
vau mačiusi tiek daug ir tiek 
įvairių kojų ir apavo.

Apie ketvirtą valandą atgabe
no kavą. Kava buvo karšta ir 
skani. Prie jos gulėjo krūvos 
“donuts”. Užkandžiavome, o 
kava lyg ir atgaivino. Čia jau 
pranešimų nebuvo. Užklausti 
pareigūnai trumpai atsakinėjo, 
kad pranešimas būsiąs padary
tas laiku, bet jokios smulkios in
formacijos neturi. Vaikštinėjo 
slaugės ir paramedikai su pir
mosios pagalbos lagaminais. Pa
ryčiui ant neštuvų išnešė pagy
venusį vyrą, kurį ištikęs širdies 
priepuolis. Vestibiulyje sėdėjo 
be koją juodukas kėdėje su ra
tukais. Nuotaika buvo liūdna.

(nukelta į 4psL)
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VISI KVIEČIAMI Į BENDRA TALKĄ

JAV Teisingumo Departa
mento Specialios Investigacijos 
Įstaiga (OSI) ieško II-jo karo nu
sikaltėlių iš Rytų Europos kraštų 
ir tam tikslui naudojasi Sovietų 
S-gos KGB nepatikimais doku
mentais. Teismai vykdomi eivi- 

procedūra pagal Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstatymą.

Nieko negalime sakyti, jei tik
rieji karo nusikaltėliai, savano
riškai prisidėję prie nacių veda
mų žudynių, yra teisiami, tačiau 
griežtai protestuojame prieš So
vietų S-gos KGB paruoštų doku
mentų vartojimą ir liudininkų 
prievarta panaudojimą taria
miems nusikaltimams įrodyti. 
Sovietų S-ga yra šališka ir siekia 
sunaikinti Rytų Europos imi
grantus, kurie priešinasi Sovietų 
S-gos Pabaltijos valstybių oku
pacijai. Be to, Sovietų S-ga 
JAV minėtų teismų pagalba nori 
suklastoti II Pasaulinio karo 
istoriją, tuo užslepiant pačios 
Sovietų S-gos padarytus nusikal
timus ir žmogaus teisių pažei
dimus.

Kartu mes manome, kad JAV 
įstaigų naudojimas Sovietų S— 
goję paruoštų dokumentų prieš 
vadinamus karo nusikaltėlius ir 

vietų S-gą nesiderina su JAV 
Prezidento ir Kongreso nustatyta 
politika nepripažinti Pabaltijo 
valstybių okupacijos ir inkorpo
racijos į Sovietų S-gą.

Mes siekiame Imigracijos- 
Naturalizacijos įstatymą pakeis
ti ta prasme, kad teismuose bū- 

sprendimai, kad apkaltintiems 
būtų parūpinti gynėjai ir kad

DIDYSIS BARŠKALYNĖS APVYLIMAS 
DAR TEBEAIDI IŠEIVIJOS SPAUDOJE
(atkelta iš 3 p si.)

puse valandos neprasismelkė 
nei Lietuvos, nei šv. Kazimiero 

čio Amerikos rytiniame pakraš
tyje. Šiam bičiuliui užkliuvo vie
nas sakinys mano recenzijoje 
Drauge. “Tu darai sprendimą”, 
rašo jis, “kad Darius Lapins
kas yra talentingas vyras. Man 
gi jo talentai kelia rimtų abe
jonių. Tiesa, aš jo muzikinę kū
rybą mažai tepažįstu, nedaug 
jos girdėjau. Kadaise esu iš
klausęs Aldonos Stempužienės 
išraiškiai dainuojamas jo harmo
nizuotas liaudies dainas. Tai 
turbūt ir bus geriausias jo dar
bas, bet štai prieš keletą metų 
Darius su visa savo šeima mums 
atvežė savo Donelaitį. Tikėk 
man Aleksandrai, didesnio mu
zikinio balagano nesu girdėjęs.”

Prisipažinsiu, kad ir man ne
labai daug Lapinsko muzikos 
teko girdėti, o rašytų natų, nors 
ir ieškojau Lietuvių muzikologi
jos archyve bei gausioje Juozo

ATOSTOGOS SU DIANA

užmigau, atsirė- 
rankjnuką. Kai 

jau buvo vidur-

(atkelta iš 3 p si.)

o nuovargis didelis, nors tik
ros baimės nejutau.

Ir taip slinko valandos. Apie 
septintą valandą gavome pusry
čius. Stebėjau, kaip iš vyriausy
bės atsargų atgabentas sviestas 
ir sūris buvo tepami ir deda
mi ant baltos duonos riekių. 
Ant automatiškų juostų leido 
šimtus sumuštinių, kurie buvo 
labai skanūs.
Kava .. . Kava.

Po pusryčių 
m us i į savo 
atidariau akis, 
dienis, bet nesimatė Dianos 
galo. Pastebėjusi, kad būrelis 
drąsuolių rikiuojasi vestibiulyje, 
nuėjau ir aš. Pokalbis sukosi 
apie antradienį. Vienas vyras 
pasakojo savo nuotykius, kaip 
jis antradienį, sugrįžęs iš slėp
tuvės, nutarė su šeima pasi
traukti kur nors toliau nuo kran
to. Pasirodo, kad 300 mylių at
stume nebuvo galima gauti nei 
prasčiausio kambario, o restora-

nai perpildyti. Jis sugrįžęs į tą 
patį viešbutį Kitas pasiskundė, 
kad jis iš savo brangaus (minė
jo apie 100 tūkstančių) but- 
namio buvęs prievarta išgaben
tas. Lauke buvo tamsu. Girdė-' 
josi stiprus vėjas ir lietus, bet 
vis to baisaus ūžimo nebuvo. 
Pagaliau pranešė, kad Diana 
“išsiplakusi", praradusi savo 
jėgą, ir jau traukianti Myrtle 

Ir vėl kava ... Beach link “vos” 70 mylių vėjo 
stiprumu.

Trečią valandą buvo pranešta, 
kad pavojus praėjęs, žalos pada
ryta mažai ir neprarasta nei vie
na gyvybė.

Grįžau į savo kambarį, kri
tau į lovą nenusirengusi ir iš
miegojau iki sekančio ryto. Sau
lė buvo šviesi. Danguje nei vie
no debesėlio. Viešbučio tvarkda
riai buvo bebaigią iš baseino iš
traukti kėdes. Čia pat kadaise 
pasišiaušęs Atlantas viliojo savo 
ramuma. Diana dingo, pasken
do, atėmusi iš manęs tris atos
togų dienas

būtų sudary tos sąlygos apkaltin
tiems patikrinti visus juos kalti
nančius dokumentus ir tų doku
mentų Šaltinius bei apklausinėti 
(cross-exanrination) kaltinimo 
liudininkus.

VLIKo, PLB-ės, ALTo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
tais reikalais raštai bus įteikti 
1985 metų sausio pabaigoje JAV 
Prezidentui, Valstybės ir Tei
singumo Sekretoriams bei vi
siems JAV Kongreso nariams. 
Panašius raštus, manome, siųs 
ir estų bei latvių veiksniai.

Kad mūsų prašymai papildyti 
Imigracijos-Naturalizacijos įsta
tymą būtų patenkinti, reikia iš
vystyti didetį veikimą į Vyriau
sybę ir Kongresą, masiniai jiems 
rašant laiškus ar siunčiant tele-

mes skelbiame 1985 m. sausio 
mėn. 15 - 31 dienomis. Mano
me, kad ir Į šią akciją įsi
jungs estai, latviai bei kitai su
interesuotų tautybių žmonės.

Kad ši laiškų rašymo akcija

anksto pasiruošti ir įtikinti kuo 
daugiau asmenų, kad į tą veiklą 
įsijungtų. Laiko labai nedaug. 
Prašome paiyzdinių laiškų 
ruošimą tuoj pat pradėti, kad 
nuo sausio 15 d. visi galėtume 
juos masiniai siųsti.

Laiškų rašymo organizavimo 
ir jų rašymo darban kviečiame 
įsijungti lietuviškų parapijų va
dovybes, ALToskyrius, JAV Lie
tus ių Bendruomenės apylinkes 
ir apy gardas, Pabaltijo Ameri
kiečių Laisvės Lygą, Ainericans 
for Due Process sambūrį, visas 
lietuvių organizacijas, įskaitant 
v včius, ateitininkus, neolitua- 
nus, skautus, sportininkus ir ki
tus. Tegul nelieka nei vieno lie-

Kreivėno bibliotekoje, beveik 
neradau. (Sako, mūsų kompozi- 

darbų Mačiau betgi Lokį, ke
lis kartus klausiausi anos plokš
telės,’ girdėjau Tolminkiemio 
kantatą. na. ir dabar Dux 
Magnus operą. Manau, kad šiek 
tiek nujaučiu Lapinsko muzi
kos rašy ino^iūdą, manierą. (Ka
žin ar galėčiau sakyti — stilių?)

Turiu čia toki pavyzdi. Dux 
Magnus operoje antrame veiks
me yra scena, kurioje vaikutis, 

vis šūkteli “op, op! . ." Na 
mačiusieji kada nors Alban Ber
go Wozzeck'ą čia tikriausiai pri
simintų pastaruosios operos tra
gišką finalą: mažutėlis našlaitis 
nesuvokia, kad ką tik žuvo jo tė
vai; jis nerūpestingai joja ant sa
vo dirbtinio arkliuko ir kaip tik 
tokiais pat tonais amsi: “hopp. 
hopp. hopp... Besiklausyda
mas šių Lapinsko “pasiskolintų 
vaikučio šūktelėjimų, pagalvo
jau, koks vis dėlto didelis skir
tumas tarp abiejų operų. \Voz- 

tuvio ir nei vienos mūsų orga
nizacijos, kurios neprisidėtų 
prie šio labai svarbaus darbo. 
Juk tai mūsų visų tautinė bei 
pilietinė pareiga padėti skriau
džiamiems broliams ir g elbėti 
tautą nuo Sovietų S-gos kėsini
mosi išniekinti jos istoriją bei 
apginti okupacijos nepripažini
mo politiką.

Taigi, į šią veiklą įsijungti 
ir atsidėjusiai,ją vesti pakarto
tinai kviečiame visų organizaci
jų vadovybes, parapijų kle
bonus, jaunimo vadovus ir visus 
geros valios tautiečius.

Tuo pačiu lietuvių visuome
nės yra prašoma remti Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondą, kurį su

LIETUVIŲ FONDAS GAVO 
100,000 DOL. AUKĄ

1984 gruodžio 20 neskelbia
mas aukotojas įteikė Lietuvių 
Fondui 100,000 dol. auką. Tai 
pirmas toks stambus vienkarti
nis įnašas, jei neskaityti pali
kimų. Aukotojo sąlyga nenugąs
dino Lietuvių Fondo vadovybės, 
nes paprastai reikalaujama pri
dėti lygiavertę dalį, o čia pra
šoma pridėti tik pusę tos sumos.

\ i s dėlto Lietuvių Fondo va
dovybei sudarė daug rūpesčio, 
nes tenninas buvo duotas labai 
trumpas, vos vienas mėnuo.

Ateinančios Kalėdų šventės visą 
žmonių dėmesį kreipė į jas, nes 
čia Amerikoje yra išvystyta to
kia stipri reklama, kad žmonės 
pradeda nieko kito nematyti. 
Trečia, informacija dėl sulėtė- 
jusio pašto paslaugų galėjo 
laiku nepasiekti L.F. narių ir lie
tuvių visuomenės.

zeck'o muzika perdėm sukom
ponuota, jos instrumentinė pa
lyda yra integrali operos da
lis. \ a tokios muzikinės substan
cijos aš labiausiai ir pasigendu 
Lapinsko muzikoje, ypač pasku- 

’ tintame jo opuse. Negaliu atsi
kratyti prielaidos, kad jisai pa
rašęs, ar iš kur paėmęs temą, 
melodiją, po to ją iš paskuti
niųjų bando “aprengti” kuo 
efektingesniais puošmenimis — 
akordais, kartais su pačia tema 
nedaug bendro turinčiais, o kar
tais labai ekstravagantiškais, 
šokiruojančiais klausytoją. Pats 
autorius tarsi šaukia: matote, 
koks įmantrus ir modernus esu!

Talentingas? . . Žodyne ma
tau, kad “talentingas — didelių 
gabumų žmogus”. Ir mąstau: 
gal mano bičiulis ir teisus, gal 
tereikėjo pasakyti — “gabus vy

Šiandien lapkričio pirmoji. 
Atseit, jau du mėnesiai praėjo 
po operos premjeros. Žiūriu da
bar į pastabomis prikraigliuotą 
Dux Magnus libretą ir spėlioju, 
kad to nuodugnaus operos ap
tarimo turbūt ir nepadirbsiu. 
Ką galiu, tai Aidams pasiųsti 
šiuos savo padrikus užrašus ir ti
kėtis, kad gerbiamas redaktorius, 
ant manęs per daug nesupyks.

A. Kučiūnas 

Algis Balčiūnas iš Philadelphijos vaidina vyresnįjį angelą 
komedijoje “Prie dangaus vartų“. Komediją parašė ir režisavo 
Julija Dantienė, vaidino Philadelphijos jaunimas. Grupę į 
savo rudens koncertą buvo pakvietęs New Yorko Laisvės 
Žiburys. Jų koncertas buvo lapkričio 3 Kultūros Židinyje. 
Nuotr P Bivainio «

darė veiksnių įsteigtos Lietuvių 
Teisėms Ginti Komitetas. Minėto 
Fondo lėšos naudojamos lietu
viams ginti ir dokumentacijai 
rinkti. Fondo adresas: 5620 
South Claremont Avenue, Chi- 
cago, IL 60636.

Dr. Kazys Bobelis 
Vliko pirmininkas

Teodoras Blinstrubas, 
ALTo pirmininkas

Vytautas Kamantas, 
PLB pirmininkas

Dr. Antanas Butkus, 
JAV LB KV pirmininkas

neskelbiamo

Dėka lietuviškų laikraščių re
daktorių ir lietuviškųjų radijo 
laidų, vis tik informacija apie 
Lietuvių Fondo pastangas sutelk
ti 50,000 dol. ir gauti pažadė
tą 100,000 dol. auką, laiku pa
siekė kilnios širdies lietuvius ir 
aukos pradėjo plaukti. Nustaty
tu laiku reikalinga suma pasie
kė Lietuvių Fondo kasą ir pa
žadėtoji 100,000 dol. suma įmo
kėta į L. Fondo sąskaitą Stand
ard Federal banke.

Džiugu, kad lietuvių susido
mėjimas šiuo vajumi buvo vi
suotinis ir daugelis atidavė savo 
auką, kad tik pažadėtoji suma 
būtų gauta. Lietuvių Fondo įga
liotiniai iš tolimųjų ir artimes
nių vietovių vykdė vajus, palai
kė telefoninį ryšį su L. Fondo 
būstine, teiraudamiesi apie va
jaus eigą ir ar kvota bus iš
pildyta. Vienas narys, įteikda
mas 500 dol. auką pareiškė 
intenciją, kad to geraširdžio 
žmogaus balsas neliktų lyg šau
kiančio tyruose, o būtų supras
tas ir įvertintas. Kitas, nepati
kėjo duodama
asmens auka ir tiesiai parašė: 
“Nekrėskit juokų ... ir 1.1.“ Su
prantama, kad tokiomis sumo
mis niekas nesimėto, o duoda
mas nori ir pasigarsinti, tai kai 
kam ir sukelia abejonių ar iš tik
rųjų toks asmuo yra ir ar pinigai 
bus įteikti Lietuvių Fondui.

Ką gi, visiem neįtiksi. Ta pro
ga noriu užtikrinti, kad Lietu
vių Fonde yra ir daugiau ne
norinčių pasiskelbti aukotojų. 
Dauguma mūsų mirtingųjų, 
duodami auką, vis dėlto norime, 
kad būtume ir paskelbti. Ir tai 
nėra bloga.

Baigiantis sėkmingiem Lietu
vių Fondo veiklos metam, val
dybos pirmininkas dr. Antanas 
Razma, pakvietė vakarienei į 
restoraną tarybos pirm. Stasį kad radiologija gali didžiuo- 
Barą ir visus valdybos narius. 
Vakarienės kaštai buvo padengti 
paties dr. A. Razmos asmeniš
kai. Pobūvio metu, pasidžiaugta 
Lietuvių Fondo sėkmingu vaju
mi ir rekordiniais įnašais.

Kiekvienas dalyvis papasako
jo savo įspūdžius apie Lietuvių 
Fondą, jo paskirtį ir uždavi
nius. Daugiau dėmesio buvo 
skirta jauniesiem valdybos na
riam, kuriem ateityje teks Lietu
vių Fondui vadovauti ir rūpin
tis kapitalo auginimu, investavi
mu ir gautų pajamų paskirsty
mu. Lietuvių Fondo valdybą su
daro įvairaus amžiaus ir įsitiki-

Lenkijos lietuvių būrelis — Lietuvių visuomeninės kultūros 
draugijos Ščecino ratelis po ratelio susirinkimo prie ukrai
niečių klubo patalpų. Čia lietuviai savo susirinkimus daro 
kas trys mėnesiai, nes savo patalpų neturi. Lietuviai stengiasi 
gauti patalpas savo klubui, bet yra sunku gauti butą.

nimų lietuviai. Čia randa bend
rą kalbą tik ką mokslus baigę 
ir savose profesijose pradedą 
įsistiprinti, viduriniosios kartos 
lietuviai turį ne tik profesijas, 
bet ir gyvenimišką patyrimą, o 
taip pat ir vienas kitas pensi
ninkas. Visus į Lietuvių Fondą 
suveda bendros pastangos lietu
vybei išlaikyti ir Lietuvai laisvę 
atgauti.

Lietuvių Fondo vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiem auko
tojam ir džiaugiasi parodytu 
dėmesiu ir dosnumu, o ypatin
gą padėką reiškia nesiskelbian- 
čiam aukotojui. Lietuvių Fondo 
kapitalas visą laiką yra didi- 
n amas ir aukos laukiamos. Dar 
negalutiniais„ duomenimis Lie
tuvių Fondo kapitalas pasiekė

ALFONSAS NAKAS NAUJIEJI ŽURNALAI

Rudeninis TECHNIKOS ŽODIS

Kai nežinia kada ateis pasku
tinis, ketvirtasis 1984 šio žurna
lo numeris, pasklaidykime gruo
džio pradžioje gautąjį 1984 lie
pos - rugsėjo 32 puslapių są
siuvinį.

Pirmajame puslapy J. Rimke
vičiui pasidžiaugus Lituanisti
kos katedros įsteigimu, į se
kančius 12 puslapių sudėti trys 
savaip įdomūs rašiniai. Skaito
me dr. Miko Eimonto, Bran- 
duolinės’medicinos direktoriaus 
Bryn Mavvr ligoninėje ir radio
logijos mokslų profesoriaus 
Pennsylvanijos universitete 
straipsnį “Diagnostinė radiolo
gija’’. Tik apie pusantro pus
lapio, o skaitant galva apsops- 
ta. Tiek daug čia nežinomų 
žodžių, terminų! Gabi tik suvok-

tis nepaprastais pasiekimais,at
radimais, kad ji įsiskverbė į 
kiekvieną žmogaus organą, į 
kiekvieną jo celę. Deja, čia ap
rašomoji — diagnostinė. Ji pasa
ko, kas su kūnu blogo, bet ne
pagydo . . .

Pagerbiant mirusį įžymųjį 
mūsų architektą Joną Muloką, 
spausdinamas jo ir jo sūnaus 
architekto Rimo Muloko bend
ras raštas, rašytas įstojant į 
Los Angeles Lietuvių Dailiųjų 
menų klubą 1979 spalio 14. 
Jame daug sparnuotų žodžių 
architektūros aplamai adresu, 
dar daugiau apie lietuvišką ar- 

* chitektūrą, nemažai karčios kri
tikos tiems, kurie lietuviškos 
architektūros nevertina. Mane 
pakuteno geri žodžiai apie Ro
kiškio bažnyčią, Lietuvoj vieną 
iš gražiausiųjų. Rašinys papuoš
tas keliomis J. Muloko darbų 
nuotraukomis. Tik kodėl TŽ re
daktorius, gal su Rimo Muloko 
pagalba, neišlygino tiesiog 
chaotiškos rašinio kalbos?!

Vėl, pagerbiant 1983 mirusį 
R.B. Fuller’į įdėtas nepaprastai 
įdomus Edmundo Arbo rašinys 
“Dinamiškasis kūrėjas R. 
Buckminsfet Fuller”. Tai būta 
genijaus, kuris, nors formalių 
diplomų neturėjęs, “save laikė 
architektu, inžinierium, išra
dėju, matematiku, kartografu, 
filosofu, poetu, kosmologu .ir 
choreografu’.“ Taip straipsnio 
autorius jį skaitytojui pristato 
ir toliau faktais įrodo. Bet, pa
laukite, šį straipsnį jau kažkur

........ ..

3,050,000 dol., kuriuos sudėjo 
5,540 narių.

Lietuvių Fondo vadovai — dr. 
A. Razma ir Stasys Baras tiki, 
kad netrukus išsipildys jų sva
jonė ir pagrindinis kapitalas pa
sieks penkis milijonus dol. To
kio kapitalo pajamų užtektų vi
siem lietuvių poreikiam paten
kinti.

Trijų milijonų sutelkimo pro
ga, Lietuvių Fondas ruošia ope
ros solistės Lilijos. Šukytės kon
certą, dalyvaujant pianistei dr. 
Lampsatytei ir jos vyrui smui
kininkui Kohlars. Koncertas į- 
vyks vasario 3 d. 3 vai. po
piet Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, Chicagoje. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje.

A. Juodvalkis

skaitėme, tik neprisimenu, ku
riame žurnale ir kada. Kodėl 
tad TŽ redakcija nepaaiškina, 
jog jis perspausdinamas? Nuo to 
rašinio vertė nė kiek nesuma
žėtų.

Deja, aptarti rašiniai užsibai
gia su 13-tu puslapiu, o žurna
las, kaip minėjau, jų turi 32. 
Tai kas tok iLKeturi puslapiai 
užpildyti jAVtechnikinėn litera

 

tūros patekusių lietuvių biblio
grafija (ta\ dr. J.A. Bilėno n 
latinė skiltis), pora pusjdpių 

 

technikinės Xiteratūros>/Žbdyno, 
keturi pusi. Penktojo

Mokslo ir kūrybos simpoziumo, 
įvyksiančio 1985 lapkričio 25- 
28 Chicagoje iliustruotai infor
macijai, po keletą puslapių ko
respondencijoms ir jaunų, tik ką 
baigusių mokslus technologų 
nuotraukoms bei trumpoms jų 
biografijoms.

NAUJA ŽURNALISTŲ 
VADOVYBĖ

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
1985 - 88 kadencijai rinkimų 
komisija (pirm. J. Toliušis, vice- 
pirm. V. Urbonas ir sekr. J. 
Šlajus), pakviesta LŽS centro.-' 
valdybos Chicagoje, 1984 giiio-^ 
džio 28 suskaičiusi atsiųstus Są
jungos narių balsavimo lapus, 
skelbia rinkimų duomenis.

Pagal Balsų daugumą į centro 
valdybą, reziduojančią Los 
Angeles, Calif., išrinkti: Vidžiū- 
nienė Rūta-Kleva — 87 balsai, 
Kojelis Juozas — 82, Bakūnas 
Vladas — 69, Medžiukas Ignas 
— 68. Šakienė Rūta — 65, Pa
mataitis Petras -— 63, Gilys 
Madas — 48. Pastarieji du — 
kandidatai.

Į garbės teismą, reziduojantį 
Floridoje, išrinkti: Janušaitis 
Jurgis — 92, Daugėla Jonas — 
78, Mironas Andrius — 75, Sli- 
šys Stasys — 66 (kandidatas).

Į revizijos komisiją, reziduo
jančią Chicagoje, išrinkta: And- 
rašiūnas Ignas — 87. Vasaitis 
Jonas — 84, Vilutis Juozas — 
71 ir Zuzana Juškevičienė — 51 
(kandidatė).

Iš viso komisija gavo 124 
laiškus. Teisėtais pripažinta tik 
1 13: iš JAV 93, iš Kanados S 
ir iš kitų užsienio kraštų 12.

Korcspondeneinis LŽS narių 
balsavimas vyko nuo 1984 lap
kričio 20 iki gruodžio 20.

U'š)
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ATEINA NAUJA SPAUDOS PAMAINA
Lietuvių Žurnalistų Sujungus 

centro valdyba gruodžio 9 Jau
nimo Centro kavinėje Chicago- 
je pagerbė 22 jaunus spaudos 
bendradarbius. Prie garbės sta
lo susodino 12 jaunų mergaičių

ir berniukų, gyvenančių JAV-se, 
o užsieniečiai atvykti negalėjo. 
Šiai iškilmingai popietei pasi
keisdami vadovavo Chicagoje 
gyvenų Centro valdybos vicepir
mininkai: Bronius Juodelis, Al
girdas Pužauskas ir Petras Pet
ru tis. Tai buvo pirmas toks reikš
mingas įvykis besikeičiamam 
lietuvių žurnalistiniame gyveni
me. Visus 22 spaudos bendra
darbius LŽS Centro valdybai 
rekomendavo šie išeivijos laik
raščiai bei žurnalai: "Ateitis , 
"Draugas”, “Mūsų Pastogė” 
(Australija), “Tėviškės Žiburiai” 
(Kanada), “Tėviškės Aidai” 
(Australija) ir "Pasaulio Lietu
vis”. Premijų Įteikimo šventę 
pradėjo CV pirmininko pava
duotojas B. Juodelis Įžanginiu 
žodžiu ir pakvietė kum ■rerbik- 
torių J. Vaišni, būvy LŽS CV 
pirmininką, pagrindiniam 
žodžiui.

Kun. J. Vaišny s pasveikino jau 
rašančius spaudos bendradar
bius ir paaiškino, kad daugiau 
kaip prieš 10 metų buvo LŽS- 
gos žydėjimo laikotarpis. Be kit
ko, tuomet ruošdavo kultūringus 
balius, į kuriuos sutraukdavo 
apie 600 žmonių. Iš gauto pelno 
tuomet buvo įsteigtas “Dr. Pet
ro Daužvardžio fondas”. Fondo 
tikslas — skatinti jaunuosius 
spaudos bendradarbius, kad tu
rėtume žurnalistinį prieauglį. 
Tuo žydėjimo, laiku buvo iš
leista knyga "Žurnalistika”, 
buvo leidžiamas žurnalas “Lie
tuvis žurnalistas’. kuris ėjo ke
letą metų.

Kurie čia sėdi, kalbėjo kun. 
Vaišnys. visi yra iš Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto, išskyrus 
Kulikauską, kuris gyveno, Cali-

■ fornijoj. kun. \ aišnys PLI dėstė 
žurnalistikas Kartą vienas pa
klausė. kaip tapti žurnalistu? 
Ta knyga, kurią šiandien jūs 
gausite, pasaky s kaip tapti žur
nalistu. Ar norint tapti geru 
žurnalistu reikia studijuoti žur
nalistiką? Jeigu norite tapti 
žurnalistais, turėti kokią nors 
vietą Amerikoje, tai be abejo rei
kia baigti žurnalistiką. Bet 
lietuvių spaudoje bendradar
biaujant ne būtinai reikia baig
ti žurnalistiką — galima išmokti 
dirbant.

Be abejo čia gimusiam di
džiausia problema yra lietusių 
kalba. Padrąsinimui jaunųjų 
spaudos bendradarbių jis sakė, 
kad jau 35 metus redaguoja 
žurnalą "Laiškai lietuviams”. 

» Esąs gavęs šimtus straipsnių ir 
tikrai negalįs atsiminti ar gavęs 
tokį straipsnį, kuriame nereikė
jo nieko taisyti. Ir jūsų raši
nius taisy s redaktoriai. Bet jūs 
nebūsite geri žurnalistai, ar ra
šytojai. jeigu jūs neturėsite ant 
savo rašomojo stalo gero žo
dyno. gramatikos. Taip pat rei
kia dažnai skaityti literatūrą ir 
tokiu būdu galima tapti geru 
žurnalistu. Teisingai ir aiškiai 
rašyti vardus ir pavardes. Po 
straipsniu nesivaržyti pasirašy
ti savo vardą ir pavardę, nes sla
pyvardžiu pasirašius reikštų gal 
ko nors bijoma, kai paliečiamas 
žmogus. Tai nėra gerai.

Tad jūs. naujieji žurnalistai, 
baigė kun. A aišnys, stenkitės 
tikrai ruoštis, ypač išmokti dau
giau lietinių kalba taisyklingai 
rašyti, ir tai padaryti galima tik 
rašant, skaitant, ant stalo Tai
kant žodyną. Aš linkiu tapti re
daktoriais mūsų laikraščių, žur
nalų ir nuo jūsų priklausys 
mūsų ateities visuomeninė veik
la. ‘ .

< i
LŽT Centro valdyba iš Dau

žvardžio fondo premijas pasky
rė dvidešimt dviem rėdai < ijų 
pasifilytiem kandidatam, kvali
fikuodama nuo 25 iki 75 dol., 
kuriuos čia surašau alfabetine 
tvarka dalyvavusius ir negalėju
sius atvykti. Dalį laimėjusiųjų 
jau matome gražiai besireiškian
čius mūsų spaudoje, tad sunku 
spėti, kurie pirmieji iš jų netru
kus išaugs j pirmąsias žurnalis
tines gretas.

Premijas ir knygą “Žurnalisti
ka” įteikė Lietuvos generalinė 
konsulė Juzė Daužvardienė, 
asistuojant Algirdui Pužauskui. 
Buvo įteikta šiem dalyvavusiem: 
.Antanaitytei Guodai, Jasaitytei 
Aušrai, Katiliui-Boystun Mariui, 
Kulikauskui Andriui, Liulevičiui 
Gyčiui, Liulevičiui Vėjui, Masiu
lytei Nidai, Pemkutei Ramintai, 
Pemkutei Gajai ir Tijūnėliui 
Arui.

Laimėjusiųjų gyvenvietėse iš
kilmingesnėmis progomis dar 
bus įteikta šiem: Baltutytei 
Danutei — Australija, Balašai- 
tytei Marytei, Bareikaitei Jūra
tei, Čiuplinskui Dariui, Ciup- 
linskaitei Indrei iš Kanados, 
Bureikaitei Ritai, Likanderytei 
Ritai, Palubinskaitei Mildai iš 
Californijos, Šaltmėraitei Mir
gai iš Kanados, Šeikui Linui iš 
Australijos ir Radvenytei Gailei.

Laimėjusius sveikino: “Drau
go” vardu red. A. Pužauskas, 
Petras Petruitis LŽS Centro 
valdybos ir “Margučio” vardu, 
"Pasaulio lietuvio” — red. Bro
nius Nainys, "Ateities” red. 
Stasė Petersonienė, “Laiškų lie
tuviams” red. Juozas Vaišnys, 
“Dirvos” vardu Antanas Juod
valkis ir “Laisvosios Lie
tuvos” — Juozas Vilutis. Raštu 
sveikino iš Floridos LŽS Centro 
valdybos pirm. Jurgis Janušaitis, 
kun. Vytautas Bagdonavičius, 
LŽS garbės narys ir kt.

Visų pagerbtųjų ir apdovano
tųjų laureatų vardu gražias pa
dėkos kalbas pasakė Nida Mi- 
siulytė ir Andrius Kulikauskas, 
abu “Draugo” dienraščio bend
radarbiai.

A. Pužauskas paaiškino apie 
gautus atsakymus į anksčiau vi
siem kandidatam nusiųstas an
ketas. Iš tolimo užsienio dar ne 
visi buvo atsiuntę atsakymus. 
Atsakiusiųjų amžius — 16-26 
m. amžiaus. Iš jų 9 yra moks
leiviai, 5 baigę universitetus, 
kiti dirba arba studijuoja toliau. 
Į klaffsirną į kurį laikraštį pra
dėjo rašyti, atsakė: į “Žvaigž
dutę Drauge 9. į “Ateitį" — 6. 
"Eglutę’ — 2, po 1 į “TŽ”, 
“MP”, “PL”. Kokie laikraščiai 
ar žurnalai labiau jum patinka, 
atsakė po lygiai (po *6) “Pasau
lio Lietuvis” ir “Ateitis”.

Baigiant iškilmes gražių ir 
prasmingų minčių pasakė- Lie
tuvos gen. konsulė Juzė Dauž
vardienė (našlė gen. kons. dr. P. 
Daužvardžio). Ji išreiškė padėką 
LŽS-gos iniciatoriam, įsteigu- 
siem Daužvardživ -ondą, gražų 
ir gyvą pamink’ą brangiam as
meniui — ugdyti jaunuosius 
spaudos bendrada: lūs. Pagyrė 
jaunuosius spaudos bendradar
bius, užsipelniusius mūsų pa
garbos savo raštais, savo pareiš
kimais spaudoje. Tai rodo, kad 
lietuviškas žodis nežus. “Rašyki
te. reiskite savo mintis. Lauk
sime iš jūsų didesnių pasireiš
kimų . . .”

Dvidešimt dviejų jaunų spau
dos bendradarbių įsiliejimas ir 
jų atžymėjimas yra graži lietu
viška apraiška. Išeivijos medis 
nedžiūsta, o išleidžia naujas at
žalas. Tačiau į šį reikalą 
privalėtų daugiau kreipti dė
mesio ir finansinės bei kitos 
institucijos, jungtis su parama 
ateinančių spaudos bendradar
bių ugdymui, kuriom spaudos 
patarnavimas neišvengiamai 
yra ir bus reikalingas. Kad 
jaunuosius spaudos bendradar
bius pratinti rašyti ir įtraukti 
į darbą, reiktų, kad ruošiantieji 
spaudos konferencijas kviestų į 
jas jaunuosius ir parašiūsiem 
atsilygintų honoraru, premijom 
ar kitaip.

Žinotina, jog Chicagoje prieš 
porą dešimtų metų ir vėliau į 
įvairių organizacijų ruošiamas 
spaudos konferencijas kartais 
atvykdavo daugiau spaudos, at
stovų negu buvo lietuviškų laik
raščių. Dabar čia situacija kei
čiasi — darosi daugiau laik
raščių, negu rašančių. Daugiau 
kaip 10 pastovių spaudos bend
radarbių išsikėlė iš Chicagos, 
arba žymesnė jų dalis iškeliavo 
amžinybėn. Vertėtų pasirūpinti, 
kad neatsirastų ilgalaikė tuštu
ma.'

J. Šlajus

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Daužvardienės Fondo premijų laim Ojai premijų į ei HM) 
šventėje gruodžio 9 Chicagoje. Sėdi: Raminta Pemkutė, Aušra Jasaity , a^. e v,. ’
Guoda Antanaitytė ir Nida Misiulytė, stovi Andrius Kulikauskas, y s iu evi ius, jas 
Liulevičius, Marius Katilius-Boystun ir Aras Tijūnėlis. Tai viena iš pas utimųjų nese 
niai mirusio P. Maletos nuotraukų.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujųjų Metų sutikimo balių 
surengė estradinės muzikos vie
netas “Jinai ir trys gintarai”. 
Ir labai gerai, kad šis vienetas 
išgelbėjo padėtį, nes niekas ne
benorėjo to sutikimo rengti. Per 
daug darbo, per didelės išlaidos.

Sutikimo balius buvo puikus 
ir nuotaikingas. Pirmiausia gra
žiai ir originaliai buvo papuoš
ta salė ir scena. Salę puošė 
Ramtltė Česnavičienė, Algis Čes- 
navičius ir Algis Jankauskas, 
įdėdami daug darbo valandų. 
Aplink salę buvo padekoruota 
baltom šakelėm, kurios atrodė 
lyg apsnigę. Buvo įvesta mažų 
lempelių grandinės, kurios čia 
vartojarųps medžių papuoši
mams lauke. Ties salės viduriu 
buvo nuleistas didelis baltų ša
kų vainikas. Ant meškerės siūlų 
buvo prikabinta sidabrinių besi
supančių žvaigždžių.

Sceną papuošė Paul ius Jurkus. 
Buvo sutrumpintas scenos gi
lumas. Abiejuose šonuose pa
naudotos plačios turtingo rašto 
raudonos medžiagos, ant kurių 
kabėjo stilizuoti lietuviški or
namentai. Gilumoje ant raudo-

PADĖKA
Estradinės muzikos vienetas 

“Jinai ir trys gintarai” ir jų 
vadovas Vytautas Daugirdas dė
koja vyskupui Pauliui Balta
kiui, OFM, už atsilankymą į jų 
ruoštą Naujųjų Metų sutiki: io 
balių ir už sukalbėtą maldą. 
Taip pat dėkojame Tėv. Leonar
dui Andriekui, OFM, Brookly- 
no vienuolyno viršininkui, už 
maldą prieš vakarienę ir kitiem 
dvasiškiam.

Dėkojame aktoriui Vitaliui 
Žukauskui už pravestą įdomią 
programą.

Dėkojame LB New Yorko apy
gardos pirmininkui Aleksandrui 
Vakseliui už pasakytą trumpą 
kalbą.

Ypač dėkojame Ramutei Ces- 
nav’ičienei, Algiui Cesnavičiui ir 
Algiui Jankauskui už taip puikų 
salės papuošimą, į kurį buvo 
įdėta daug darbo valandų. 3 ;p 
pat dėkojame Pauliui Jurkui už 
scenos papuošimą. Dėkojame 
Petrui Rasimui už gėlių parengi
mą stalam.

Didelis ačiū Stasiui Karmazi
nui, Stasei Rasimienei, Stasiui 
Lingiui ir Jurgiui Sližiui.

Dėkojame Eugenijai Kezienei 
ir jos pagelbininkėm už maisto 
paruošimą ir puikų patarna- 
vimą. Taip pat dėkojame Dar
bininko laikraščiui už reklamą, 
Jokūbui Stukui ir Romūi Keziui 
už. reklamą per jų vadovauja
mas radijo valandėles.

Dėkojame New Yorko, New 
Jersey, Connecticuto ir kitų vals
tijų lietuviam už atsilankymą j 
Naujųjų Metų sutikimo balių ir 
tuo prisidėjusiom prie jo pasi
sekimo. Visiem, visiem dideli* 
ačiū!

Jinai ir trys gintarai 

no skydo buvo įrašyta Laimin
gų naujų metų. Apskritime iki 
nakties dvylikos buvo įrašyti 
1984, po nakties dvylikos apskri
timą apsuko, ir ten buvo įra
šyta 1985.

Maldą prieš vakarienę sukal
bėjo Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Tuoj 
ir pradėjo valgyti šaltus užkan
džius. Maistas buvo ypatingai 
geras ir jo buvo prinešta labai 
daug. _ Daugybė visokiausių 
mėsų, salotų. Buvo dar šilta 
sriuba — kopūstai, karštos deš
ros. Maisto buvo daug ir visiems 
jo užteko, visiems atliko. Patar
navimas puikus. Maistą paruošė 
Eugeniją Kezienė su savo talki
ninkėmis.

zika, vėl prasidėjo šokiai. Dar 
atskirai pagrojo ir trys jaunieji 
vieneto nariai specialiai jauni
mui.

Nuotaika buvo tikrai visų pa
kili. Rengėjai savo darbą atliko 
labai gerai — puiki salė, pui
kus maistas, puiki muzika ir 
puiki publika. Publikosbuvo per 
200. Balius tęsėsi iki 3 v. nak
ties.

Tegu šis .estradinės muzikos 
vienetas rengiasi ir ateinančių 
metų sutikimui! (p.j.)

Spalvinga programa
Šokiams grojo estradinis vie

netas Jinai ir trys gintarai. Or
kestre dainavo: Danutė Striogai
tė, Zenonas Jory.s, Juozas Na
kas, jų vadovas Vytautas Dau
girdas grojo akordeonu ir taip 
pat dainavo. Orkestre dar grojo 
gitaromis Rimas Kezys, Stasys 
Janušas ir būgnus mušė Algis 
Kezys.

Orkestras tikrai puikiai gro
jo. Lengva visiems buvo šokti. 
Balius prasidėjo 9:30 v.v. Pra
džioje žmonės užkandžiavo, bet 
greit sugrojo ir orkestras.

Speciali programa buvo 1 I 
vai. Ją pravedė aktorius Vitalis 
Žukauskas. Pradžioje prisiminta 
Lietuvą. Estradinis viene
tas padainavo — Tenai ma
no Lietuva. Toliau programa 
linksmėjo. Įnešta daugiau hu
moro. Aktorius Vitalis Žukaus
kas padainavo gražią parodinę 
dainą, maišydamas rusų ir lie
tuvių kalbas. Padainavo humo
ristinę dainą ir estradinis viene
tas. Vitalis Žukauskas paskaitė 
humoristines ateinančių metu 
pranašystes.

Orkestras vėl sugrojo porą šo
kių. Prieš pat dvyliktą valandą 
pakvietė žodelį 'tarti vyskupą 
P. Baltakį, OFM. Trumpu reli
giniu žodžiu jis įprasmino at- 
sisveik nimą su senaisiais me
tais naujų metų atėjimą. 
Tntr eikinimo žodelį tarė
ir LB ' Yorko apygardos pir-
mtnink kleksi indra s Vakschs.
Besikeičiant metam, sugiedota 
Lietuvos himnas. Tuoj po to V. 
Žukauskas pasveikino visus, 
kurie yra gimę sausio 1. Tokie 
buvo: vysk. P. Baltakis, sulau 
kęs 60 metui, J. Pakalniškis — 
70 metų, Tėv. Placidas Barius. 
OFM. Živilė Jurienė. Stasys 
Karmazinas. Jiems sugiedota Il
giausių metų. Tada visoje salėje 
pakilo didžiulis triukšmas. Visi 
kėlė Šampano taures, kurios 
buvo pripiltos iš anksto. Sveiki
no vienas kitą. Žn >nės ėjo nuo 
stalo prie stalo ir sveikinosi, 
pūtė biri es, suko barškalė- 
lius. svaiin popietė s kaspi
nus. Ir vėl sutrenkė šokių mu
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Aš Tra gyva. Darrtiuš, 'Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan
kevičiaus.' Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

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

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

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

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hi ngarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nak ’tavičius ir Dana Sum- 
iners-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
špkių dainos. Kaina su persiun
timu 11 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės. lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., BrooklVn, N.Y. 1 1207.

— Vik iras Barauskas, Danos 
ir a.a. akt. Leono Barauskų 
sūnus, kaip geras baletistas, pri
imtas j Chicagos City Ballet 
bendrovę nuolatiniu baleti tu ir 
pasitodys su Lyric operos stato
mais veikalais kur reikalingas 
baletas.

— Telšių vyskupijoj 1984 me
tais 50 metų kunigystės sukaktį 
šventė: šie kunigai: Antanas Au- 
gustis. Jonas llskis, Kostas Jad- 
v iršjs, Izidorius Juškys, Petras 
\ rudus. Iš ju tik Petras Venckus 
eina klelmno purigas. Kiti — 
altaristai

— Dr. K. Bobeliui, Vliko val
dybos ’ pirmininkui, popiežius 
Jonas Paulius II suteikė Šv. Gre- 
gorijaus Komendanto Ordiną. 
Šv. Tėvas tuo dar kartą išreiš
kė savo paramą lietuviam įr Lie
tuvos laisvės bylai.

— Kun. Antanas Rubšys, dau
gelio knygų apie Šv. Raštą auto
rius, sausio 26 atvyks į Putna- 
mą pravesti susikaupimo dieną. 
Temos: Viltis: kas ji yra ir Vil
ties modeliai Šv. Rašte. Šv. Mi
šių metu pamokslą sakys kun. 
V. Cukuras apie viltį ark. Jur
gis Matulaičio gyvenime.

— Irenos Smieliauskienės, 
tautinių šokių ansamblio v i 
“Grandies” vadovės, pagerbi
mas įvyks sausio 19 Chicagoj. 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj.

— Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, šventes 
praleido lankydamas Australijos 
lietuvius Sydney, Canberroj ir 
Melboume, dalyvavo Australijos 
Lietuvių dienose ir Australijos • ‘ 
LB krašto tarybos suvažiavi- \ 
me Canberroje. Taip pat aplan
kė Naujosios Zelandijos lietuvius . j 
Aucklande.

— “Gajos”, lietuvių katalikų 
gydytojų sąjungos, Chicagos 
skyriaus, susikaupimo valandėlė 
ir susirinkimas vyko gruodžio 
16 Chicagos marijonų koply
čioje ir salėje. Susirinkime gy
dytojai svarstė socialinius ir et- " 
ninius klausimus moderniame . ; 
gydyme, kaip pritaikoma 
technologinė pažanga ilgiau 
žmogaus gyvybei išlaikyti. Dis
kusijom vadovavo dr. Antanas į 
G. Razma, Jr. “Gajos” valdybą
šiuo metu sudaro pfFm. dr. Ka
zys Ambrozaitis, vicepirm. 
moksliniam svarstymam dr. 
A. G. Razma, vicepirm. dr. A. 
Prunskienė, sekr. dr. D. Salik- 
lytė ir ižd. dr. A. Šaulytė.

— Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos “Ramovė” Bostono 
skyrius Darbininkui stiprinti 
paskyrė 25 dol. auką. Ačiū labai.

— Ričardą Bačkį iš Pary
žiaus “Allianza Christiana” są
jūdis Italijoje pakvietė kalbėti 
apie Lietuvą gruodžio 2 Mila
ne, kur buvo apie 600 dalyvių 
iš visos Italijos. Pobūvyje daly
vavo taip pat Afganistano ir 
Vietnamo pabėgėliai. Ta proga 
buvo įsteigta Italijoje Tarptauti
nės Rezistencijos organizacija.

— Ieškomi Bronislavos Šva- 
binskienės (Tovianskaitės), 
gimusios Šiauliuose 1883 m., pa
likuoniai. Galinčius šiame reika
le padėti prašoma rašyti Algir
dui Mačiulaičiui, 313 Cedar 
Avė., Islip, N.Y., 11751.

— “Laisvė”, Brooklyn, N.Y., 
leidžiamas komunistinis savait
raštis. 1984 lapkričio 23 paskel
bė leidybos sulėtinimą. Jis da
bar pasirodo tik kas dvi,savai
tės. I-aikraščio puslapiai yra pa
sižymėję sovietine propaganda, 
iš okupuotos Lietuvos atsiųstais 
pranešimais bei straipsniais ir 
vilniškių komunistinių laikraščių 
perfotografuotomis ištraukomis. 
Tame “Laisvės” numeryje taip 
pat pranešama. kad Miami, Fla., 
likviduųjamas socialinis “pa
žangiųjų” lietuvių klubas. Liks i- 
davinią tikimasi užbaigti iki 
1985 vasario 8. Neatsiliepusiu 
narių pinigai bus išdalinti liku
siom klubo nariam.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Domkus. Los Angeles.

1 Calif., Užsakė kitiem: A. Šeti- 
kas, Old Saybrook, Conn. — A. 
Šetikui, Mt. Holly, N.J.. V. Sa
kalauskas, Costa Mėsa, Calif 
— G. Sakalauskui, Gaithers- 
burg. Md. Sveikinam naujus į
skaitytojus ir dėkojam užsakyto-. I
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
mėtau tik 12 dol. Atnaujinant
— visiem 15 dol. metam.

I
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NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

Skirtumas
Fizikos mokytojas klausinėja 

vaikus, kiek jie išmoko apie 
elektrą:

— Jurgaiti, ar tu galėtum mum 
pasakyti, koks yra skirtumas tau) 
paprastos elektros ir žaibo?

— Už žaibą nereikia mokėti, 
— atsako Jurgaitis.

Skaudus likimas
Vyras: Brangioji, tu privalai 

mane daugiau gerbti. Ar neži
nai, jog dabar, pagal statistikos 
duomenis, dviem moterim tenka 
vienas ir pusė vyro?

Žmona: Iš tikrųjų? Tai aš tik
rai esu nuskriausta, nes 
teko toji pusė vyro.

man

Svečiuose
— Tas vyras jau užtektinai yra 

įsikaušęs ir turėtų eiti namo.
— Jis paprastai- tik tada išei

na namo, kai jau visiškai negali 
vaikščioti.

Įspėjimas iš anksto
Būsimas uošvis: Ar tu galėtum 

išlaikyti šeimą?
Būsimas žentas: Ne. Aš ren

giuosi išlaikyti tik jūsų dukrą. 
Likusieji gi jūsų šeimos nariai 
gali patys save aprūpinti.

Pavaizdavimas
Fotografas jaunavedžiam 

sako:
— Gal malonėsit nusišypsoti 

ir pavaizduoti, kad ši diena jum 
yra laimingiausieji ...

Viščiukai
Pradinės mokyklos mokytoja 

gamtos mokslo pamokoj pasako
jo mokiniam apie viščiukus. Ro
dė ir skaidres. Baigdama pa
moką, ji iš lėto kalbėjo:

— Matote, vaikai, čia nuo
stabiausias dalykas yra tas, kad 
mažučiai viščiukai išsirita iš 
kiaušinių.

Tada mažoji Onutė nedrąsiai 
tarė:

— Bet, panele mokytoja, aš 
nesuprantu, kaip jie ten paten
ka .. .

“TAU, MAMA”
VILNIUS RECORDS OF 

CANADA, plokštelių leidimo 
finna Montrealy, vadovaujama 
ęnergingojo jauno muziko Alek
sandro Stankevičiaus, vėl pasi
rodė su nauja, šį kartą pramo
ginės muzikos, plokštele — TAU, 
MAMA. •*

Tai yra sintezė senų dainų ir 
melodijų, pateiktų šių dienų 
klausytojo malonumui, o vyres
niosios kartos — jaunų dienų 
prisiminimui.

Abiejose plokštelės pusėse yra 
įrašyta- po 7 kūrinius. Pinnojoj 
pusėj — lyrika ir melodijos yra 
dedikuotos motinai, ar abiems 
tėvams, išauginusiems jaunąją 
kartą. Šie, atsidėkodami tėvams 
už nemiegotas ilgas valandas, iš
lietas ašarėles, skiria jiems šias 
malonias daineles.

Antrojoj pusėj jau yra mišraus 
žanro muzika: tango, daina Da
riaus ir Girėno prisiminimui ir 
kitos dainos, sukomponuotos 
šokių takto muzika.

Visi šie kūriniai yra atlikti 
bei įrašyti 1984 Lietuvoje, paly
dimi gana malonaus tono moder
nistinių instrumentų ansamblio. 
Daugelis melodijii yra paimtos iš 
prieškarinių laikų ir meistriškai 
atkurtos, perdirbtos bei įdainuo
tos keturių naujosios kartos Lie
tuvos artistų— Kęstučio Kazake
vičiaus, Evaldo Melniko, Riman
to Brazeikio ir Arūno Valaičio.

Mes, čia toli nuo tėvynės Lie
tuvos gyveną tautiečiai — tiek 
vyresniųjų, tiek ir jau čia gimu
sių karti) — būsime tikrai dvasiš
kai praturtinti šiuo nauju muzi
kiniu įnašu.

Tai dar viena puošmeninė 
plunksna jaunojo lietuviškosios 
muzikos puoselėtojo Aleksandro 
Stankevičiaus meninėje kepu
rėje.

TAU, MAMA, plokštelės klau
sytojai tikrai bus maloniai iiu- 
stebinti šiuo naujausiu VIL
NIUS RECORDS OF CANADA 
leidiniu.

Kaina su persiuntimu 11 dol.
D.N. Baltrukonis

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv dr. M. švelkausklenė sutiko 
iisiM lakraityje duoti paaliklnlmų 
|f patirimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai slųs- 
tinl|oe adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
FlveBank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

JURY” KOMISIJOS GALIA

ATSAKYMAS
Pagal konstituciją, kiekvienas 

žmogus turi teisę reikalauti, kad 
jo byla būtų sprendžiama pri
siekusiųjų (jury). Civilinėj byloj

KLAUSIMAS
Aš jau seniai rengiuosi Tams

tą paklausti, kas gi čia Amerikoj 
tvarko reikalus teismuose, ar 
“jury” ar teisėjas? Juk asmenys, 
kurie sudaro “jury”, nieko ne- )<-’> ieškovas (plaintif) ir atsa- 
nusimano apie teisę. Tačiau, jie 
nutaria, kas kaltas ir kas ne
kaltas; kam reikia pinigus sumo
kėti ir kas turi juos sumokėti. 
Ką tie žmonės, visokie smulkūs 
tarnautojai, darbininkai ir dar 
visokios moterėlės, gali apie to
kius reikalus išmanyti? Net 
baugu pagalvoti, kad tokie, iš 
visur susirinkusieji žmoneliai 
gali tavo likimą nuspręsti.

Teisininkas

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

kovas (defendant) susitaria, kad 
teisėjas, o ne “jury” spręstų jų 
bylą, jie gali tai padaryti. Kri
minalinėj byloj kaltinamasis 
taipogi turi teisę atsisakyti 
“jury trial”. Tačiau čia įstaty
mai reikalauja, kad teisėjas dėtų 
visas pastangas, kad užsitikrinus 
kad kaltinamasis žino, ką darąs 
ir kad jis, kaltinamasis, yra už
tenkamos “inteligencijos” su
prasti, jog atsisako svarbios, 
konstitucijos jam užtikrintos, 
teisės į “jury trial”. Be to, rei
kalaujama, kad toks atsisakymas 
“jury trial” būtų raštiškas.

Bendrais bruožais Tamstos 
rūpimu klausimu:

Kiekvienoj byloj svarstomi 
klausimai yra dvejopo pobūdžio.

Bausmės
Elzytei senelė pasakojo, kad, 

kai ji buvo maža, dar nebuvo 
televizijos. Ketvertų metų Elzy- 
tė, kiek patylėjusi, paklausė:

— Senele, tai ką jie išjung
davo, kai tu būdavai negera?

Atimtis
Klasėj mokytojas aiškina atim

ties veiksmą ir klausia:
— Turi dešimt pirštų. O kai 

atimsi tris, tai ką gausi?
— Nebus muzikos pamokų, — 

atsako vienas, berniukas.

Mato tamsoj
Mama, tu nešinai, kad 

mūsų naujoji tarnaitė mato ir 
tamsoj.

— Niekus kalbi, vaikeli.
— Tikrai, mamyte. Vakar, kai 

tu buvai išėjus į kiną, mum 
bėsėdint tamsiam kambary, pa
sakė tėtei, kad jis nenusisku- 
tęs.

Rimtas pasiteisinimas
Mokytojas: — Aš tau, vaike, 

liepiau tavo rašinio kiekvieną 
klaidą perrašyti po 25 kartus. 
Kodėl tu perrašei jas tik po de
šimt kartų.

Mokinys: — Kad aš, pone mo
kytojau, moku tik iki dešimties 
skaičiuoti.

“AŠ ČIA GYVA”
Neseniai Montrealyje VIL

NIUS RECORDS OF CANADA 
bendrovė, vadovaujama jauno 
muziko Aleksandro Stankevi
čiaus, išleido Dariaus Polikaičio 
įdainuotą “AŠ ClA GYVA” įdo
mią plokštelę.

Joje panaudoti mūsų poetų 
kūriniai: Br. Brazdžionio. K. 
Bradūno, V’. Mykolaičio-Putino, 
J. Tysliavos, A. Vaičiulaičio, T. 
Žičkaus, Strazdelio, D. Polikai
čio. Atrodo, kad turėjo gerus 
patarėjus rinkdami poezijos žo
džius savai dainai.

Įdomią estradinę muziką su
kūrė jie patys, panaudodami 
įvairius instrumentus.

Be D. Polikaičio dainon įsi
jungė dar Vidas Neverauskas, 
Linas ir Audi us Polikaičiai.

Jų lietuvių kalbos tarsena yra 
be priekaištų. Šie jų lengvos 
muzikos garsai nerėžia ausies ir 
teikia pasigėrėjimą.

Šie jaunuoliai muzikai, negai
lėdami didelių išlaidų pateikė 
lietuviškai publikai puikiai pa
ruoštą plokštelę.

Muzikinėn palydon įsijungė ir 
kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius.

Gražiai ir profesionaliai pa
ruoštas viršelis Ginto Zarankos.

VILNIUS RECORDš bendro
vė jau yra gražiai užs«?tekomen-

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo- Vieni yra faktiško pobūdžio (is- 
rių ar šiaip spaudą parėmę:

20 dol. — E.A. Butkus, Chi- 
cago, III.

Po 15 dol. — O. Paukštienė, 
Elizabeth, N.J., P. Bielskus; 
Ridgevvood, N.Y.

Po 10 dol. — V. Tumelis, 
Linden, N.J., P. Uknes, Brook
lyn, N.Y., Mrs. Arminas, Water- 
būry, Conn., dr. D. Kasaitis, 
Baltimore, Md.,dr. A.J. Revukas^ 
Cranford, N.J., A. lacono, Phila- 
delphia, Pa.

Po 5 dol. — A. Zabela, Jer- 
sey City, N.J., A. Šetikas, Old 
Saybrook, Conn., V. Virkutis, 
Bethlehem, Pa., E. Vekteris, 
VVhitehall, Pa., V. Plaušinis! 
Ridgevvood, JN-Y., P. Evans, Pas- 
sapeąua Pk., N.Y., J. Masilionis, 
Chicago, III., V. Zenkus, W. 
Bridgevvater, Mass., B. Venckie
nė, Nevvark, N.J., V. Alksninis, 
Flushing, N.Y., J. Klivečka, 
VVoodhaven, N.Y., R. Dzek. 
Bristol, TN, J. Babravičius, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Mar-

Tinkamas pavyzdys
Fizikos pamokoj mokytojas 

aiškina vaikam, jog šalčio įtakoj 
kūnai mažėja.

— Petreli, duok man šio reiš
kinio pavyzdį.

— Pavyzdžiui, žiemą dienos 
yra trumpesnės negu vasarą, — 
atsako Petrelis.

Universitete
Profesorius: Atsakykite dar 

vieną klausimą, nuo kurio pri
klausys egzaminai. Koks yra at
stumas nuo žemės iki mėnulio?

Studentas: Toks pat, kaip nuo 
mėnulio iki žemės.

Profesorius: Bet kiek tai būtų 
mylių?

Studentas: O, atsiprašau, tai 
jau antras klausimas.

Nebekramto nagų
— Ačiū Dievui, kad mano vy

ras nustojo kramtęs nagus.
— Pametė savo įprotį. Ar ne?
— Ne. Pametė dantis.

džia, kokie įrodymai (evidence) 
yra priimtini ir kokios rūšies 
įrodymai yra atmestini ir todėl 
nesvarstytini ir pan.

“Jury” sritis yra apribota: pri- - teisėjas tvarko ir prižiūri visą 
bylos eigą, palikdamas “jury” 
tik tuos klausimus, į kuriuos jie, 
kaip eiliniai žmonės gali atsaky
ti.

Civilinėse bylose, jei, po to, 
kai prisiekusieji praneša teismui 
apie savo nutarimą, teisėjui at
rodą, kad tas nutarimas yra 
priešingas visiems teismui pa
tiektiems duomenims (against 
the evidence), — teisėjas gali, 
pralaimėjusios pusės advokato

muoja populiaria forma apie 
tuos teisės dėsnius, kurie yra tai
kytini šioje byloj iškeltiems klau
simams (issues). Kitaip sakant,

siekusieji gali pasisakyti tik to
kiais klausimais, kuriais viduti
nio supratimo eilinis žmogus 
gali nusimanyti. Pavyzdžiui: 
prisiekusieji nutaria, ar liudinin
kas meluoja ar nemeluoja; ku
riam iš liudininkų galiiha la
biau tikėti; automobilio nelai
mės (akcidento) atveju prisieku
sieji nutaria, ar vairuotojas 
buvo “neatsargus” (negligent). 
Tai reiškia, ar jų, prisiekusių
jų nuomone, tas asmuo pasielgė prašomas, tą sprendimą atmesti 
taip kaip būtų pasielgęs eilinės, (to sėt aside the verdiet). Tai yra 
į tokias pat sąlygas patekęs, « dar viena apsauga nuo prisieku- 
vidutinės inteligencijos žmogus, siąjy galimai padarytos klaidos.

Taigi, kadangi “jury” spren
džia tik kasdieninio gyvenimo

Teisėjas paaiškina prisieku
siems tokius reikalus, kuriuos, 
jo nuomone, jiems reikia paaiš- pobūdžio faktiškus klausimus, 
kinti. Bylai besibaigiant, teisė
jas painformuoja “jury” apie tai, 
kokie specifiniai klausimai yra 
spręstini. Jis juos painfor-

kurie yra eiliniam žmogui sup
rantami, nėra didelio pavojaus, 
kad bus padaryta neatitaisomų 
klaidų.

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL
A OUARTERLY MAGAZINE 1N ENGLISH 

PUBLISHED ANDEDITED BY LITHUANIANS 
IN AUSTRALIA

WHY EVERY LITHUANIAN FAMILY SHOULD READ 
NEWS DIGEST - INTERNATIONAL

sues of fact), — kiti teisiško 
pobūdžio (issues of law). Jury 
sprendžia tik faktiškus klausi
mus. Teisiško pobūdžio klausi
mai yra teisėjo nuožiūroj. Tei- . 
sėjas tvarko bylos eigą, spren-

davusi, išleisdama eilę vertingi) 
plokštelių ir kasečių.

Kaina su persiuntimu 11 dol.
A. Keblys

P.S. Abi šias plokšteles, o taip 
pat ir kitas naujas lietuviškos 
muzikos plokšteles, knygas, su
venyrus galima gauti Darbinin
ko spaudos kioske, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DEXTĖR PARK
8N pharmacy IIHI

Wm. Anastasi, B. S. ksS>' 
77-01 JAMAICA A VENŲ E 

(Cor. 77th Streetf 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
296-4130

kevičius, VVoodhaven, N.Y., H. 
Shields, New York, N.Y., A. Juo
zaitis, Lakevvood, Ohio, St. Ado
maitis, No. Haledon, N.J., V. 
Trinavech, So. Boston, Mass., 
T. Klova, Brooklyn, N.Y., R. Ma- 
siulionis, Buffalo, N.Y., A. Šlio
geris, Marlborough, Conn., M. 
Yanulis, Metuchen, N.J., J. Bin-

Po 3 dol. — A. Setikas, Old 
Saybrook, Conn., E. Urbelis, 
Richmond Hill, N.Y., H. Bitė- 
nas, Elizabeth, N.J., I. Stucius, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 2 dol. — S. Dzikas, In- 
d dantie, Fla., T. Slye, Ozone

1 dol. W. Kozmą, Darien, 
Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

LITHUANIA700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojarrtiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. *

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

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

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

Miestas, valstija, 2 -o . ---------------------- ----- ------------------------------

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

Agronomės Ii. Sinkevkiūtėt parašyta lietuviškų 'valgių 
receptų knyga. Graži dovani draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastiniuiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimą v 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestą v vehtlfa, z p

NEWS DiGEST-INTERNATIONAL IS A OUARTERLY MAGA
ZINE OF 66 PAGES PUBLISHED IN ENGLISH FOR THE LAŠT 
20 YEARS AND IT IS DEVOTED TO INTERNATIONAL POLITICS 
GENERALLY AND IN PARTICULARLY ON ANTI-COMMUNiST 
CAUSE

THE MAIN FEATURE OF ND-I IS THAT IT PUBLISHES 
INFORMATION GENERALLY NOT APPEARING IN THE DAILY 
PRESS, BECAUSE WE HA VE OUR 0WN ADDITIONAL SOURCES 
OF INFORMATION IN ALL FIVE CONTINENTS, INCLUDING 
THE INFORMATION FROM BEHIND THE IRON CURTAIN.

NĖWS DIGEST - INTERNATIONAL SHOULD BE SUB- 
SCRIBED BY EVERY LITHUANIAN FAMILY FOR THE FOLLOW- 
ING REASONS:

1. LITHUANIANS, LIKĘ THE RĘST OF CENTRAL-EAST 
EUROPEANS ARE THE VICTIMS OF INTERNATIONAL POLITICS 
AND COMMUNISM. ND-I SPECIALISES IN JUST THIS FIELD.

2. ND-I REGULARLY INFORMS ABOUT EVENTS IN 
LITHUANIA.

3. THE YOUNG GENERATION PREFERS READING IN 
ENGLISH. ND-I IS THE RIGHT MAGAZINE TO BRING IT CLOSER 
TO POLITICS AND TO LITHUANIAN AFFAIRS.

4. ND-1 IS PUBLISHED IN ENGLISH AND THIS IS THE 
BEST OPPORTUNITY TO SPREAD THE MESSAGE OF SUF- 
FERING LITHUANIANS AND THE DANGER OF COMMUNISM 
AMONG AMERICANS AND OTHER NATIONALITIES.

TO PROVE THAT THE ABOVE MENTIONED FACTS ARE 
RIGĮ1T YOU MAY ORDER A SAMPLE COPY OF ND-I FREE OF 
CHARGE, OR SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE FOR 1983-84 
BY SENDING A CHEOUE FOR $6.00 TO THE FOLLOWING 
ADDRESS:

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL 
P.O. BOX 535, PARRAMATTA, N.S.W. 2150, AUSTRALIA

FEDERALNĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799
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IRA CERTIFIKATAI:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų 10.92%

—1 
10.5% 

__l1
REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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MIRĖ PREL DR. J. MAKNYS

Matulaičio namuose, Putnain, 
Conn., sausio 1 mirė prel. dr. 
Jonas Maknys.

Velionis buvo gimęs 1908 va
sario 10 Suvalkijoje, baigė Vilka
viškio kunigų seminariją, kunigu 
įšventintas 1931-vasario 15. IS 
Vilkaviškio vyskupijos^ per
ėjo į Telšių vyskupijų ir buvo 
vikaru Klaipėdoje. Po karo su 
bendra tremtinių banga atvyko į 
Ameriką; ilgai gyveno Brookly- 
ne ir vikaravo įvairiose ameri
kiečių parapijose. Prieš kokia 15 
metų dėl nesveikatos pasitraukė 
iš darbo ir išsikėlė į Provi- 
dence, kur gyveno kunigų emeri
tų namuose. Iš ten nusikėlė į 
Matulaičių namus Putname.

Prel. dr. J. Maknys- palaido 
tas sausio 5, šeštadienį, Provi- 
denee, R.I. Laidotuvių išvakarė
se, penktadienio vakare, velionio 
palaikai iš laidotuvių koplyčios 
pervežti į Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčią, kur kon- 
celebracines mišias aukojo vietos 
vyskupai ordinaras ir pagelbi- 
ninkas bei vysk. P. Baltakis ir 
kun. dr. V. Cukuras.'

Sausio 5, šeštadienį, 10 vai. 
ryto mišias už velionį koncele- 
bravo vietos vyskupai ordinaras 
ir pagelbininkas, vysk. P. Balta
kis, klebonas kun. I. Gedvilą, 
prel. V. Balčiūnas, kun. dr. V. 
Cukuras, kun. A. Petrauskas,

kun. J. Ruokis ir keliolika kita
taučių kunigų, velionio draugų.

Pamokslą pasakė kun. dr. V. 
Cukuras.

Pamaldose dalyvavo velionio 
giminės iš Chicagos, Putnamo 
seselės ir apie šimtinė parapie-

čių, daugiausia naujųjų ateivių.
Prieš išlydint velionį iš baž

nyčios, gedulinius apeigas prie 
karsto, o taip pat maldas ka
pinėse atliko vysk. P. Baltakis.

Grįžus iš kapinių visi susirin
ko pietum į parapijos salę.

MIRĖ LIETUVĖ PATRIOTĖ

Okupuoto) Lietuvoj spalio 23 
mirė 92 m. sulaukusi ir senat
vės negalių išvarginta Stasė Jan- 
kūnaitė-Harasimavičienė. Pir
mojo Didžiojo karo metu, mobi
lizavus į caro kariuomenę brolį, 
o tėvui gyvenant Amerikoj, ji su 
motina ir dviem mažaisiais bro
liais pakėlė visus karo ir vokie
čių okupacijos vargus, kada ūkis 
liko ne tik be arklio ir karvės,

telio rusų pradžios mokyklą ir 
apylinkėj nesant jokių mokyklų, 
ji namuose išmokė savo mažuo
sius brolius skaityti ir rašyti 
lietuviškai, o, jiem perskaičius 
visas namuose esančias lietuviš
kas knygeles, pamokė ir rusiškai 
skaityti ir rašyti.

Jauna būdama dalyvavo baž
nyčios chore ir pergyveno tuo 
metu bažnyčioj kilusias kovas

bet ir be duonos. Baigusi mies- dėl sulenkėjusių kunigų ir jų

Mūsų bendro likimo vargų mielai Bičiulei

ALEKSANDRAI MASIONIENEI
staiga mirus, jos vyrui Antanui ir dukterims Teresei 
ir Danguolei su jų šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Monika ir Kazimieras Dūliai 
ir visi jų vaikai

Mielam
VALERIJONUI BALČIŪNUI

mirus, jo žmonai Elenai ir dukrai Danai su šeima gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Elena ir Ildefonsas Krasauskai 
Gražina ir Vitolis Dragunevičiai

Brangiai Ateitininkei

ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, nuoširdi užuojauta jos vyrui Antanui Masioniui ir 
dukterims Teresei Gečienei ir Danguolei Vizgirdienei su 
šeimomis.

Dieviškos paguodos ir stiprybės Jum meldžiame.

A.Y. ir apylinkių ateitininkai

A.A.
ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, jos vyrui Antanui Masioniui, ilgamečiui lituanis
tinių mokyklų inspektoriui, ir visai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

Irena ir Aleksandras Vakseliai

ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, jos vyrui Antanui Masioniui, dukroms Teresei 
Gečienei ir Danguolei Vizgirdienei su šeimomis irvisiems 
kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime.

Teresė ir Algimantas Landsbergiai 
Dalė ir Algis Lukai
Virginija ir Algimantas Gureckai
Gintarė Ivaškienė

A.A.

ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, jos vyrą Antaną Masionį, dukteris — Teresę 
Gečienę ir Danguolę Vizgirdienę su šeimomis, gimines 
Lietuvoje bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu 
liūdime.

Adolfas ir Juzė Aidukai
Kun. Viktoras J. Dahušis
Antanas Diškėnas
Antanas ir Petronėlė Gudoniai
Rožė J asinskienė
Marija Šaulienė
Leonas ir Marija Virbickai
Juozas ir Adelė Kalėdai

Jonas ir Onutė Pupinlnkai
Sofija Salienė
Juozas ir Leokadija Zvyniai

St. Petersburg, Ra.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ CALIFORNIJOJE

Pagal įsisenėjusią tradiciją 
Califomia Academy of Scien
ces, Natūrai History Museum & 
Aquarium pastate, Golden Gate 
parke, San Francisco mieste, 
yra ruošiamos įvairių tautų Ka
lėdinės eglutės.

šiais metais, tarp 12 kitų buvo

bažnytinės vyriausybės remiamų 
pastangų panaikinti lietuvių k. 
pridedamąsias pamaldas bažny
čioj. Išaugusi sąmoninga lietu
vaite, ji, ir ištekėjusi už lenkų 
tautybės vyro, pasiliko lietuve* 
ir visą šeimą išaugino lietu
viais. '

Prasigyvenus nepriklausomy
bės metais ekonomiškai, ji galė-
jo pagyventi lengviau, bet, mirus 
vyrui ir Lietuvą užplūdus oku
pantam, turėto stamboko ūkio 
neteko ir senatvės dienas turėjo 
praleisti posūnio šeimoj. Jos 
nuošaliam ūky kurį laiką buvo 

| prisiglaudę beveik visi miestelio 
žydai, naciam pradėjus juos nai
kinti.

N.Y. Vyr. Skaučių 'Židinys “Vilija”

■

ELENAI MICKELIŪNIENEI
mirus, jos dukrą Živilę Jurienę su šeima nuoširdžiai 
užjaučia

A.A.
ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, skausme likusį vyrą Antaną ir dukras — Teresę 
Gečienę ir Danguolę Vizgirdienę su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia Ona Barauskienė

Aušra ir Antanas Šakaliai
Birutė ir Paulius Bagdžiūnai

ALEKSANDRAI MASIONIENEI

netikėtai mirus, jos vyrui Antanui Masioniui, uoliam 
Darbininko bendradarbiui, ir dukroms Teresei ir 
Danguolei su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia

Darbininko reedakcija 
ir administracija

ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, jos vyrui, Antanui Masioniui, buvusiam ilgąmečiui 
rytų pakraščio mokyklų inspektoriui, dukteritne^Teresei 
Gečienei ir Danguolei Vizgirdienei su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

.Ve te York o Maironio 
mokykla

A.A.
VIKTORUI GEDGAUDUI

mirus, jo žmonai Rūtai, dukrai Irenai, sūnums Tomui ir 
Marijui su šeima reiškiame gilią užuojautą.

Julija Mačernienė 
Vytas Zenkus

MMIOS—

graži šiaudelių ornamentais pa
puošta lietuviška eglutė. Tai 
nuopelnas mūsų darbščių lietu
vaičių — Lietuvių Respublikonų 
draugijos narių: Danutės Janu
tienės, Albertos Astraitės- 
Singh ir Marytės Astraitės- 
Currier.

Lietuviškoji eglaitė ‘išsiskyrė 
iš visų kitų tarpo, nes buvo vie- 
nintėlė namuose darytais 
ornamentais apkabinėta ir daž
nai lankytojų fotografuojama.

Be lietuvių dar kitos tautos 
turėjo savo eglutes: amerikie
čiai, armėnai, lenkai, amerikie- 

“ėjai Calictf (indėnai), senieji ru- 
saik kiniečiai, ukrainiečiai, vo
kiečiai, švedai, prancūzai, japo-
nai ir šveicarai.

v.s.

Aidai—
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

Dr. Laima ir inž. Algis Baltušiai
Chemijos daktarė Laima 

Baltušytė, kuri dirba Colorado 
State University Fort Collins. 
universiteto buvo pasiųsta į . 
chemijos mokslininkų kongresą, 
pavadintą “The 1984 Interna
tional Chemical Congress of 
Pacific Basis ’Societies”. Kong
resas vyko gruodžio 15-21 
Honolulu mieste, Havajuose. 
Kongrese dalyvavo 3700 chemi
jos mokslininkų iš Amerikos, 
Kanados, Japonijos ir kitų vals
tybių. Dr. Laima Baltušy tė tame 
kongrese skaitė paskaitą tema: 
Nuclear magnetic resonance. Vi
si psiskaitininkai ir visos skaity
tos paskaitos surašytos to kong
reso išleistoje knygoje, kurią ga
vo kongreso nariai.

Dr. Laima Baltušytė yra bai
gusi chemiją Harvardo univer
sitete. Toliau iš tos pačios sri
ties gilino studijas Columbia

gavo chemijos daktaro laipsnį.
Dr. Laimos brolis inž. Algis 

Baltušis yra baigęs inžinerijos 
mokslus Massachusetts Institute 
of Technology’ ir jau eilę metų 
dirba Fordo automobilių fabri
ke Detroite kaip automobilių 
motorų projektuotojas.

Dr. Laima tiesiai iš chemijos 
mokslininkų kongreso iš Havajų, 
o inž. Algis iš Detroito Kalėdų 
šventėm aplankė savo tėvą Sta
sį Baltušį, gyvenantį Bostone.

Bernelių mišios
Bernelių mišios Šv. Petro 

parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne, kaip ir kiekvienais metais, 
vyko 12 vai. nakties. 15 minu
čių prieš mišias giedojo solis
tas Benediktas Povilavičius ir

parapijos choras, ved. komp. 
Jeronimo Kačinsko. Solistas ir 
choras taip pat giedojo ir per 
mišias. Žmonių suvažiavo paly
ginti gana nemažai, nors 
smarkiai lijo.

Ramovėnų auka spaudai
Lietuvių karių veteranų sąjun

gos “Ramovė” Bostono skyrius 
paskyrė po 25 dol. laikraščiam 
Draugui ir Darbininkui už tal
pinimą aprašymų apie Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą.

Tai Bostono ramovėnų gražus 
pavyzdys, kad reikia prisiminti 
ir paremti spaudą. Skyriaus val
dybą sudaro: pirm. Jonas Sta- 
rinskas, sekr. Antanas Andriu
lionis ir ižd. Martynas Dapkus.

BOSTONO RENGINIAI
Sausio 26 d. 12 vai. Cambridge 

Common parke vyks demonstra
cijos už Afganistaną ir prieš 
rusus. Rengėjai prašo visas tau
tybes dalyvauti šioje demonstra
cijoje.

Vasario 10 3 vai. Jordan Hali 
vyks sol.. Lilijos Šukytės kon
certas. Rengia Baltų draugija.

Vasario 17 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo 3 Skautų rengiama Ka
ziuko mugė.

Kovo 24 Minkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 13 Šv. Petro para
pijos sueiga - reunion.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON MASS - WLYN 1M0 
AM bangos sotan. nuo • kl 9:45 
ryto. Vada S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadsray, So. Boston, Masą. 
•2127. Tolei. 299-0449. Parduoda
mas Darbininkas. DHstlsIMuvIšką 
knygų pasirinkimas.

LAISVES VARPAS aokmadlo- 
ntals 9:00 - 10d» vai ryto H WCAV- 
FM banga 09.0. Vedėjas — Pakas 
Viščinis, 173 Arthur BL, Brookton, 
MA 02402. Tatetonas (917) 500- 
-7209.

BnnK-BV-mnii
Pastoge pnid both mags
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DARBININKAS IŠKILMĖS SAUSIO 13 KULTŪROS ŽIDINY
Vysk. P. Baltakiui bus Įteikta vyskupiška lazda

ORKĖ

Redakcija ...... (718) 827-1352
Administr.........(718) 827-1351

i Spaustuvė ..... (718) 827-1350
I Vienuolynas .. (718) 235-5962 
Į Vyskupas------- (718) 827-7932

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūžos Židiny šį savaitgalį: 
sausio 13, sekmadienį, 1 vai. 
popiet jaunimo pamaldos. Mi
šias aukoja vysk. P. Baltakis, 
OFM. Mišių metu bus įteikta 
vyskupui jo ganytojiška lazda. 
Po pamaldų — Maironio mokyk
los eglutė.

Prel. Ladas Tulaba, P.A., Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje rektorius, sausio pra
džioj buvo atvykęs į New Yor- 
ką ir buvo apsistojęs Apreiški
mo parapijos klebonijoje, Brook- 
lyne. Savo pamokslų knygos 
spausdinimo reikalais lankėsi 
ir pranciškonų spaustuvėje. Ne
trukus išvyko į Floridą, kur 
St. Petersburge sausio 13 vietos 
vyskupas dr. K. Bobeliui įteiks 
prelato atvežtą Šv. Grigaliaus 
vyčių komendanto ordiną.

Kun. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 
prorektorius, Kalėdų šventėm 
buvo atvykęs į New Yorką, sve
čiavosi pas savo seserį Nijolę 
Baltrulionienę ir pas savo ma
mytę. Kalėdų naktį su kitais ku
nigais koncelebravo mišias Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Lankėsi Darbininko redakcijoje 
ir vienuolyne, aplankė taip 
pat ir vysk. P. Baltakį. Sausio 
3 vėl išskrido į Romą.

Aleksandra Masionienė-Savic- 
kaitė mirė Patersono ligoninėje 
sausio 2 rytą. Ji buvo Antano 
Masionio, ilgamečio mokyklų in
spektoriaus, žmona. Palaidota iš 
Patersono Šv. Kazimiero bažny
čios Philadelphijos kapinėse. Li
ko dvi dukros su šeimomis: 
Teresė Gečienė Philadelphijoje 
ir Danguolė Vizgirdienė Los 
Angeles, Calif.

KASA prašo atkreipti dėmesį 
į naujai pakeistus palūkanų pro
centus. Kituose bankuose 
procentai nukrito tiek, kad jokių 
reklamų apie juos nebesimato, o 
KASA ir toliau su pasididžiavi
mu skelbia 9% už paprastas tau
pymo sąskaitas ir kiek galima 
aukštesnes palūkanas už taupy
mo certifikatus. Dėl informaci
jos patikrinkit KASOS reklamą, 
arba paskambinkite į įstaigą 
(718)441-6790.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 12, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus trans
liuojama W.A. Mozarto opera 
“La clemenza di Tito”. Pagrin
diniai solistai: Tatiana Groya- 
nos, Elizabeth Connnell, John 
Cheek, Kenneth Riegel. Diriguo
ja James Levine.

MIRĖ ALEKSIS RANNITAS
Sausio 5 New H avė ne, 

Conn., ištiktas širdies atakos, 
mirė meno istorikas ir meno kri
tikas, poetas Aleksis Rannitas. 
Buvo gimęs 1914 spalio 14 Esti
joje. Ten baigė mokslus — meno 
istoriją, dar studijavo ir klasiki
nes kalbas. 1940 persikėlė gy
venti į Kauną. Daug yra rašęs 
apie įvairius lietuvių dailinin
kus. Bfieš Kalėdas išėjo jo stam
bus veikalas apie Čiurlionį, Pa
rašytas angliškai, išleido Ameri
kos Lietuvių Bibliotekos leidyk
la, kuriai vadovauja kun. Algi
mantas Kezys, SJ.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas sėkmingai įvyko sau
sio 3, ketvirtadienį, Bruno Wal- 
ter Auditorium (New Yorko Lin
coln Center) patalpose. Prog
ramą sudarė išskirtinai Frede- 
ric Chopin kūriniai.

Pakartotinai pranešama, kad 
nuo rugsėjo 1 pakeisti telefonų 
“area code” numeriai Brookly- 
no, Queens ir Staten Island 
gyventojam. Vietoj buvusio 212 
numerio reikia naudoti 718. Pa
keitimai įvyko rugsėjo 1, bet 
nuo Naujų Metų to griežtai lai
komasi.

Vytautas Jokūbaitis, Vliko val
dybos vicepirmininkas, keliauja 
po Australiją, lanko lietuvių 
kolonijas, dalyvavo Lietuvių 
dienose Canberroje, iš kur at
siuntė sveikinimus Darbininko 
redakcijai ir skaitytojam.

Lietuvių Atletų Klubo narių 
specialus susirinkimas šaukia
mas sausio 25, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinio posė
džių kambaryje. Bus renkama 
klubo valdyba. Klubo nariam 
dalyvavimas būtinas. Atskiri 
kvietimai nariam nėra siunčia
mi. Susirinkimą laikinos valdy
bos vardu kviečia A. Mičiulrs, 
laikinai einąs pirmininko pa
reigas.

Charles Binkins, fotografas, 
savo nuotraukomis dažnai ir 
mielai talkinęs ir Darbininkui, 
staiga mirė sausio 3 popie
tėj savo namuose Brooklyne. 
Nuliūdime liko serganti žmona 
Antonieta, taip pat fotografė. 
Velionis palaidotas saiTSTo 7 iš 
Šv. Tomo bažnyčios Brooklyne. 
Laidotuvėmis rūpinosi žmonos 
teta Heleaf^Culber.

Petras J. Šlapikas, gimęs Mas- 
peth, N.Y., sulaukęs 79 m. am
žiaus, mirė gruodžio 13. Pasku
tinius 9 metus gyveno Floridoje. 
Petras buvo ilgametis V. Atsi
mainymo parapijos narys ir pir
mas Lietuvos vyčių 110 kuopos 
pirmininkas prieš 60 metų. Nu
liūdime liko žmona Marija, duk
terys Doroteja ir Marilyn, sū
nūs Raymondas ir Petras, šeši 
anūkai. Gedulingos mišios už jo 
sielą buvo paaukotos gruodžio 
16 V. Atsimainumo parapijos 
bažnyčioj, Maspethe. Jas užprašė 
Lietuvos vyčių 110 kuopa.

Jurgis Valaitis, buvęs eilę metų 
Vliko valdybos vicepirminin
kas, kai Vliko būstinė buvo 
Nevv Yorke, kalbės Klaipėdos 
krašto atvadavimo ir prijungimo 
prie Lietuvos minėjime, kuris 
bus sausio 19, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje. Minėjimą rengia 
Nevv Yorko šaulių kuopa, talki
nant kitom or
ganizacijom.

Julius Veblaitis iš New Jer
sey atliks meninę programą Klai
pėdos krašto atvadavimo minėji
me sausio 19 Kultūros Židinyje. 
Jis pagros smuiku.

Sausio 13, sekmadienį, Kultū
ros Židinyje bus retos ir gražios 
iškilmės, kuriose susitiks ir jau
nieji ir vyresnieji. Tą dieną bus 
Maironio lituanistinės mokyklos 
eglutė, jaunimo pamaldos, bus 
įteikta vyskupui jo vyskupiška 
lazda, bus ir vaišės.

Jaunimo pamaldos bus 1 vai., 
ne 12 kaip anksčiau kad būda
vo. Toks laikas parinktas todėl, 
kad pamaldose galėtų dalyvauti 
apylinkės lietuviškų parapijų 
kunigai. Mišias koncelebruoja

vysk. Paulius Baltakis, OFM, I 
pats ilgą laiką buvęs šios Mai
ronio lituanistinės mokyklos ka
pelionas, savo gyvenime daug . 
laiko skyręs veiklai su jaunimu. 
Kartu su juo koncelebruos į 
pamaldas atvykę kunigai.

Įteikiama lazda
Esame ne kartą rašę, kad susi

daręs specialus komitetas šutei- .- 
kė lėšų ir užsakė vyskupišką 
lazdą. Paties vyskupo pa-) 
geidavimu, ta lazda yra medinė. 
Ją suprojektavo Simas Augaitis, 
žymus 'drožinėtojas iš Water- 
town, Conn. Lazdos projektas 
priimtas su mažais pataisymais. 
Jis tą lazdą ir išdrožė iš medžio. - 
Lazda jau atgabenta į New Yor
ką. Bereikia ją įteikti.

Lazda bus įteikta su prie
dais. Bus įteikta 7100 dol. če
kis. Tai yra Lazdos fondo liku
tis. Pinigus šiai lazdai suaukojo 
apie 260 asmenų. Jų pavardės 
jau gražiai surašytos ir bus į- 
teiktos kartu su lazda. Taip pat 
bus įteiktas ir adresas, kas čia 
vyskupui aukojama ir kas auko
jo-

Tai bus graži New Yorko lie
tuvių dovana vyskupui, kuris 
gyveno ir dirbo tų lietuvių tarpe. 
Ir dabar čia gyvens kaip vysku
pas. Iš čia planuos savo kelio
nes ir, pasiimdamas kelionei 
lazdą, visada prisimins NevvYor- 
ko lietuvius.

Mišiom pasibaigus, bus trum
pa kalėdinė eglutės programa. 
Ji rengiama specialiai vyskupui 
P. Baltakiui pagerbti. Po to bus 
vaišės. Vaišes rengia Maironio 
lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas.

Daiva Bartkutė ir Steve Bien- 
kowski, gyveną Seaford, N.Y.. 
gruodžio 2 susilaukė dvy
nukų berniukų. Jiem vardai 
duoti — Peter ir Riek. Seneliais 
tapę džiaugiasi Gražina ir Petras 
Bartkai.

Rasa Bobelytė-Brittain 
dažnai dirba radijo stotyje 
WLTW 106.7 FM. Ji ten žinoma 
kaip Rasa Kaye. Rytais ji skai
to žinias. Stotis prieš Kalėdų 
šventes turėjo specialią prog
ramą “Holiday Spotlights”. Tai 
programai Rasa parašė apie lie
tuviškus Kalėdų papročius, ku
riuos direktorius priėmė ir per
davė programoje.

Algirdas ir Regina Bražinskai, 
So. Orange, N.J., atsiuntė 100 
dol. prenumeratai ir spaudai 
paremti. Spaudos rėmėjam dė
kojame.

J.G. Shukys iš Richmond Hts., 
Oh., spaudai paremti ir metinei 
prenumeratai atsiuntė 50 dol. 
Ačiū.

Frank J. Monchun, VVindsor, 
Conn., kaip ir kitais metais 
prenumeratai bei spaudos dar
ban). paaukojo 50 dol. Ačiū labai.

Dr. ir Mrs. A. flateriai, Bet- 
hesda, Md., mokėdami meti
nę prenumerata atsiuritė5£L-dmi 
Dėkojame.

A. Stanaitis, Paterson, N.J., 
atsiuntė spraudai remti ir prenu- tieji gali padėti po $2,000 per 
meratai apmokėti 50 ddl. Dėko
tame.

J. Puodžiūnas, VVaterbury, 
Conn., siųsdamas metinę prenu
meratą, vietoj 15 dol. atsiuntė 
50 dol. spaudai palaikyti. Ačiū 
labai.

KASA siūlo atidaryti laisvas 
-rrtlb mokesčių IRA pensijos sąs
kaitas kiek galima anksčiau metų 
pradžioje, nes tai atneša geriau- 
sią naudą ateičiai. Visi dirban-

metus, nurašyti šią suYną nuo 
metinio uždarbio ir išvengti mo
kesčių ne tik už padėtus pini
gus, bet ir už priaugančius 
nuošimčius. Dėl smulkesnių in
formacijų prašoma kreiptis,.į 
KASOS įstaigą 86 - 01 114th 
Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

LMK Federacijos Ne w .Yorko klubas gnu 
Židinio mažojoje salėje buvo surengęs 
Kalba klubo pirmininkė Marija Žukauskier
ras Vakselis ir vysk. P.

Lietuvos gęn. konsulas su žmona Janina LMK Federacijos 
Nevv Yorko klubo kalėdiniame pobūvyje, kuris buvo gruodžio 
22 Kultūros Židinio mažojoje salėje. Nuotr. Jurgio Zabielskio

CONNECTICUTO LIETUVIŲ 
DAILININKŲ PARODA 
NEW HAVENE

Connecticuto valstybėje gyve
nančių lietuvių dailininkų paro
da rengiama Nevv Havene nuo 

. sausio 7-iki sausio 27. Parodo 
vyksta John Slade Ely House 
galerijoje, antrame aukšte, 51" 
Trumbull St. Parodą rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Nevv Haveno klubas.

Parodoje dalyvauja įvairių 
rūšių dailininkai — grafikai, 
tapytojai, skulptoriai.

Vytautas Ignas išstato keturis 
savo naujausius grafikos darbus. 
Jis meną studijavo Vilniaus Dai
lės akademijoje, baigė Freibur- 
go Taikomosios dailės institutą.

Šaulė Vida Jankauskienė va
dovaus Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimo programai ir 
tuo pačiu paskaitys ištraukas iš 
įvairių kūrinių.

Lietuvė moteris skubiai ieško 
buto iš 3 - 4 kambarių Mas- 
petho apylinkėj. Tel. TW 4-7335.

JAUNIMO MIŠIOS 
KULTŪROS ŽIDINYJE
Įvyk* sausio 13, sekmadienį, 1 vai. popiet.

Miiias k<ų>celebruos

vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM, ir kiti kunigai.

Mlilg matu bus Įteikta 
lietuviška vyskupiška lazda.

Po Iškilmių — užkandžiai ir 
lituanistinės mokyklos eglutė.

Kodėl pasivėlino šis 
sveikinimas?

Redakcijoje visada gausu viso
kiausių raštų. Tarp jų pateko ir 
šis kalėdinis sveikinimas ir ten 
ramiai praleido Šventes. Atsi
prašome mieląją ponią Vincę 
J onuškaitę-Zaunienę.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė iš 
tolimosios Santa Barbara, Ca
lif., sveikina savobičiulius, visus 
pažįstamus švenčių proga ir 
linki laimingų Naujųjų Metų. Ta 
proga skiria auką Darbininkui.

St. Petersburg - Gulfport, Fla., 
išnuomojamas arba parduoda
mas butas — apartamentas — . atvykęs į Ameriką, plačiai pasi- 
naujai įrengtas dviejų miega
mųjų condominium. Arti bažny
čios ir krautuvių. Informacijos 
reikalais skambinti Genei Kad- 
ziulienei-Kaddis. Tel. 813 581- 
1306 arba 349-5215.

SIUNTINIAI 
OKUPUOTON 

LIETUVON
Darbininko 1984 m. Nr. 49 

buvo išspausdinta plati infor
macija apie tai, ką galima ir ko 
negalima siųsti į okupuotą Lie
tuvą. Papildomai pranešama, 
kad nieko negalima siųsti stik
liniuose indeliuose (“in glass 
containers”).

reiškė kaip tapytojas, grafikas ir 
taip pat Clevelande, Chica- 
goje, Philadelphijoje sukūrė eilę 
vitražų.

Paulius Lantuch, auksakalys, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, ap
sigyveno New Havene. Šioje 
apylinkėje jis jau turėjo kelias 
savo grafikos darbų parodas. 
Jis labai kruopščiai atbaigia sa-

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 
62 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS

įvyks sausio 19, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salėje, 
361 Highland Bivd., Brooktyn, N.Y.

Paskaita - JURGIS VALAITIS, 
buvęs VLIKo vicepirmininkas 

MENINĖ DALIS — JULIUS VEBLAITIS 
iš New Jersey gros smuiku. 
Šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ skaitys 
ištraukas iš to laikotarpio kūrinių 

Po programos — pabendravimas prie kavutės
Įeinant aukojama

Minėjimų rengia ir visu* atsilankyti kviečia:
LŠST YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖ, NEVV YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS DRAUGIJA, N.Y. SKYRIUS 
LIET. SAVANORIAI — KŪRĖJAI NEW YORKE 
MAŽOSIOS LIETUVOS RE7AS 7 UNCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

NAUJAUSIA PLOKŠTELĖ
Algis Grigas, baritonas, su 

Philharmonia Hungarica orkest
ru, diriguojant Alvydui Vasai- 
čiui, yra įdainavęs 8 lietuvių ir 
tarptautinių operų arijas. Kaina 
10dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol. Gaunama Darbininko 
adm i n i.stracijoje.

vo vario raižinius. Šioje parodo
je išstato tris graviūras ir porą 
piešinių tušu.

Giedrė Montvilienė išstato 
keturius darbus, sukurtus spal
votais pieštukais. Ji yra realistė 
su dideliu palinkimu į surrea- 
lizmą. Ji yra dalyvavusi įvairio
se parodose Nevv Yorke, šioje 
apylinkėje, keletą kartų jos dar
bai buvo premijuoti. Be spalvotų 
pieštukų ji taip pat dar 
tapo aliejumi.

Dalia Ramanauskaitė meno 
studijas baigė So. Connecticut 
universitete. Ji piešia plunksna, 
panaudodama spalvotus tušus. 
Jos parodų yra buvę Connecti- 
cuto miestuose, Nevv Yorke, taip 
pat ir Anglijoje, Italijoje, ‘Ispa
nijoje. Šioje parodoje išstato 
penkis piešinius ir vieną gele
žinę skulptūrą.

Lijolė Židonytė meną studija
vo Yale meno ii architektūros 
mokykloje. Dabartiniu metu dės
to meną Nevvington, CT, mokyk
lose. Ji tapo akriliniais dažais, 
daug piešia tušu ir pieštuku.

Parodą galima aplankyti nuo 
1 v. iki 4 v. popiet, savait
galiais nuo 2 v. iki 5 v.v. Pir
madieniais galerija uždaryta.

Iškilmingas parodos atida
rymas bus sausio 13, sekma
dienį, 3 v. popiet. Į šį atidary
mą kviečiami atsilankyti visi 
apylinkės lietuviai.

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

Šilti, šalti valgiai ir gėrimai ant stalo 
Šokiams groĮa Joa Thomas orksstrra*

Suaugusiems —16 dol.
Studentams ir moksleiviam* —

R.K.

Rengia ir visu* atsilankyti kviečia

9 doL

Už geriausias kaukes bus duodamos 
premijos.

NEW YORKO ATEITININKAI




