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Savaitės 
Įvykiai

KRATOS IR TARDYMAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

Stockholme sausio 17 vėl susi
rinko Helsinkio susitarimus pa
sirašiusios valstybės konferenci
jos karo grėsmei Europoj suma
žinti. Vakarai siekia, kad valsty
bės iš anksto paskelbtų numato
mus karinius veiksmus, leistų 
stebėti karinius pratimus ir leis
tų vietoj patikrinti padarytus 
komunikacijos patobulinimus. 
Sov. S-ga su savo sąjungirifakais 
— kad valstybės pasižadėtų pir
mos nevartoti branduolinių 
ginklų, nenaudoti karinių pajė
gų ginčam spręsti, užšaldyti gy
nybos išlaidas, uždrausti chemi
nius ginklus ir įsteigti Europoj 
laisvą nuo branduolinių ginklų 
zoną.

Grupė Amerikos ir Sov. S-gos 
gydytojų, vadovaujami Harvar
do univ. prof. Bemard Lown ir 
Sov. S-gos kardiologijos tyrimo 
centro dr. Evgeni Chazov, vasa
rio 11 pradės lankyti Amerikos 
miestus ir paskaitom, simpoziu
mais ir pasirodymais televizijoj 
ragins gyventojus pritarti, kad 
būtų uždrausta bet kurie bran
duolinių ginklų bandymai. Tokia 
pati akcija Sov. S-goj numatoma 
pradėti liepos mėn.

Newsweek žurnalas teigia, 
kad Irano min. pirmininkas Mir 
Hussein Moussavi, lankydama
sis Nikaragvoj, turėjo tikslą iš-

šioj hemisferoj.
Popiežius Jonas Paulius II 

paskelbė sušauksiąs nepaprastą 
vyskupų susirinkimą lapkričio 
25-gruodžio 8 II Vatikano tary
bos rezultatų poveikiui apsvars
tyti.

JAV ir Sov. S-gos derybos dėl 
branduolinių ir erdvės ginklų 
kontrolės prasidėsiančios kovo 
12 Ženevoj.

Izraelis ir Egiptas vis dar 
nepajėgia susitarti dėl prie Rau
donosios jūros Akabos įlankos 
esančio 750 jardų Taba pajūrio 
ruožo priklausomybės. Izraelis 
nenori iš ten pasitraukti dėl 

. įvykdytų statybų, o Egiptas 
siekia, kad ruožas įsisenėjimo 
teise netektų Izraeliui.

J. T. gen. sekr. Javier Perez de 
Cuellar, vykdydamas J.T. priimtą 
rezoliuciją, atvyko į Vietnamą 
paraginti, kad Vietnamas pasi
trauktų iš Kambodijos.

JAV ir Sov. S-ga prieš 16 m. 
susitarė dėl vietos jų sostinėse 
naujom ambasadom pastatydin
ti. Amerikos ambasadai Maskvoj 
buvo parinkta vieta miesto 
centre, iš visų pusių apsupta 
aukštų pastatų, trukdančių so
vietų komunikacijos pasiklausy
mą. O sovietų ambasadai VVash- 
ingtone buvo atiduotas vyriau
sybei priklausantis 350 pėdų 
viršum jūros esantis Mount Alto 
kalnelis, teikiąs ideališkiausią 
Valstybės departamento, Baltųjų 
Rūmų, Gynybos departamento, 
Prekybos departamento ir kitų 
svarbių įstaigų pastatų vaizdus 
ir geriausias sąlygas vykstančiai 
komunikacijai nusiklausyti.

Austrijos kancleris Fred Sino- 
watz viešai atsiprašė žydų, kad 
Austrijos gynybos ministeris 
Friedheim Frischenschlager 
aerodrome sutiko iš Italijos 
kalėjimo paleistą nacių karo 
nusikaltėlį Walter Reder.

Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Venecueloj, tvir
tai pasisakė už didesnę draus
mę, aiškinant Katalikų Bažny
čios tiesas, ir už griežtą socia
linio teisingumo vykdymą.

Graikijos min. pirmininkas 
Papandreou įsakė Graikijai pa
sitraukti iš Nato kolegijos dėlto, 
kad per klasės pratimus buvo 
sudaryta tokios aplinkybės, kad 
Graikijos armija sukilo prieš jos 
kairiąją vyriausybę.

Kapčiamiestis (Lazdijų raj.). 
1983 liepos 22 į Lazdijų raj. pro
kuratūrą pas prokurorą S. Žiau- 
tį buvo iškviestas Kapčiamies
čio parapijos klebonas kun. 
Ignas Plioraitis.

Kadangi kun. I. Plioraitis, mo
tyvuodamas nesijaučiąs kaltas, 
rašyti pasiaiškinimą - atsisakė, 
tai jį rašė pats prokuroras J. 
Žiautys. Pasinaudodamas Laz
dijų raj. vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojo I. Vana
go surinkta medžiaga, prokuro
ras J. Žiautys pasiaiškinime

palietė šiuos klausimus:
— Kodėl nesutariate su rajo

no vykdomojo komiteto pirmu 
ninko pavaduotoju I. Vanagu?

— Kaip pokalbių su valdžios 
atstovais medžiaga patenka į 
“Kroniką”, pvz., jūsų pokalbis 
su I. Vanagu?

— Kodėl neduodate rajoninei 
valdžiai žinių apie atlaidus?

— Kodėl bažnytinis komitetas 
nesudaro sutarties su rajono 
vykdomuoju komitetu? Gal kaip 
klebonas kišatės į šį reikalą ir 
tuo trukdote?

— Kaip ir kada buvote išrink
tas parapijos bažnytinio komi
teto pavaduotoju, juk jums būti 
komitete draudžiama? Gal prie
vartaujate komiteto narius?

— Ar pamoksluose nepasisa
kote prieš valdžią ir bedievius?

— Gal renkate ar organizuo
jate parašų rinkimą po įvairiais 
pareiškimais?

— Kodėl organizuojate jau
nimą patarnauti bažnyčioje?

Kun. I. Plioraitis prokuroro 
surašyto pasiaiškinimo neskaitė 
ir po juo nepasirašė.

“Nors visus kaltinimus neigia
te, bet aš kaip prokuroras priva
lau jus raštiškai įspėti”, — kal
bėjo prokuroras J.. Žiautys ir pa
davė kunigui pasiskaityti

sekančio turinio įspėjimą:
“Įspėju dėl sistemingo saky

mo priešateistinių pa
mokslų, trukdymų laikytis su
tarčių nuostatų ir jaunimo orga
nizavimo. Dėl sutarčių nuosta
tų nevykdymo būsite baudžia
mas administracine bauda, o už 
bet kokį jaunimo organizavimą 
būsite patrauktas baudžiamon 
atsakomybėn”.

Po įspėjimu kun. I. Plioraitis 
nepasirašė.

Kunigui nusirašyti jam skirtą 
įspėjimą prokuroras J. Žiautys 
neleido. Pokalbis truko maždaug 
dvi valandas.

Kas tie netinkami pamokslai
Eigirdžiai (Telšių raj.). 1983 

liepos 26 pas Eigirdžių para
pijos kleboną Ferdinandą Žilių 
atvyko du saugumiečiai iš Vil
niaus. Neoficialus tardymas tru
ko maždaug dvi valandas. Pa
grindiniu klausimu buvo, sau
gumiečių nuomone, netinkamai 
sakomi kun. F. Žilio pamokslai, 
mat Žemaičių Kalvarijos atlaidų 
metu savo pamoksle jis paminė
jo kalinamus kunigus — Alfonsą 
Svarinską ir Sigitą Tamkevičių.

Saugumiečius domino, kaip 
žinios apie anksčiau įvykusią 
kratą pasiekė užsienį. “Jei ir apie 
šį mūsų apsilankymą sužinos už
sienis, baigsis liūdnai”, — taip, 
atsisveikindami kun. F. Žilį, gra
sino čekistai.

Bara Vilniaus kunigus
Vilnius. 1984 sausio 13 į RRT 

įgaliotinio įstaigą buvo iškviesti: 
kun. Vaclovas Aliulis, arkivys
kupijos valdytojas kun. Algirdas 
Gutauskas bei Šv. Dvasios baž
nyčios klebonas kun. Aleksand
ras Kaskevičius.

Pastarųjų dviejų kaip liudi
ninkų akivaizdoje įgaliotinio pa
vaduotojas Juozėnas išbarė kun. 
V. Aliulį, kam šv. Dvasios baž

nyčioje lenkų kalba pasakytame 
pamoksle užstojo nuteistą kun. 
S. Tamkevičių.

Pamokslo metu kun. V. Aliu
lis priminė tikintiesiems, jog net 
kalėdinės eglutės suruošimas 
vaikams buvo palaikyta antita
rybiniu renginiu.

Čekistams nepatinka 
draugai užsienyje

Vilnius 1983 rugsėjo 8 pas 
Pečkevičių, gyvenantį Trimitų 
82-2, prisistatė saugumietis ir 
pareikalavo, kad jis tuoj pat at
vyktų į saugumą. S. Pečkevičiui 
pasiteiravus iškvietimo prie
žasties, čekistas atkirto: “Ateisi, 
sužinosi”.

Tą dieną S. Pečkevičius į sau
gumą nenuėjo. Kiek vėliau S. 
Pečkevičiui buvo atneštas ant
ras šaukimas atvykti į saugumą 
rugsėjo 19. Neradę S. Pečkevi- 
čiaus namuose, prigrasinę, kad 
neatvykus išsiveš su milicija, 
šaukimą paliko jo motinai.

Rugsėjo 19 S. Pečkevičius tar
dymo metu buvo klausinėjamas, 
iš kur pažįsta kun. S. Tamkevi- 
čių, ką gali pasakyti apie jo sa
kytus pamokslus ir pan. Tardy
toją domino, nuo kada S. Peč- 
keviėius pažįsta kun. Joną Matu
lionį, bandė įtikinti, kad jis 
netikras, jo žodžiais kalbant 
“svoločius”, o ne kunigas.

Čekistams nepatinka, kad S. 
Tamkevičius turi daug pažįsta
mų užsienyje priekaištavo, kam 
su gėlėmis važiavo į aerouostą

Pasikeičia “Kario” žurnalo redakcija. Kairėje — ilgametis “Kario” redaktorius Zigmas 
Raulinaitis, suredagavęs š.m. “Kario” pirmą numerį, iš savo darbo pasitraukia. Redagavimą 
nuo vasario mėn. numerio perima Balys Raugas (d.) Viduryje stovi Alfonsas Samušis, “Kario” 
Žurnalo administratorius. Nuotr. L. Tamošaičio

ŠVĘSTI KALĖDAS—
LIETUVOJ NUSIKALTIMAS

Praėjusios Kalėdų šventės su
teikė progą užsienio spaudai 
prisiminti Lietuvą, atkreipiant 
dėmesį, jog katalikiškoje Lietu
voje ši svarbi katalikų religinė 
šventė yra ateistinės valdžios 
panaikinta.

Straipsnius ta tema paskelbė 
įvairūs Vakarų laikraščiai, jų 
tarpe Federacinės Vokietijos 
dienraštis “Tagespost”.

Siame straipsnyje jo autorė 
Diethild Reffert rašo, kad Lie
tuvoje oficialiai Kalėdos nėra 
švenčiamos, tegalima atžymėti 
tiktai Naujuosius metus. Šio 
parėdymo nesilaikymas yra ap
skelbiamas kaip krikščioniškas 
ekstremizmas. O už vadinamą 
krikščionišką ekstremizmą tikin
tieji gali boti net baudžiami.

30 centų

jų sutikti. Galiausiai tardyto
jas pareiškė: “Tu esi saugumo 
įskaitoje* viską mes žinome, ką 
tu dirbi Kaune (S. Pečkevi
čius Kauno Katedroje Kalėdų 
švenčių metu ruošia Betliejų, — 
red. past.), nieko nesakome, tik 
neik į aerouostą tų velnių (už
sieniečių, — red. past.) sutikti . 
Tardymas tęsėsi apie tris valan-

Kas padėjo Betliejų Įrengti?
Prieš šv. Kazimiero jubiliejų 

pas S. Pečkevičių į namus vėl 
atsilankė saugumo darbuotojas. 
Neradęs jo namuose, čekistas 
S. Pečkevičių grįžtantį užsikalbi- 
na gatvėje.

Šį kartą saugumietis bandė 
užvesti pokalbą apie Kauno Ka
tedroje ruoštą Betliejų, teira
vosi, kas padėjo dirbti. Į tai 
S. Pečkevičius paaiškino, kad 
dįrbo viešai, nesislėpdamas, 
todėl dabar atsisako aiškintis ar 
duoti parodymus.

Kaune ir Vilniuje kratė 
Liudą Dambrauską

1984 kovo 20 pensininko Liu
do Dambrausko bute Vilniuje, 
jo žmonos bute Kaune ir sodo 
namelyje buvo padaryta krata.

Kratos metu čekistai paėmė L. 
Dambrausko rašytus atsimini
mus iš kalėjimo bei priverčia-

mo. (L. Dambrauskas Stalino prekybos stotis. Dabar halėse 
valdymo laikotarpiu buvo nu-

Vakariečiam tai sunkiai įsivaiz
duojama, bet taip jau yra.

Straipsnio autorė šia proga 
primena, kad dabar sunkią 
kalėjimo bausmę atliekantis 
kun. Sigitas Tamkevičius teismo 
metu, tarp kita ko, buvo apkal
tintas kalėdinės eglutės suruoši
mu parapijos bažnyčioje. Para
pijos tikintieji ir net vaikai dėl 
tos eglutės buvo tardomi, vaikai 
buvo verčiami duoti parodymus 
prieš kunigą.

Ir tai nebuvo vienintelis at
vejis. Simno parapijoje įrengus 
kalėdinę eglutę, klebonas Matu
levičius ir vikaras Gražulis bu
vo įspėti neleisti jaunimui da
lyvauti kalėdinės eglutės progra
moje, patarnauti Mišiom ar gie
doti chore. Kunigai nesidavė 
įbauginami ir kalėdinė progra-

“The Wall Street Journal” 
1984 gruodžio 19 laidoje išspaus
dino ilgoką Manuela Hoelter- 
hoff nostalgišką straipsnį apie 
kelionę į Latviją — Rygon.

Prisiminta ir kitų Baltijos 
kraštų — Estijos ir Lietuvos 
vienodas likimas ir kaip tie kraš
tai) Hitlerio ir Stalino pasira
šytu nepuolimo paktu pateko 
sovietų sferon, o galutinai buvo 
Teherane numesti Stalinui.

Rašo, kad 1941 - 1949 metų 
laikotarpy 600 tūkstančių baltų 
buvo deportuota Sibiran ar 
nužudyta. Nors Amerika ir pe- 
pripažįsta Baltijos valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą, 
bet jos yra pamirštos.

Kelionė į tą kraštą buvo 
verksminga. Prisiminimus nu- 
telbė pyktis ir nuostaba, kaip 
modernizuojamas sovietiniu 
primytyvumu 800 metų senumo 
Rygos miestas, kuris kadaise 
Vakarų pasaulyje buvo žinomas, 
kaip “mažasis Paryžius”.

Savo Rygos vizitą, autorė lygi
na su archeologiniu vizitu — po 
niūriu socializmo sluoksniu, ku

ris smaugia miestą, kaip suo
džiai, yra išlikusių ženklų, kad 
čia gyventa įmantrios visuome
nės.

Rygoj esanti laisvės simbo
linė stovyla tebelaiko tris pa
auksuotas žvaigždes, bet josios 
kompanijonu yra draugas Leni
nas ir vietoj Laisvės bulvaro, 
kaip ankščiau buvo pavadinta, 
dar gražiai atrodanti, medžiais 
nusodinta, toji gatvė dabar jau 
vadinasi Lenino vardu.

Net ir raudoni transparentai 
su komunistiniais lozungais ne
nustelbia klasikinio operos rū
mų stiliaus, kuriuose kadaise 
dirigavo Richard Wagner.

Senamiestyje yra išlikusios iš 
13-to šimtmečio halės, prime
nančios Rygą buvus prekybiniu 
centru, kuriame buvo Bremeno 
galima gauti prekių, atvežtų iš 
kolektyvinių ūkių ir privačiai

ma bažnyčioje buvo pravesta. 
Kokie buvo šios nekaltos šventės 
padariniai nėra žinoma.

Diethild Reffert Baigdama 
straipsnį rašo, kad Kalėdų pro
ga paprastai ypatingu būdu yra 
prisimenami vargstantieji, sie
kiant jiem ištiesti pagelbos ran
ką. Konkrečia parama vargo 
prislėgtiem žmonėm išreiškia
mas krikščioniškas solidarumas. 
Bet šalia materialinio vargo 
yra ir kitoks vargas, kurį ken
čia persekiojami tikėjimo bro
liai. Tokį vargą negalima pa
šalinti piniginėmis aukomisYbet 
vien tik malda, maldoje prisi
menant persekiojamus krikš
čionis, juos atjaučiant ir tuo bū
du paliudijant, kad jie nėra už
miršti.

Lenkijos prokuroras parei
kalavo už kun. Popieluszko nu
žudymą kaltinamam policijos 
kapitonui Grzegorz Piotrowski 
mirties bausmės, o kitiem 25 m. 
kalėjimo.

turimų, taip v vadinamų, sodų, 
mažų žemės sklypelių, kuriuose

auginti daržovių ar vaisių. Tarp 
tų prekių skirtumas yra kaip 
diena ir naktis.

16-to šimtmečio pilis pa
versta pionierių centru, kuriame 
ruošiami naujų komunistų kad
rai, o rusų provoslavų ortodok
sų cerkvėj įrengtas planetariu
mas.

Pastebėjo, kad rusai yra siun
čiami gyventi ir dirbti Latvijon, 
o latviai siunčiami darbams į to
limas Sovietijos, ypač Sibiro, 
sritis.

Nesenai “Rygos Balse” (Ry- 
gas Balss) buvo rašyta, kad 
400 tūkst. jaunų žmonių iki 40 
metų kasmet iš įvairių respub 
likų padeda industrializuoti 
savo darbais “plačiąją tėvynę." 
Bet straipsnyje nepažymėta, kad 
kartais baltams neleidžiama ar 
net yra skatinami negrįžti į savo 
tėvynes, o kurtis naujose vieto
vėse.

Rygoje dabar yra tiktai 35$ 
latvių, o kiti jau kitų tarybinių 
respublikų gyventojai. Latvių 
tylioji rezistencija apibūdinama 
taip: “nekalbėti rusiškai ir atsi
minti faktus”. Aktyvesnieji disi
dentai buvo išsiųsti į priversti
no darbo lagerius ilgiems me
tams už “nusikaltimus prieš 
valstybę”.

Gyventojai verčiasi kaip įma
nydami, nes stoka įvairių prekių, 
krautuvių lentynos tuščios.

Kraštas industrializuojamas- 
statomos dirbtuvės, fabrikai ar 
daromi kariniai įrengimai. Ne 
paslaptis, kad iš 8 sovietų turimų 
oro divizijų 2 yra išdėstytos Bal
tijos valstybėse, povandeninių, 
atominėm rakietom ginkluotų, 
laivų, didesnių ar mažesnių ko
vos laivų bazės įrengtos Balti
jos jūroje ir tokiu būdu sudaro 
pavojų tiems kraštams karo 
atveju.

vaistų persiuntimas yra su
varžytas.

Įdomus straipsnio autorės ke
lioninis epizodėlįs paryškina gy
venimą Latvijoj.

Rygos pajūrio pliaže — įmau
ta — norėjo aplankyti mažą 
namuką* kuriame kadaise gy
venta. Namas apleistas — dažai 

nuo durų lupasi, net vonia, kurią 
bobutė prieš 40 metų norėjo ta
me namelyje įrengti, teberiog- 
sojo verandoje pilna šiukšlių. 
Čia anuomet gyveno nedidelė 
kelių asmenų šeima, o dabar -4 
laiškų dėžutės. Reiškia gyvena4 
šeimos ar atskiri asmens.

Pasibeldus — pasirodė piža
moje vyriškis. Sužinojęs iš kur 
yra ir kokiu tikslu yra atvykus 
autorė, prisistatė kaip sovietinės 
aviacijos karys.

Būdingas sovietinis pasiaiški
nimas, apie ekonominius neda- 
teklius, tilpo komunistiniam 
jaunimui auklėti skirtam laik
raštyje “Pionierius”. (Tą paaiški
nimą persispausdino Amerikoj 
leidžiamas Latvian News 
Digest).

Vietinis mokytojas — auklė
tojas aiškina vaikams — pionie
riams, kodėl Sovietų S-goj krau
tuvėse tuščia, o kapitalistiniuo
se kraštuose pilna prekių. "Ka
pitalistiniuose kraštuose žmo
nės neuždirba pakankamai pi
nigų nusipirkti prekėms, todėl 
jų pilna lentynose. Sovietų S- 
goj žmonių pajamos, nuolat au
ga ir jie gali pirkti ką tik nori 
ir kiek tik nori, todėl krautuvė
se lentynos tuščios”.

(IV.)

Žinovai tvirtina, kad Vietna
mas ir jo sąjungininkai Laos ir 
Kambodija yra neturtingiausios 
valstybės visoj pietrytinėj Azi
joj.

Pasaulio žydų kongreso pirmi
ninkas EdgarM. Bronfrnan, Sov. 
S-gos pakviestas, numato ten 
lankytis kovo pabaigoj ir tiki, 
kad santykių pagerėjimas tarp 
JAV ir Sov. S-gos bus žydų bend
ruomenei naudingas.

Kubos prezidentas Fidcl- 
Castro pareiškė ten besilankan- 
tiem JAV vyskupam, kad jis pa
geidaująs normalių santykių s«i 
JAV’ ir susitikimo su popiežium.

i
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Klaipėdosfilharmonijoje - spauda skyrė daug dėmesio. 
[. K. Čiurlionio kvarteto, dai- Konkursui buvo pateiktos 25 

rąjonų laikraščių publikacijos.
šių artistų R. Maciūtės ir V. 
Prudnikovo, kitų respublikos ttivbs kultūros ministerijos ir 

Rašytojų sąjungos organo, tradi
cinės kasmetinės premijos pa
skirtos už geriausius 1984 metais 
savaitraštyje išspausdintus kūri
nius. Premijos paskirtos: už 
publicistiką — Danilijui Krami- 
novui, už literatūros kritiką —

— Vilniuje', Meno darbuotojų 
rūmuose, surengtas folkloro va
karas; skirtas menotyros dak
tarės profesorės Jadvygos Čiur
lionytės 85-erių metų jubiliejui. aVV1’ "Tz J Aleksandrai Krasnovui, Jonui

Lankučiui, Vytautui Skripkai, 
už dailės ir architektūros kriti
ką — Nijolei Lukšionytei, už 
pokalbius apie muziką — Vikto
rui Gerulaičiui, už teatro kriti
ką — Ramunei Marcinkevičiū
tei, Valdui Vasiliauskui. Už poe
zijos vertimus iš rusų kalbos 
premijuotas Jonas Strielkūnas. 
Premija paskirta sėkmingai de
biutavusiai literatūros kritikoje 
Gražinai Skabeikytei. Premijo
mis pažymėtos grafiko Mariaus 
Liugailos iliustracijos savaitraš
tyje spausdintiems apsaky
mams, Algimanto Žižiūno foto- 
iliustracija — respublikos kultū
rinį gyvenimą atspindinčios 
nuotraukos ir menininkų portre
tai.

— Vilniaus universiteto 
Mokslo muziejuje surengta pa
roda, skirta F. Šilerio gimimo 
225-osioms metinėms. Ekspozi
cijoje — nuotraukos, knygos, pa
sakojančios apie šio dramaturgo 
kūrybą. Į Vilnių jos atsiųstos 
iš Greifc valdo universiteto 
mokslinės bibliotekos.

— Lietuvos žurnalistų sąjun
gos valdybos sekretoriatas ap
svarstė rajonų laikraščių kūry
binio konkurso kolektyvinei ran
gai žemės ūkyje nušviesti re
zultatus. Šiai pažangiai darbo 
organizavimo formai rajonų

Savaitės 
įvykiai

šešių, vadinamų neutraliųjų 
valstybių — Indijos, Argentinos, 
Švedijos, Tanzanijos, Meksikos 
ir Graikijos — prezidentai ar mi- 
nisteriai pirmininkai, susirinkę 
konferencijos Indijoj, paragino 
branduolinius ginklus turinčias 
valstybes juos užšaldyti.

Aštuonios OPEC kartelio vals
tybės sutarė sumažinti aukščiau
sios rūšies aliejaus kainas 1 dol. 
už statinę ir žemesnės rūšies 
— .2.4 dol. už,statinę ir vėl nusi
rinkti konferencijos liepos mėn.

JAV informacijos agentūra ža
da pradėti pastoviai sekti Sov. 
S-gos televizijos satelito Hori- 
zont perduodamas programas 
Sov. S-gos ir Varšuvos pakto 
valstybių gyventojam ir nustaty
ti, ar perduodami įvykiai ati
tinka tikrenybę.

JAV ir Kanada baigia susi
tarti dėl 1.2 bil. dol. projekto su
moderninti Arktikos srities ra
daro tinklą Šiaurės Amerikai 
nuo Sov. S-gos puolimų ginti, nes 
1950 m. pastatydinta DEW yra 
pasenusi ir nebeefektyvi.

Libano vyriausybė planuoja 
pasiųsti į Sidono miestą 2000 
savo karių Izraeliui iš ten pasi
traukus vasario 18.

Ekvadoro politikai, darbo uni
jų vadai ir Bažnyčios vadai, il
gai tarp savęs nesutarę dėl vy
riausybės vedamos politikos, 
nutarė paskelbti paliaubas po
piežiaus Jono Pauliaus II vizito 
metui.

— Kaune, klinikinės ligoni
nės bazėje, įkurtas akių trauma
tologinis centras. Ištisą parą 
čia dirba pirmosios pagalbos 
punktas, kuriame kvalifikuoti 
oftalmologai priima akis susižei-

dusins ligonis, specialia diagnos
tine aparatūra tiksliai nustato 
pakenkimo pobūdį, imasi skubių 
gydymo priemonių-

— Į žiemos uostą Kaune grįžo 
Nemuno flotilės laivai — baigta 
navigacija didžiausioje Lietuvos 
upėje. Pigiausiu — vandens — 
transportu pergabenta daugiau 
kaip 2,6 milijono tonų krovinių. 
Flotilės laivai taip‘pat pervežė 
3,3 milijono keleivių — keliomis 
dešimtimis tūkstančių daugiau, 
negu buvo planuota. Geriausiai 
padirbėjo kapitonų Broniaus 
Vukšnio, Vytauto Ramonaičio, 
Albino Obos vadovaujamos lai
vų įgulos.

— Klaipėdoje, pirmosios sta
tybos valdybos kolektyvas ati
davė “Baltijos” žvejų kolchozui 
modernią žuvies apdorojimo į- 
monę. šios įmonės statyboje ge
rokai pasidarbavo Mečislovo 
Šukio vadovaujama kompleksinė 
brigada.

— Vilniuje, Lietuvos fotogra
fijos meno draugijos parodų 
salone, surengta kauniečio foto
grafo P. Karpavičiaus darbų 
personalinė paroda. Eksponuo
jama beveik 100 juodai baltų ir 
spalvotų fotografijų. P. Karpa
vičius — žinomas respublikoje 
fototechnikos specialistas. Jis 
yra parašęs teorinių darbų spal
votosios fotografijos klausimais, 
skaito paskaitas jauniems foto
grafams.

— Iš Rygos, kur vyko Pabal
tijo regiono septintasis muzikos 
atlikėjų konkursas, daug apdo
vanojimų parsivežė Lietuvos 
pasiuntiniai. Pirmąsias vietas

ir laureatų vardus iškovojo vio- 
lončelistė S. Kalnėnaite ir daini
ninkė S. Stovyte. Grupė pianis
tų, smuikininkų, dainininkų

riausiai konkurse pasirodė kon-

•6-Ū11Mth 8t, Rietenom! HM. N.Y. 1141K Tat 212 4414941.

KONGRESMANAS J. E. PORTERIS 
UŽ KUN. J. K. MATULIONĮ,

Reaguodamas į Lietuvių In
formacijos Centro žinias apie 
kun. Jono-Kastyčio Matulionio 
areštą, kongresmanas John E. 
Porteris parašė laišku sovietų 
ambasadoriui AnatoliuiLDob- 
ryninui, užprotestuodamas šį 
faktą. Kongresmanas Porteris 
yra JAV’ Kongreso žmogaus tei
sių grupuotės pirmininkas.

“Mano žiniomis kun. Matulio
nis buvo suimtas 1984 lapkri
čio 9”, rašo Porteris, “Tik bai
gęs duoti paskutinį patepimą 
mirštančiam vyrui. Matulionis 
buvo pirmą kartą suimtas 1976, 
dar būdamas pasauliečiu, už ry
šius su Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika.”

“Man atrodo, kad kun. Matu
lionis yra persekiojamas vien už 
stiprius religinius įsitikinimus”, 
tęsia kongresmanas. “Kaip žino
te, Jūsų vyriausybė pažadėjo 
gerbti žmogaus teises, kurios yra 
garantuojamos Helsinkio Bai
giamajam Akte, bei religines 
laisves, minimas Jungtinių Tau
tų deklaracijoj apie religinės ne
tolerancijos panaikinimą. Aš ra
ginu Jus tarpininkauti kun. Ma-

tulionio byloj ir atgauti jo lais
vę”

“Viliuos, kad Jūs šiuos rūpes
čius nenustumsitį šalį”, baigia 
kongresmanas Porteris, “o šią 
situaciją panaudosit pademon
struoti Jūsų krašto troškimą stip
rinti JAV ir Sovietą Sąjungos ry
šius”.

D. Kemeklytė ir J. Karnavičius 1 
apdovanoti garbės raštais. Kon
kurse iš viso dalyvavo 129 at- ‘ 
likėjai iš Latvijos, Lietuvos, Es- Į 
tijos, Baltarusijos ir Moldavi- . 
jos.

— Kauno senamiestyje Nau
jųjų metų išvakarėse duris at
vėrė dar vienas kultūros židi
nys. Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto Kauno vakarinio fakul
teto kvartale meno mylėtojus 
sutiko restauruota aula. Čia vil
niečių specialistų dėka sugaudė 
restauruoti vargonai. Sename 
pastate, pasižyminčiame puikia 
akustika, bus rengiami senosios 
muzikos koncertai, vyks abo
nementiniai vargonų muzikos 
vakarai.

— Susumuoti 1983 - 1984 m. 
sąjunginės dramos ir lėlių teat
rų darbo su jaunaisiais meni
ninkais apžiūros respublikinio 
turo rezultatai. Panevėžio dra
mos teatras iškovojo pereinamą
jį Kultūros darbuotojų profsą
jungos respublikinio komiteto 
prizą už aktyvų darbą su. jau
naisiais teatro menininkais. Lie
tuvos kultūros ministerija pre
mijavo režisierius E. Nekrošių 
(jaunimo teatras), J. Dautartą 
(Panevėžio dramos teatras), S. 
Varną (Šiaulių dramos teatras), 
R. Tuminą (Akademinis dramos 
teatras), N. Karpuškaitė (Kau
no dramos teatras), dailininkes 
V. Idzelytę (Akademinis dramos 
teatras) ir J. Račinskaitę (Kauno 
lėlių teatras), kompozitorius 
F. Latėną ir M. Urbaitį. Už 
brandžiausius vaidmenis premi
jos paskirtos jauniesiem artis
tam V. Zaikinui (Lietuvos rusų 
dramos teatras), D. Kuodytei 
(Jaunimo teatras), klaipėdietei 
R.- Šaltenytei, kaunietei V. 
Grigaitytei, panevėžiečiui V. 
Evsiejevuf ir Vilniaus “Lėlės” 
aktorei E. Piškinaitei.

Koplyčios parūpinamos visos* miesto dalys*. Tel. 296-2244.

Forest

BUYU$ FUNERAL HOME,.Mario Tekelta, Jr. IsktotuVlų direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafaystte St (Cor. Wll*on Avė.), telef. 344-5172. Pa- 
'ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison SL, RMg*wood, N.Y. 11227. Tetel. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogom*; B* to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA —' S»ver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
•uropfotlėks duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai Dalia' Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Ousens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securttle* Ine., One State Sti Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodffies, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planu* ir tax shetter*. Suinteresuoti skambin
kit* 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai“, penkti WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WŠbu, 89.5 FM. Dr. J. Ji Stoka*, tUF. adresas: 
234 Sun Irt Dr., Watchung, N J. 07060. Teleti (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, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

S.L. K.

lietuviško stiliaus1 Paminklai 
SUKURIAMI . IR NEMOKAMAI 

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

VIENO POSĖDŽIO NUOTAIKA asolipo

Vyr. skn. D. Etiukienė *• Clevelando 
govės pirmininke v.*. J. Budriene, kuri viešnią 
jo meniška lėkite. LSS. ąkautininlriu. skautininkų suvažiavi
mas vyko Clevelande . Nuotr. VI. Bacevičiais

Sausio 26 dalyvavau pirma
me pasitarime ruošiantis minėti 
600 metų sukaktį nuo krikščio
nybės įsigalėjimo Lietuvoje, 
štai kas paliko teigiamą įspūdį. 
Šalia įprastų rūpesčių orga
nizuojant didelio nasto renginį, 
šį kartą teko bendrame pasita
rime (bet dar dažniau paskiruo
se pokalbiuose) girdėti, kad šis 
minėjimas turi ypatingą reikšmę 
— jis apjungia visus lietuvius ir 
paliečia pagrindinį tautos bruo
žą. Pakartotinai buvo pabrėžta 
svarba kelti šventės esmę — 
krikščionybės priėmimą — ir 
stengtis pasiekti kiek galint dau
giau žmonių, tuo ugdant visų 
lietuvių krikščioniškąjį sąmo
ningumą. Vykdomasis komi
tetas bei vyskupo talkininkai 
kviečiami rūpintis ne vien kul
tūriniais renginiais, bet lygia
grečiai ieškoti būdų tikinčiųjų 
sąmoningumui ugdyti.

Posėdyje buvo girdėti tokie iš-

sireiškimai: ‘reikia pločio ir gy
lio’, ‘svarbu vystyti krikščioniš
ką švietimą’. Kai buvo pranešta, 
kad jau užverbuoti asmenys rū
pintis įvairiais jubiliejaus pra
tektais, vėl dalyviai pabrėžė, jog 
‘iškilmės turėtų tapti išraiška 
mūsų krikščioniško sąmonin
gumo’.

Šių minčių ir nuotaikų įta
koje per šiuos metus įvairūs 
asmenys studijuos, kaip ir kokiu 
būdu gilinti dvasinį atsinaujini
mą, o 1986 metai bus skirti vi
sų lietuvių dvasiniam ugdymui. 
Galop, 1987 jau būtų išraiška to, 
kas jau pribrendę visų širdyse. 
Tuomet Romos iškilmės ir pa
skirų vietovių šventės būtų kul
minacinis taškas tos pačios ‘Ale
liuja’ — džiaugsmo ir garbės 
giesmės — kad turime ir atpa
žįstame savo ir visos Tautos Vieš
patį, kurio Apvaizdoje toliau 
vystome savo pasipriešinimą da
bartinei padėčiai.

Dalyvė

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

teistas mirties bausme, kuri vė
liau buvo pakeista kalėjimu).

Pastaruoju metu kaltinimas 
suformuluotas pagal BK 68 str., 
t.y. už antitarybinę veiklą ir agi
taciją ir grasinama nubausti 7 
metais kalėjimo.

Iki šiol tardymai vykdavo

kiekvieną dieną. Kadangi L. 
Dambrausko sveikata bloga, tai 
tardomoji priemonė nukelta vė
lesniam laikui. Išvargintą nuola
tinių tardymą bei grasinimų 
L. Dambrauską ištiko širdies in
farktas, šiuo metu jis guli ligo
ninėje.

Graslna Elonai Terleckienei
1984 gegužės! d. 8 vai. ryto 

Elenos Terleckienės bute (Vil
nius, Nemenčinės plentas 68)

aštuoni saugumiečiai padarė 
kratą.

Kratos metu paimta: “LKBK” 
Nr. 60, 1971, 1975, 1976 metų 
dienoraščiai, Antano Terlecko 
laiškai, rašyti iš kalėjimo ir 
tremties užrašų knygutės, įvai
rūs pašto kvitai ir kt. dokumen
tai, knyga “Romas Kalanta”.

Po kratos Terleckienė buvo 
nuvežta į saugumą ir dvi valan
das tardoma. Saugumo buvo ap
klaustas ir A. Terlecko sūnus 
Gintas.

1984 birželio 19 E. Terleckie
nę tardė čekistas Česnavičius. 
Tardytojas, įspėdamas ir kaltin
damas E. Terleckienę ryšių su 
užsieniu (konkrečiai su Kęstu
čiu Jokubynu) bei “antitarybi- 
ninkais” Lietuvoje palaikymu, 
grasino jai iškelti baudžiamąją 
bylą pagili BK 68 str. I dalį.

66-88 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones. 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

ž/.n

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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 kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
’2129 K NA PP STREET 
BROOKLYN, N.Y. 11229

TEL: (212) 789*3300
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KRIKŠTO JUBILIEJAUS TEMOMIS — 4

Gera pradžia
Praeitais metais Lietuvos 

krikšto temomis buvo rašyta 
tris kartus — lapkričio 30, nr. 
47; gruodžio 7, nr. 48; gruodžio 
14, nr. 49.

Dabar vėl grįžtame prie tos 
aktualios ir svarbios temos. 
Grįžtame su optimistinėmis 
mintimis, kad jubiliejaus rengi
mas išjudėjo. Sausio 25 Chica- 
goje jau posėdžiavo įvairių or
ganizacijų atstovai ir sudarė 
didelį komitetą, kuris ir organi
zuos visus darbus. Vykdomajam 
komitetui vadovaus Jonas Kava
liūnas, šviesus ir darbštus žmo
gus. Jam talkina gana daug 
asmenų. Visa minėjimo vyriau
sia vadovybė lieka vyskupo Pau
liaus Baltakio, OFM, rankose. 
Žinant jo didelį darbštumą ir 
pasiryžimą, galime garantuoti, 
kad pradėta organizacija eis ir 
toliau ir duos kuo gražiausių 
vaisių.

Gerai, kad pačios svarbiausios 
iškilmės bus Romoje. Jeigu šv. 
Kazimiero jubiliejus nuskambė
jo su tokia didele iškilme ir su
silaukė tokio atgarsio, tai šis ju
biliejus bus paminėtas dar įspū
dingiau. Popiežius yra mum pa
lankus. Be to, krikštas atėjo per 
Lenkiją. Tai bus paminėta ' ir 
Lenkijoje, nes lenkai gali tuo pa
sididžiuoti.

Pirmajam posėdyje buvo ap
tarta ir kai kurie skubūs dar
bai. Labai gerai, kad komite
tas apsisprendė skelbti pašto 
ženklų konkursą. Vatikanas tik
rai išleis pašto ženklą, o gal 
net ir kelis ženklus. Tad labai 
gerai, kad skelbiamas konkur
sas. Į jį galės įsijungti visi dai
lininkai ir sukurti kuo įdomiau
sią ženklą. Svarbu, kad tas ženk
las būtų lietuviškas, sujungtas 
su Lietuvos praeitimi, kad būtų 
meniškai atbaigtas. Skiriamos 
net trys premijos — 600, 400 
ir 200 doL Tegu dabar rengi
mo komitetas nelaukdamas su
rašo šio konkurso taisykles ir pa

skelbia spaudoje, kad dailinin- 
ka.i galėtų įsijungti į darbą.

Spaudoje paskelbta, kad jubi
liejinį medalį sukurs Vytautas 
Lašu La. Tai irgi laikytina pasi
sekimu, nes šis dailininkas- 
skulptorius yra žymiausias šios 
riišies specialistas. Jo sukurtas 
Vilniaus universiteto medalis 
buvo išstatytas tarptautinėje 
psarodoje Italijoje. Jį parinko 
amerikiečiai dailininkai, kurie 
rtįpinosi šia paroda ir Amerikos 
atstovavimu. Tai ir liudija, kad 
V’ytautas Kašuba sukurs giliai 
prasmingą, tobulai išbaigtą me
dalį, kuris savo įvairiom for- 
inom primins ir senovę ir da
bartį.

Po šitokios geros pradžios 
reikia tik linkėti, kad komite
tas nedelsdamas išsijudintų ir 
pradėtų veikti. Pirmiausia rei
kia organizuoti tuos darbus, kurie reikalauja daug laiko.

Darbininko gruodžio 14 dienos 
numeryje iškėlėme keletą pasiū
lymų. Vienas iš svarbiausių — 
parengti įvairią jubiliejinę me
džiagą pavergtai Lietuvai. Ten 
jie negalės paminėti jubiliejaus. 
Priešingai, dar net trukdys ir du
sinte dusins. Iš čia reikia jiems 
p>ermesti ir jubiliejinės literatūros ir^įitps .medžiagos, kuri juos 
stiprintų. Minėjome, kad reikia 
suorganizuoti įvairių radijo pro
gramų, kurios būtų siunčiamos 
į Lietuvą per įvairias stotis — 
Amerikos Balsą, Laisvės Radiją, 
Vatikaną ir k. Organizavimas 
i rgi turi eiti per vienas rankas, 
kad būtų išvengta kartojimosi. 
Tai gali atlikti tas pats komi
tetas, nes ten bus žmonių, kurie 
sugebės tai atlikti.

Kraštui reikia ir specialių kny
gų, kurios nušviestų Lietuvos krikštą. Tas knygas reikia suor
ganizuoti ir čia išspausdinti, 
kad paskui būtų galima persiųs
ti į kraštą. Daug egzempliorių 
nepraeis, bet — keli tikrai pa
teks į Lietuvą.

Kūčios, įvykusios 1984 gruo
džio 14, turbūt buvo didžiau
sios Vasario 16-osios gimnazijos 
istorijoj tiek dalyvių skaičiumi, 
dek ir programos gausumu.

Valgyklos salėje už stalų susė
do per 160 žmonių: visa Kura- 

torijos valdyki, apie 80 moki
nių, kai kurių tėvai, mokytojai 
ir administracijos darbuotojai 
su šeimomis. Atsilankė ir vokie
čių svečių: Pasaulio liuteronų 
sąjungos vokiečių tautinio ko
miteto įgaliotinis Vak. Vokieti
jai Bažnyčios tarėjas kun. Ed- 
mund Ratz iš Stuttgarto, vietos 
evang. kun. Ansorg, Huettenfel- 
do seniūnas Edmund Maul, vo
kiečių spaudos atstovai.

Sukaktuvinę šventę pradėjo 
evang. kapelionas kun. Fr. 
Skėrys. Jis priminė, kad kalėdi
nes eglutes jis pradėjo ruošti 
prieš 30 metų. Tada gimnazijo
je buvo 150 mokinių. Perskaitė 
buv. direktoriaus Jono Kavaliū
no sveikinimą. Vokiškai paaiš
kino kaip lietuviai švenčia Kū
čias.

Danutė Baltutytė iš Austra
lijos, apsirengusi Lietuvaite, 
deklamavo “Kur tu, sesuo gera, 
kur jūs draugai. ..” ir ant 
atskiro staliuko uždegė tris žva
kes. Savo kraštam būdingas lie
tuvių eiles deklamavo skautai- 
ės: Laima Šlėžaitė iš JAV, Jonas 
Venckus iš Kanados, Diana Sta- 
siukynaitė iš Kolumbijos, Virgi
nijus Jocys iš Vokietijos ir gale 
visi kartu. Savo žvakutėmis jie 
uždegė žvakes ant visų stalų. 
Gimnazijoje tai buvo naujiena. 
Ją paruošė ir eilėraščius parin
ko bei pritaikė “Aušros” tun- 
tininkė s. Meilė Mickienė, nuo 
šių mokslo metų pradžios uoliai 
dirbanti su gimnazijos skautais.

Visiem sugiedojus tradicinę 
“Tyli naktis” giesmę, Arvydas 
Herbstas paskaitė kalėdinę Lu
ko evangeliją. Kun. Fr. Skėrys 
sukalbėjo jo paties šiam vakarui 
parašytą maldą. Eglutės žvaku
tes uždegi “ tėv? Alf.: Bėmato- Stšventė 65-ąjį gimtadienį ir da-

Vasario 16-tos gimnazijos mokiniai Kalėdų eglutėje suvaidino 
“Teateinie Tavo karalystė”. Iš k. G. Diavaraitė, D. Sužiedė
lis ir M. Motekaitytė. Nuotr. M. Šmitienės

KOČIOS VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE

nis, Andrius Smitas ir katalikų 
iiei evangelikų kapelionai kun. 
Jonas Dėdinas ir kun. Fr. Skė
rys.

Direktorius Andrius Šmitas 
vokiškai paaiškino, kad šį vaka
rą pradedamos Kalėdų atosto
gos. Jis priminė, kad Kūčios 
Lietuvoje švenčiamos šeimose, 
l»et būdavo kviečiami ir artimi 
žmonės. Pasidžiaugė, kad prie 
lietuviško kūčių stalo galima 
matyti ir draugiškus svečius vo
kiečius.

Direktorius, kalbėdamas jau 
lietuviškai, prisiminė 1984 metų 
rūpesčius (gaisrą ir pan.). Šiais 
mokslo metais turime d augiau 
mokinių. Atėjo naujų vertingų 
talkininkų: berniukų bei mer
gaičių bendrabučių vedėjai ir 
mokytojai Vairūs Aleksa ir Genė 
Venckuvienė, jos pavaduotoja 
Livija Lipaitė, vicedirektorius 
Ronaldas Tesnau ir kiti. Per
organizuota tautinių šokių 
grupė, choras, atstatytas ir padi
dintas orkestras. Dosnių ir jau
nimą mylinčių tautiečių pagal
ba už 30,000 DM įsigyti nauji 
npuzikos instrumentai.

Direktorius dėkojo visiem, 
kurių darbu, rūpesčiu ir au
komis galima gyventi lietuviš
koje šeimoje: mokytojam, ad
ministracijos bei ūkio darbuo
tojam ir ypač savanoriam tal
kininkam Ignui Švedui ir Ber
nardui Budreikai.

Direktorius paskelbė, kad tu
rime 5 jubiliatus. Gimnazijos 
kuratorijos valdybos pirminin
kas tėv. Alfonsas Bernatonis 
atšventė 70 metų amžiaus su
kaktį. 25-rius metus gimnazi
joje yra išdirbę kun. Jonas Dė
dinas, mokyt. Aloyzas Weigel ir 
šiuo metu sergantis buhalteris 
Rolf Schulz. Kun. Fr. Skėrys

pertheime surooSė dail. Jūratės Baturaitės-Lenikienėf grafikos 
darbų parodą. Parodos atidarymas įvyko gruodžio I>. Apie 
J. Lemkienę ir jos 36 išstatytas paveiksiąs plačiai aprašė 
vokiečių spauda. J. Lemldenė gyvena Vasario liktos gim
nazijoje, kur jos vyras mokytojauja. Nuotraukoje — J. Lem- 
kienė stovi prie savo darbų. Nuotr. M. Šmitienės

bar suruošė 30-tą Kalėdų eglu
tę.

Dar kalbėjo tėv. Alf. Bernato
nis, kun. Ansorg, seniūnas Ed
mund Maul.

Pradedant plotkelių laužymą, 
tėv. Bernatonis ir direkt. Šmitas 
išėjo į priekį prie eglutės. Prie 
jų priėjo visų klasių seniūnai su 
savo auklėtojais ir pasikeitė lin
kėjimais. Kai visi grįžo į savo 
vietas, prasidėjo valgymas kū
čių, kurios susidėjo iš 12 tradi
cinių patiekalų be mėsos ir gy
vulinių riebalų.

Giesmių ir muzikos programą 
paruošė ir jai vadovavo muzi
kos mokytojas Arvydas Palti- 
nas. Jo vadovaujamas mokipių 
choras darniai pagiedojo 4 Ka
lėdų giesmes — vieną lietuviš
ką, dvi vokiškas ir vieną ang
lišką. Virginijus Jocys, Oliveras 
Lipmanas ir Andrius Huberis 
akordeonais pagrojo kalėdinių 
giesmių. Milda Motekaitytė solo 
pagiedojo “Žinau aš skaisčią 
rožę” lietuviškai ir “O Holy 
Night” angliškai.

Iš įvairių muzikos instrumen
tų sudarytas kvartetas (J. To- 
raitė, E..Kirkickytė, H. Šulcaitė 
ir N. Ruplėnas) pagrojo Kalėdų 
giesmės melodiją. Mergaičių 
kvartetas (Milda Motekaitytė, 
Monika Gaižauskaitė, Erina 
Seidlerytė ir Danutė Baltutytė) 
padainavo nostalgišką “Baltą 
žiemos mišką”. Tikra staigmena 
buvo į 13 muzikantų išaugęs or
kestras, darniai pagrojęs kalėdi
nių melodijų pynę.

Po neilgos pertraukos mergai
čių bendrabučio vedėjos Genės 
Venckuvienės ir kun. Jono Dė

dino surežisuoti artistai suvaidi
no pastarojo sukurtą penkių pa
veikslų pjesę “Teateinie Tavo 
karalystė”. Pradžioj režisierė pa
aiškino vaidinimo veikalo paruo
šimo sąlygas ir jo turinį, paimtą 
iš Senojo Testamento apie pra
našą Danielių. Jo mintys susi
šaukia su mūsų tauta, ypač su 
dabartine jos padėtimi. Gausu 
brandžių minčių. Kalbama apie 
mažą Izraelio tautą, kurios 
nariai yra Babilono valdovo Na- 
buhodonozoro belaisviai Danie
lius ir kiti žydai, ir kuri dvasiš
kai pranašesnė už karo grobio 
prisiplėšusį ir garbe apsvaigusį 
Babiloną.

Į vaidinimą įpinta daug mu
zikos ir net gabalas baleto (šo
ko Gabija Diavaraitė, Tanja ir 
Gabija Griun valdai tės, Tanja 
Huberytė ir Silvija Vosyliūtė). 
Pagrindinius vaidmenis vaidino 
Milda Motekaitytė, Darius Su
žiedėlis, Gabija Diavaraitė, In-

< - I f ‘ .z - . ..... I.

grida Povilianskaitė, Daiva Ko- 
rintaitė ir kiti mokiniai.

Kalėdų eglutės rengėjas kun. 
Fr. Skėrys padėkojo rėmėjam 
ir mokinių tėveliam, įgalinusiem 
surengtti šią šventę. Ji nei kiek 
naapsunkino gimnazijos kasos.

Kalėdų senelis apdovanojo 
vaikučius ir jubiliatus, kaip vė
liau paaiškėjo buvo iš Saaro 
krašto atvykęs Algirdas Pala
vinsimas, prieš daugelį metų 
buvęs šios gimnazijos berniukų 
bendrabučio vedėjas.

Šios kūčios užtruko 5 valan
das. Jų nuotraukas ir aprašy
mus išspausdino vokiečių laik
raščiai Mannheimer Morgen ir 
Lampertheimer Zeitung.

A.T.D.

POETAS ANTANAS

BARANAUSKAS 
150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)
• Gyvenimas •Literatūrinėkūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas ir matematikas* Jo reikšmė lietuvių tautai.

PAULIUS JURKUSDevynioliktame amžiujetu- 
rime tris aukštaičių poetus. 
Visi trys Antanai, visi trys kuni

gai, visi trys baigę Varnių kuni
gų seminariją apžemaitėję, bet 
nesutapę su žemaičių poetais.

Tie poetai yra: Antanas Straz
delis (1763 - 1833), gyvenęs dar 
18-tame amžiuje ir įkepęs į 19- 
tą; Antanas Baranauskas (1835- 
1902), beveik ištisai gyvenęs 19- 
tame amžiuje; Antanas Vieno- 
žinskis-Vienažindys (1841-1892), 
miręs palygint gana jaunas.

Aukštaičių poetai nors ir 
mbkėsi Žemaičių dvasinėje se
minarijoje Varniuose, bet prie 
žemaičių poetų nepritapo. Tie 
žemaičių poetai buvo: Dieno- 
zias Poška (1757 - 1830), Sil
vestras Valiūnas (1799 - 1831), 
Simanas Stanevičius (1799- 
1848"). Visi Jie subrendo Vilniaus 

un iversiteto poveikyje ir išreiškė 
ano meto romantinių idėjų san
trauką. Jų poezijoje jau savo 
vietą turi Lietuvos praeitis, kaž
kur toli jau atskamba tautinio 
atbudimo motyvai.

Bendralaikis su žemaičių poe
tais buvo tik Antanas Strazde
lis. Tikriausiai jis girdėjo, kad 
yra toks Poška ir jo Baublys, kur 
jis telkė Lietuvos istorinius 
palikimus ir kūrė pirmąjį muzie
jų. Gal girdėjo ir apie Stane
vičių, Valiūną, bet jam jokios 
įtakos neturėjo. Strazdelis buvo 
vargstančios liaudies dainius, į- 
sisavinęs lietuvių liaudies dainų 
formą ir dainavęs liaudies sti
liumi. Jis ir pats gyveno labai 
vargingai ir nesutapo su dvarų, 
su aplenkėjusių klebonijų kultū
ra.

Devyniolikto amžiaus gale 

visa savo kūryba pasireiškė di
delio talento poetas Antanas 
Vienažindys — Vienožinskis. (Iš 
tos pačios giminės yra kilęs ir 
mum žinomas dailininkas Justi
nas Vienožinskis). Jis irgi atsirė
mė į lietuvių liaudies dainas, 
bet savo kūrybą išvystė labai 
originaliai — žmogiškajam 
skausmui ir ilgesiui davė naujas 
dimensijas. Jis savo eilėraščiam 
sukūrė ir melodijas ir juos 
pavertė dainomis. Tas dainas ir 
paleido į žmones besisvečiuo
damas, begrodamas pats armo
nika.

Strazdelis dainavo irgi liau
džiai ir jo dainos pasklido ir 
išliko žmonių tarpe iki šiandien. 
Jo giesmė “Pulkim ant kelių” 
yra gražiausias religinės poezi
jos kūrinys ir šiandien gieda
mas kiekvienoje lietuvių bažny
čioje. Taip pat ir Vienažindžio 
dainos pasklido žmonių tarpe, 
ir šiandien tauta jas dainuoja 
kaip savo kūrybą, visai nežino
damos, kas yra tų dainų auto
rius, pvz. Kaip gražus gražus rū
telių darželis, arba — Kur pra
puolė tas kelelis.

Tačiau Vienožinskis pats ne
pavirto suvargusios liaudies na
riu. Jis išlaikė kunigišką klebo
nišką formą, savo poeto auto
ritetą. Žmonių buvo labai myli
mas ir gerbiamas už savo pa
prastumą ir kilnumą, už dvasinį 
švarumą.

Tų dviejų aukštaičių poetų 
tarpe atsistoja Antanas Bara
nauskas. Jis taip pat rašė savo 

tautai, lietuviškai kalbantiem 
kaimiečiam, bet drauge jis tą 
poeziją labai pagilino, praplėtė. 
Jis buvo kur kas labiau išsila
vinęs, giliau mąstė ir daugiau 
matė visame gyvenime. Jis ati
dengė Lietuvos gamtos grožį, 
drauge per tą gamtą matyda
mas ir pačią Lietuvą, jos praei
tį, vargus. Ir savo poezijos for
ma jis buvo jau visai kitoks — 
lietuvių liaudies dainų stilius 
tik kai kur jaučiamas, šiaip jis 
kūrė ano meto modernia eilė
dara, daug kur pasinaudoda
mas lenkų poezijos pavyzdžiais.

Kilęs iš kaimo, jis nepasiliko 
kaimo aplinkoje, bet iškilo į rink
tinius profesorius, žinomus kal
bininkus, su juo korespondavo 
Europos žymūs kalbininkai. Jis 
buvo ir Seinų vyskupas, kur vys
kupija buvo dvilypė — lietuviš
ka ir lenkiška. Jaunystėje žavė
josi lietuviškais idealais ir kovo
jo dėl savo tautos geresnės atei
ties. Į amžiaus galą prigeso jo 
jaunatviškas lietuviškas idealiz
mas. Jis gyveno ir veikė “Auš
ros” dinamiškame laikotarpyje, 
liet pats “Aušra” nesidomėjo. 
Tačiau “Aušra” domėjosi jau
nuoju Baranausku ir nuolat 
spausdino jo kūrinius. Jis per 
“Aušrą" veikė lietuvių tautą ir 
prisidėjo prie tautinio atbu
dimo, kai jis tuo pačiu metu, 
gyvendamas Seinuose, rūpinosi 
painiomis matematikos formulė
mis.

Baranauskas išreiškė 19 am
žiaus gilų liaudies religingumą.

Devynioliktame amžiuje lietu
viškas kaimas drauge meldėsi ir 
drauge giedojo. Toks buvo ir Ba
ranauskas, mėgęs lietuviškas 
giesmes. Net vyskupu būdamas, 
sukviesdavo tarnus ir suklup
dydavo lietuviškai giesmei. 
Giedojo per adventą, per gavė
nią. Giedojo Graudžius verks
mus, karunkas ir savo sukurtas 
giesmes Marijai. Jis išlaikė ir 
kitą liaudinį bruožą — buvo la
bai darbštus. Per visą savo gy
venimą skubėjo, triūsė, rašė, 
skaitė, vertė, sprendė matemati
kos uždavinius, administravo ir 
giedojo.

Visa tai vaizdžiai iškyla iš 
praeities dulkių, kai štai prisi
meni, jog suėjo 150 metų nuo 
šio įžymaus Lietuvos dainiaus 
Antano Baranausko gimimo. 
Didelė tai sukaktis. Verta ta 
proga nukeliauti į anuos laikus, 
į anuos kraštus, kur gyveno ir 
veikė tas poetas.

Į lietuvių literatūra atėjo 
aukštaičių poetai, ir jų vadas 
buvo Antanas Baranauskas. Jie 
atsistojo šalia žemaičių poetų 
ir šalia besikeliančių “Aušros” 
poetų. Jie išreiškė savo indivi
dualybę ir drauge savo talentu, 
savo poezijos grožiu jau budino 
lietuvį įkvėpė jam noro kalbėti 
ir dainuoti lietuviškai, gyventi 
savo tautos interesais.

Kelionė į Anykščius
Baranausko gražiausias kūri

nys — “Anykščių šilelis” — vi

siem pasako, iš kur yra kilęs 
pats autorius. Vargu rasi lietuvį, 
kuris nežinotų, ką reiškia 
“Anykščių šilelis”, kas tą veika
lą parašė.

Į Anykščių šilelius, į kalnelius 
ir keliaujame, ieškodami poeto 
Antano Baranausko tėviškės. Ta 
vieta yra visai prie pat Anykš
čių, vadinamas Jurzdikas. Žmo
nės jo pavardę ištardavo tarmiš
kai — Baianauckas, kiti vadino 
stačiai — Baronas.

Lietuvos nepriklausomybės 
pirmam dešimtmetyje buvo ma
da viską sulietuvinti. Tada ir 
Baranausko pavardę rašė — Ba
ronas. Iš Basanavičiaus padarė 
— Basanis. Tik vėliau grįžta 
prie senoviškų istorinių formų.

Baranausko tėvai buvo Jonas 
Baranauskas ir Teklė Povilony- 
tė. Sis įžymus poetas gimė 1835 
metais sausio 17. Kaip rodo se
novės kalendoriai, tai buvo šeš
tadienis. Tuo metu Lietuvoje 
jau buvo įvestas slaviškas kalen
dorius, vadinamas senasis 
stilius. Pagal šį senąjį stilių 
ir buvo surašyta jo gimimo met
rika — buvo įrašyta, kad gimė 
sausio 5. Praeitame amžiuje tas 
senasis kalendorius nuo moder
naus Grigaliaus kalendoriaus 
buvo atsilikęs 12 dienų. Šiame 
dvidešimtame amžiuje jau yra 
atsilikęs 13 dienų.

(Bus daugiau)



4 •DARBININKAS • 1985 vasario 8, Nr. 6

SOLISTĖS L. ŠUKYTĖS 
BELAUKIANT

Miuncheno operos solistė Li- Ir nuo to laiko ji tapo ten Bro
lija šukytė atvyksta Detroitan latinė operos solistė. Ji, taip pat, 
ir vasario 24, sekmadienį, 3 vai. 
p.p. koncertuos Crestwood audi
torijoje, 1501 N: Beach daly, 
Dearbom Hts. Jai akomponuos 
dr. Raminta Lampsatytė.

Solistė Lilija šukytė gimė Lie
tuvoje. 1944 karo audrų sūku
riuose iš Vilniaus ją motina iš
nešė mažą ir per išvietintųjų 
stovyklas 1949 pasiekė Kanadą 
ir apsigyveno Hamiltone. Išėjusi 
pradžios ir aukštesniuosius 
mokslus, 1961 baigė Karališką 
konservatoriją Toronte ir gavo 
pianistės diplomą Toliau studi
javo muziką ir dainavimą To
ronto universiteto muzikos kon
servatorijoje ir užbaigė su garbės 
pažymėjimu. Po studijų pradėjo 
dainuoti Metropolitan operoje 
New Yorke. Čia ji dainavo pa
grindinėse rolėse: Violeta, Ned- 
da, Pamina, Micaela ir Euridice.

1969 debiutavo Bavarijos 
valstybinėje operoje Miunchene.

(1981) Lietuvos pogrindžio 1981 sausio

si ir į Chicagos Lietuvių operą

navičiaus Gražinoje.

nucąa Berlyno, Hamburgo, Koel- 
no, Dusseldorfo ir Frankfurto 
operose. Yra dainavusi Vienoje, 
Salzburge, Londone, Paryžiuje,

okupuotoj Lietuvoj leidžiami 
pogrindžio patriotines spaudos 
tekstai. Prenumerata: 6 leidimai

$25.00 (U.S.) Šio leidinio kai-
zikos mokėsi Amerikoje, o vėliau 
kaip Fulbright stipendininkė, 
Vokietijoje. Dabar dr. Ra
minta Lampsatytė profesoriauja 

. Aukštesnioje Muzikos mokykloje 
Hamburge.

Neapvilkime garsiųjų muzi
kių! Tą dieną pripildykime 
Crestwood auditoriją. Juk mes 
retai kada tokių aukšto lygio 
koncertų turime! Koncertą ruo
šia Lietuvių Fondas.

HARTFORD, CONN
Ruošiamas didingas 

Vasario 16 minėjimas

Hartfordo Lietuvių Bendruo
menė, metusi šūkį “viešoji JAV 
nuomonė yra mūsų kovos lau
kas”, šių metų Vasario 16-osios 
minėjimą įdeda į kitokius, pla
tesnius rėmus. Minėjimas įvyks 
gražiame ir erdviame V. Hart
fordo Robertą teatre.

Visa minėjimo žodinė progra
ma bus anglų kalboje. Į minė
jimą rengėjai yra pakvietę labai 
daug Connecticut valstijos va
dovaujančių asmenų.

Šiam formos pakeitimui pa
skatinimas buvo itin pasiseku
sias šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties iškilmės Hart
forde. Visų džiugiam nustebi
mui į jas atsilankė tūkstantinės 
dalyvių minios. Daugelis daly
vių buvo jau kelintos lietuviškos 
kartos ir nebeklabėjo lietuviškai. 
Tokį gausų sąskrydį pastebėjo 
ir televizija ir didieji laikraščiai, 
iškilmes plačiai ir palankiai ap
rašę.

Hartforde po šiokios tokios 
pertraukos vėl su šiluma buvo 
prisiminta Lietuva. Dalyvavę to
se iškilmėse, kiti gal pirmą kartą 
savo gyvenime, pajuto savo kil
mės šaknis, pajuto norą nors 
retkarčiais vėl sueiti.

Tokiam “visų auklėjimui nors 
kartą per metus” LB parinko 
vasario 16-ąją, mūs prasmin
giausią ir labiausiai politiškai 
reikšmingą šventę.

Hartforde Vasario 16-osios mi
nėjimas įvyks vasario 17, sekma
dienį, 3 vai. popiet Roberts 
teatre, W. Hartforde (Teatras 
lengvai surandamas važiuojant 
Trout Brook gatve, prie pat 
Boulevard gatvės. Iš 84 greit
kelio reikia išsukti Park Rd., 
W. Hartford Center išvažiavi
mu). Pagrindinę kalbą pasakys

prez. Reagano štabo narys Linas 
Kojelis. Meninėj programoj An
gelė Kiaušaitė ir atrinktiniai 
“Berželio” tautiniai šokiai. Pro
gramai vadovaus aktorius Arū
nas Čiuberkis. Himnus ir maldą 
giedos Jurgio Petkaičio vado
vaujamas Connecticut lietuviš
kų parapijų jungtinis choras.

Į minėjimą įėjimas nemoka
mas. Bus renkamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalam.

Iškilmingos pamaldos bus 
Švč. Trejybės bažnyčioje 9. vai. 
ryto.

Hartfordas laukia svečių iš arti 
ir iš toli.

NEW BRITAIN, CONN.
Laisvės šventė artėja

Vasario 16 minėjimas įvyks 
Šv. Andriejaus parapijos salėj, 
396 Church St., sekmadienį, 
vasario 24, 2 vai. popiet.

Lietuvos vėliava plevėsuos 
vasario 23 ir 24 Central Parke, 
miesto centre.

Sekmadienį, 11 vai. aukoja
mos mišios už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Pamokslą pasakys 
klebonas kun.'Jonas Rikteraitis. 
Parapijos choras, vad. Geraldine ' 
Ganzen (Sintautaitės) giedos mi
šių metu ir po jų JAV ir Lie
tuvos himnus. Jaunimas daly
vaus pamaldose su Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis.

Minėjimą pradės L. Bend
ruomenės pirmininkas Romas 
Butrimas. Vadovaus Juozas Raš
kys visai minėjimo programai.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus ir maldą už Tėvynę, po 
klebono kun. J. Rikteraičio in- 
vokacijos, kalbės dr. C. Masaitis 
šio mūsų tautai reikšmingo mi
nėjimo proza.

Lilija Šukytė, Miuncheno operos solistė, atvyko Į Ameriką ir 
vasario 3 koncertavo Marijos aukštesniosios mokyklos salėje 
Chicagoje, vasario 10 koncertuos Bostone, Jordan salėje, gi 
vasario 24 Detroite, Crestwood salėje.

PUTNAM, CONN
Našūs vajai

Negausi skaičiumi, bet žino
ma Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių darbais ir 
pasiekimais, Putnamo lietuvių 
kolonija remia lietuviškus dar
bus ne tik sambūrių ir organi
zacijų vadovavimu, juose daly
vavimu, bet ir finansiškai. Pvz.: 
LB kvietimo reikalam rugsėju 
mėn. suaukojo 355 dol.,-tųp 
pat laiku Lituanistinei kated
rai — 510 dol., o lapkričio mėn. 
Balfoi surinkta 608 dol.

Žinoma, kad be jokių vajų 
buvo paremti: Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikų leidimas, 
Lietuvių Teisėm Ginti Komite
to veikla, Lietuvių Katalikų Pa
galbos veiklą Alkos archyvas ir 
kita.

Bus ir meninė dalis, kurią 
atliks parapijos choras.

Taip pat bus renkamos lais
vinimo darbam aukos ir tiki
masi, kad tautiečiai, suprasdami 
sunkią mūsų krašto padėtį, ati
tinkamai bus dosnūs ir jų daug 
atsilankys minėjime.

Minėjimai! pakviesti: kongre
so atstovė Nancy Johnson, mies
to burmistras William McNa- 
mara, Connecticut valstijos se
natorius Joseph Harper, jr. ir at
stovė Irene Traveau.

Jau keli metai, kai mažai tau
tiečių atsilanko į vasario 16 mi
nėjimus, bet šiais metais tiki
masi ir laukiama visų apylinkėse 
ir New Britai n gyvenančių tau
tiečių.

Juozas Balčiūnas

CENTRINIS CONNECTICUTO 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

ĮVYKS VASARIO 17, SEKMADIENI, TOKIA TVARKA:

9 vaL ryto iškilmingos pamaldos Švč. Trejybė* bažnyčioje

3 vaL popiet akademija Roberte teatre, W. Hartford, Trout Brook Rd., prie pat 
Boulevard gatvės (43 Išvažiavimas Ii 84 greitkelio).

Kalbės prezidento Reagano štabo narys LINAS KOJELIS
Meninėje programoje solistė ANGELE KIAULAITE

Himnus Ir maldų giedos jungtinis choras, vadovaujamas JURGIO PETKAIČIO

Pranešėjas — aktorius ARONAS ČIUBERKIS

Tik gausiai dalyvaudami pagyvinsima kovų dėl liotuvos laisvės.

LB HARTFORDO APYLINKĖ

e

Prieduose randame kratos 
a."-"..* 'i««1 - nrotokolu nuorašus, trismo sūri

te buvo perrašytas Vakaruose, rašinėjimo dokumentaciją h ar- 
aes gauta kopija yra sunkiai iš- timųjų laiškus valdžios pareigū- 
■ Vj. nams.

PLB serijinis leidinys, kuria- Besidomintiem Sovietų Są- 
me pateikiami pilni autentiški jungos primesta Lietuvos teis- 

inam teismine procedūra šis lei
dinys yra tikrai vertingas.

ALMA MATER Nr. 3 (1979) 
Lietuvos pogrindžio spauda Nr. 
13.
; PLB serijinis leidinys, kuria
me pateikiami pilni, autentiški, 
okupuotoje Lietuvoje leidžiami, 
pogrindžio patriotinės spaudos 
tekstai. Leidinio kaina $6.00. 
Bendrai išleido Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

Šio leidinio pirmas numeris 
buvo išleistas Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos 1982.

Alma Mater Nr. 2 iki šiol nėra 
pasiekęs Vakarų.

Trečio numerio leidinyje 
yra 8 patriotiniai eilėraščiai, 
dvi apysakos, atsišaukimas "Vie
nybė — mūsų jėga! Laisvė — 
mūsų ateitis!”, kuris buvo iš
platintas Vilniaus Universitete 
1979 balandžio 18.

Straipsniuose “Jaunimas ir 
tautos ateitis” ir “Ketvirtasis 
padalinimas” iškeliami aktua
lūs ir pastebėti vykstantieji tau
toje negerumai ir reikalas juos 
taisyti kol dar nevėlu. Ypač rei
kia kreipt dėmesį į istorijos 
falsifikaciją.

Pateikiama Stalino ir Hitlerio 
.suokalbio, dokumentaciją, pa
sirašyta Molotovo^ Rjbbehtropo 
paktu. •'

Aptariama popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo vizitas Lenkijoj.

Iškelti mums nežinomi faktai, 
kai prof. A. Greimas lankėsi 
Lietuvoje su paskaitomis.

Skaitytojai supažindinami su 
šv. Raštu turinio ir esmės po
žiūriu.

Yra ištraukos iš leidinio “Žmo
gus ir amžinybė” ir iš A. Sol
ženicyno kalbos, pasakytos Har
vardo Universitete 1978 birželio 
8.

Labai vertingi užkulisiniai 
nutikimai iš kultūrinio, univer
sitetinio ir spaudos gyvenimo 
bei informacinės nuotrupos.

ISleido Pasaulio Lietuvių 
t Bendruomenė, 5620 S. Clare- 

naont Avė., Chicago, IL 60636. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
1982. Tiražas 1200.

Pirmam pusi, paduotas Per
spektyvų credo: kels aktualias 
problemas, parodys jų sprendi
mo būdus, suteiks galimybės 
pareikšti savo nuomonę ir požiū
ri. Supažindins su nuomonėmis 
tų, kurie už jas yra persekio
jami ir net kalinami.

Padės ieškoti kelių į tikrosios 
demokratijos principus ir tarp
tautinius įsipareigojimus.

Dės straipsnius ar studijas, 
kuri oficialioje Lietuvos spau
doje negali būt paskelbti, bet ne
prieštaraujantieji TSRS konsti
tucijos 49 str. ir Lietuvos TSR 
konstitucijos 47 str. f

Straipsniai bus spausdinami 
diskusine tvarka laikantis prin
cipo — gerbk kito nuomonę 
net ir tada, kai tu jai nepritari.

Tikimasi sulaukti tautiečių

Vajų pravedimu rūpi
nosi: dr. J. Kriaučiūnas ir Anne 
Zalonis (Žalionytė), o didesnes 
aukas įteikė: prel. V. Balčiūnas, 
dr. Č. Masaitis, kun. A. Petrai- paramos skleidžiant ir stipri- 
tis, vienuolyno seselės, J. ir M. 
Kriaučiūnai.

Išrinkta LKM Akademijos 
' iždo administracija 
Lietuvių. Kataliku M okslįo 

Akademijos nariai, gyveną JAV, 
susirinko gruodžio 9 vienuolyno 
Raudondvaryje pasitarti Akade
mijos reikalais ir išrinkti valdy
bą, kuri rūpintųsi akademijos 
finansiniais reikalais. Dalyva
vo devyniolika narių.

Susirinkimas pradėtas prel. V. 
Balčiūno malda. Mirę nariai 
prisiminti malda. Praėjusio susi
rinkimo sekretoriaus prel. Bal
čiūno perskaitytas protokolas 
— priimtas. Pranešimus pada
rė: pirm. dr. V. Vygantas — 
apie Akademijos nuosavybių ad
ministravimą, prel. Balčiūnas — 
apie Krikščionis Gyvenime veik
lą, ir dr. vet. A. Stankaitis — 
apie Alkos reikalus. Pastarąjį 
pranešimą papildė dr. J. Kriau
čiūnas, suminėdamas kai kurias 
rūpinimosi Alka detales. Iždo 
reikalus pranešė J. Vembrė, ypač 
pasidžiaugdamas Alkos rėmėjų 
dosnumu. Pranešimai neiššau
kė ypatingų diskusijų.

Alkos išląikymo fondo steigi
mas, iškeltas kelių akademijos 
narių, kuriam ir įstatai jau pa
ruošti, atidėtas, nes aiškinamasi 
fondo steigimo, jo administra
vimo, Alkos veiklos ir Akademi
jos vyriausios vadovybės darnu
mo reikalais.

Svarbiausias susirinkimo rei
kalas buvo išrinkti valdybą, 
kuri ir toliau rūpintųsi Akade
mijos finansiniais reikalais (ši 
valdyba nesikiša į organizaci
nius reikalus), ypač užtikrinti 
sąlygas, kad aukos Akademijai 
ir jai priklausantiem padali
niam: Krikščionis Gyvenime ir 
Alka būtų nurašomos nuo paja
mų mokesčių.

Valdybon išrinkti, išvardijant 
raidyno tvarka: prel. V. Bal
čiūnas (perrinktas) — lieka sek
retorium, kun. R. Krasauskas 
(per.), dr. J. Kriaučiūnas, dr. C. 
Masaitis (per.) — lieka vykdo
muoju vicepirm., dr. vet. A. 
Stankaitis (per.), R. Taunienė 
(per.) ir dr. V. Vygantas (per.) 
— lieka pirmininku. J. Vembrė 
paprašytas ir toliau tvarkyti 
iždo reikalus. Kandidatais val- 
dybon liko: kun. V. Cukuras 
ir J. Vembrė. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti: seselė Augusta Se- 
reikytė, inž. A. Girnius ir dr. 
vet A. Valiuškis.

Susirinkimo metu sužinota,

nant nepriklausomą mintį ir ne
norėtų likti pogrindinės spaudos 
gerbėjų slaptavietėse.

Visas numeris paskirtas V.

kad New Yorke mirė Akademi
jos leidinių mecenatė E. Micke- 
liūnienė. Už ją, prel. Balčiūnui 
vadovaujant, susirinkusieji pasi
meldė.

Nauja putnamietė
Į Putnamą nuolatiniam apsi

gyvenimui atvyko Marija No- 
reikienė iš lialtimorės. Ji jau į- 
sijungė į tarnautojų būrį Matu
laičio namuose ir padeda slau
gyti slaugymo reikalingus.

Dr. C. Masaitis, seselių rėmėjų 
centro valdybos pirm., gruodžio 
15 savo namuose suruošė atvy
kusios ir vietos lietuvių susipa
žinimo popietę, kur visi malo
niai kelias valandas pabend
ravo.

Sergantieji
Prel. J. Maknys, jau kai kuris 

laikas gyvenąs Matulaičio na
muose, staigokai susirgo, kelio
lika dienų praleido ligoninėje, o 
dabar gydomas Matulaičio na
muose. Tikimasi, kad vėl galės 
vaikščioti, ko visi jam linkime.

Providence gyventojas, bet 
nuolatinis svečias Putname, nes 
anksčiau gyveno Matulaičio na
muose, turėjo operaciją. Poope
racinės komplikacijos pareikala
vo ilgesnio ligoninės gydymo. 
Laukiame jo greito pasveikimo.

J. Kr.

— Dr. Rimvydas ir dr. Giedrė 
Sidriai, gyv. Streator, III., pado
vanojo Lietuvių Fondui du že
mės sklypus (iš viso 6,4 akro), 
esančius Wisconsine. Nekilnoja
mo turto vertės apskaičiuotojai 
įvertino kiekvieną daugiau kaip 
25,000 dol. Lietuvių Fondas už- 
pajamavo 50,000 dol. suma.

— Lietuvių Namuose Londo
ne jau keleri metai rengiami 
vakaronėmis pavadinti svarsty- 
bų vakarai. Paskutinis, sureng
tas jaunimo, įvyko 1984 lapkri
čio 17. Jo tema — “Aš noriu bū
ti lietuviu, bet mano tėvas ne
leidžia“. Svarstybom vadovavo 
Vincentar O’Brien, jaunimo 
mestus kaltinimus gynė Kastytis 
Baublys, karščiausiu tėvų kriti
ku buvo Vidas Puodžiūnas. | 
jaunųjų skundą bei kritiką atsa
kė du tėvai — Jaras Alkis ir Vla
das Dargi s.

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS METRAŠTIS 
1983/4. Išleido Vasario 16 gim
nazija. Romuva D-6840 Lam- 
pertheim-Heuttenfeld4. Metraš
tį paruošė: Bronė Lipšienė, Ona 
Siugždienė, Marija Šmitienė, 
Andrius Šmitas. Viršelis: Al
fonso Krivicko. Spausdino: El- 
terio spaustuvė Schwetzingene. 
1984 Šv. Kazimiero metai.

Metraštis yra gražus prisimi
nimas mokytojam ir mokiniam, 
o rėmėjam puiki informacija.

1983/4 mokslo metai buvo 
veiklūs, sunkūs ir nuostolingi. 
Veikė taut šokių grupė, choras 
ir įkurta mokinių orkestras vad. 
A. Paltino. Išleista 4 abiturien
tai, o 1984/5 mokslo metam yra 
77 mokiniai. Sudegė berniukų 
bendrabutis, muzikos instru
mentai, nukentėjo biblioteka. 
Teko persitvarkyti, pirkti naujus 
baldus. Nuostoliai dideli. Gauta 
šiek tiek paramos iš valdžios ir 
apdraudos bendrovės, bet dar 
daug stinga nuostoliam išlyginti.

Informacijai pateikta mokyto
jų sąrašas, pamokų tvarkaraš
tis, personalo ir talkininkų pa
vardės, veikiančių būrelių apra
šymai ir visokeriopa veikla.

Atžymėta dail. Alfonso Krivic
ko, ilgiausiai gimnazijoj dirbu
sio mokytojo, pasitraukimas 
pensijon.

Prašoma gimnazijai aukų, ku
rios yra tikrai labai būtinos ir 
reikalingos. Tai vienintelė lais- 
vąjam pasauly lietuviška gim
nazija.

Aukas galima siųsti gimna
zijos fondo, Balfo ar Lietuvių 
Bendruomenės vardu.
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MIRĖ KUN.
L. BUDRECKAS |

Providence, R.I., kunigų po- . 
ilsio namuose vasario 1 mirė 1 
kun. Ladas budreckas. Mirė 
miegodamas. Laidoti buvo per- \ 
vežtas į New Yorką. Buvo pašar
votas M. Shalins šermeninėje. 
Vasario 4, pirmadienį, pervežtas 
į Apreiškimo parapijos bažnyčią, 
kur 8 v. v. buvo gedulingos mi
šios. Palaidotas vasario 5 iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios Šv. 
Jono kapinėse.

- o -
Velionis buvo gimęs 1905 spa

lio 24 Gomely, Gudijoje. Už
augo Kaune prie Karmelitų baž
nyčios. Baigęs pradžios mokyklą 
ir Saulės gimnazijos 4 klases, 
1921 įstojo į Kauno kunigų se
minariją Kunigu įšventintas 
1928 lapkričio 1 L. Tais pačiais 
metais paskirtas į Joniškį vikaru 
ir progimnazijos kapelionu. 
1933 perkeltas į Kiiuną bazilikos 
vikaru. Tada įstojo į Kauno kon
servatoriją ir studijavo iki 1937 
metų, studijavo vargonus, chora
lą, kompoziciją. 1937-39 specia
lizavosi Romos Popiežiškame 
bažnytinės?' muzikos institute. 
Dėl prasidėjusio karo studijas 
nutraukė ir grįžo į Lietuvą.

Buvo pakviestas į Vytauto Di
džiojo Universitetą teologijos fa
kultetą dėstyti grigalinį choralą 
ir bažnytinės muzikos istoriją. 
Drauge vadovavo kunigų semi
narijos ir bazilikos choram.

Karo metu 1944 pasitraukė į 
Vokietiją po karo vėl nuvyko į 
Romą ir 1945 - 49 tęsė studi
jas toliau. Įsigijo grigalinio cho
ralo magistro laipsnį ir kompo
zicijos licencijatą.

Į Ameriką atvyko 1949 ir dau
giausia dirbo įvairiose Brookly- 
no vyskupijos parapijose, kurį 
laiką buvo išvykęs į Vokietiją ir 
talkino vysk. A. Deksnio įstai
goje. Grįžęs dirbo Apreiškimo 
parapijoje,-: paskui- persikėlėlį 
Matulaičio^1 poilsio niūrius Put- 
name, o iš ten į kunigų poilsio 
namus Providence.

Kun. Ladas Budreckas

Kaip kompozitorius reiškėsi 
gana plačiai. Sukūrė ištisą eilę 
motetų ir giesmių, pažymėtini 
Hymn for America, Christus 
vincit, Lietuvio giesmė, išleido 
mišias Aušros Vartų Marijos 
garbei 1969. Nuo 1966 vadova
vo Lietuvių religinės muzikos 
komisijai.

Muzikiniais bei liturginiais 
klausimais rašė Lux Christi, Mu
zikos Žiniose. Parengė kun. 
Teodoro Brazio monografiją ir 
jos ištraukas paskelbė spaudoje.

Paskutinis jo didelis darbas 
buvo — Šv. Kazimiero garbei 
surinko įvairių kompozitorių kū
rinius ir juos parengė spaudai. 
Knygą spausdino saleziečių 
spaustuvė Romoje. Apie šį savo 
darbą jis Darbininko redakcijai 
rašė sausio 9 ir atsiuntė smulkų 
planą, kokie veikalai į šį rinkinį 
įeina. Apie tai bus greitai pa
rašyta Darbininke.

jubltaflM.
' ■Sausio 20 $v. Petro ir Povilo 

bažnyčioje buvo gražios iškil 
mės, kuriomis, pradėtas šios pa
rapijos gyvavimo 90 metų jubi- 

f lięjus. Į šias iškilmes atsilankė 
ir vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Drauge su vyskupu mišią.' 
| koncelebravo: klebonas kun 

Petras Žemeikis, kun. Juozas 
į Pragulbickas, kun. Ronald Marg 
L zewski, Tėv. Benvenutas Rama

nauskas, OFM. Jiem patamave 
I diakonas Anthony Samaloni: 

ir diakonas Henry Ketunvitis.
Į Mišių mietu lietuviškus skaity 

mus atliko Vytautas Kavolis
Į angliškai — Ruth Kidzius. Lie- 
■ tuviškai pamokslą pasakė kun. J. 
I Pragulbickas, angliškai — kun.

Petras Žemeikis. Mišių metu gie
dojo choras, vadovaujamas Liu
do Stuko.

Emily Linkus pakvietė prie 
altoriaus atnešti aukas ir dova
nas. Tai atliko parapijos iždo 
globėjai ir globėjos. Kai kurios 
moterys buvo su tautiniais dra
bužiais.

Po mišių parapijos svetainėje 
buvo vaišės. Dalyvavo 225 žmo-

— Lietuvių Fronto bičiulių 
ruošiama poilsio ir studijų sa
vaitė šią vasarą vyks nuo liepos 
28 iki rugpjūčio 4 Dainavoje. 
Bičiuliai ir jų bičiuliai kviečiami 
registruotis jau dabar. Kartu pra
šoma siųsti ir 10 dol. registra
cijos mokesčio šeimai. Re-

žys, 7225 West Higgins Rd., 
Chicago, III. 60656.

dakcijos nuolatinis svečias. At
vykęs j Brooklyną, visada apsi-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos šventė

Philadelphijoje Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mą rengia LB apylinkės valdy
ba. Ta proga sekmadienė, vasa
rio 17, 10:30 v. r. Šv. Andrie
jaus bažnyčioje bus aukojamos 
mišios, kuriose organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vė
liavomis. Mišių metu gros sty
ginis duetas — Brigita Pumpo- 
lytė ir Juozas Kasinskai. Ta in
tencija yra užprašytos mišios ir 
kitose dviejose lietuviškose pa
rapijose — Šv. Kazimiero ir 
Šv. Jurgio.

Tą pačią dieną, 2 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, 2715 E. 
Allegheny Avė., įvyks iškilmin
gas minėjimas. Invokaciją sukal
bėti pakviestas kun. Kazimieras 
Stevvart Kalbą pasakys inž. Juo
zas Ardys iš Erie, PA, buvęs 
ilgametis Philadelphijos LB 
apylinkės pirmininkas, o šiuo 
metu LB X-tosios tarybos narys.

Pakviestas miesto burmistras W. 
VVilson Goode, kuris pernai tik 
ką perėmęs miesto valdžią, daly
vavo minėjime. Gubernatoriui 
Thomburgh atstovaus jo Etni
nių Reikalų komisijos pirminin
kas Richard Jankowski.

Meninę programos dalį atliks 
vietos jaunos meninės pajėgos: 
Vyrų oktetas, vadovaujamas Vy
to Maciūno, dainininkės Rasa 
Krokytė ir Danutė Rukšytė, šo
kių grupė “Aušrinė” ir dekla- 
matorė Jūratė Krokytė - Stirbie- 
nė. Programai vadovaus Renata 
Baraitė ir Gabrielius Mironas. 
Bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvės reikalam.

Vakare 6:30 vai. per WFLN- 
FM radio stotį (95.7) bus specia
li lietuviškos muzikos programa. 
Jau septyniolika metų ši klasiki
nės muzikos stotis nemokamai 
duoda pusvalandį programai 
anglų kalba apie Lietuvą Va
sario 16-tos proga. Būtų gerai, 
jeigu lietuviai pasiųstų WFLN 
stočiai padėkos laiškučius, tg.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS SUDĖTIS

Šiuo metu Ateitininkų federa
cijos taryba susideda iš penkio
likos rinktų narių, esamo ir bu
vusių federacijos vadų bei da
bartinio federacijos dvasios 
vado.

Tad 1984 - 87 metų kaden
cijos Ateitininkų federacijos ta
rybą sudaro šie rinktieji as
menys:

Nijolė Balčiūnienė, Cleve- 
land, Ohio; seselė Margarita Ba
reikaitė, Toronto, Canada; Daiva 
Barškėtytė, Chicago, III.; Birutė 
Bublienė, Birmingham, Mich.; 
Vaclovas Kleiza, Chicago, III., 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
Lansing, Mich.; dr. Česlovas 
Masaitis, Thomson, Ct.; dr. Al
gis Norvilas, Oak Lawn, III.; 
Juozas Polikaitis, Chicago, III.; 
dr. Vaclovas šaulys, Chicago, 
III.; Vytautas Šoliūnas, Lemont, 
UI.; Jonas Vaitkus, Hyattsville, 
Md.; dr. Vytautas Vygantas, 
Dalias, Texas; Jonas Žadeikis,

Oak Lawn, III; Arvydas Žygas, 
Chicago, III.

Vadovaujantis Ateitininkų fe
deracijos konstitucija, dabar
tinis bei buvę federacijos vadai 
ir dabartinis federacijos dvasios 
vadas taip pat yra pilnateisiai 
AF tarybos nariai:

Kun. dr. V. Cukuras, Putnam, 
Ct.; dr. A. Damušis, Lockport, 
III.; dr. J. Girnius, So. Boston, 
Mass.; dr. P. Kisielius, Chicago, 
III; J. Laučka, Bethesda, Md.; 
prof. dr. A. Maceina, Vokietija; 
dr. K. Pemkus, Dandee, III; 
dr. J. Pikūnas, Detroit, Mich.; 
prof. S. Sužiedėlis, Brockton, 
Mass.

Ateitininkų federacijos tary
bos prezidiumą sudaro: Juozas 
Polikaitis — pirmininkas, dr. 
Algis Norvilas — vicepirminin-

J. Polikaitis
AF tarybos pirmininkas

Elizabethe sausio 20 pradėtas Sv. Petro ir Povilo parapijos 
90 metų jubiliejus, j kurį atsilankė ir vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Nuotraukoje iš k. — Monica Bargas, Christine Ochs, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, kun. klebonas Petras Zemeikis, 
Ruth Kidzius.

lankydavo ir redakcijoje, pa
pasakodavo apie savo darbus.

Velionio artimiesiem reiš
kiame užuojautą ir drauge pra
šome, kad muzikų draugija arba 
Kultūros Taryba sudarytų sąly
gas ir išleistų jo parengtą mono
grafiją apie kompozitorių Teo
dorą Brazį, kad išleistų ir kitus 
velionio muzikinius kūrinius.

(P-j-)

nės. Vaišes žodžiu pradėjo pa
rapijos komiteto socialinių rei
kalų vadovė Isabel Keturwitis. 
Maldą sukalbėjo diakonas 
Henry Keturwitis. Programai 
vadovavo pirmininkė Anne Ba
ronas. Tautinius šokius šoko 
“Liepsna”, vadovaujama Algio 
Bražinsko.

! Kun. Petras Žemeikis prašė at
sistoti visus draugijų pirminin
kus, taip jis pravedė jų prie
saiką. Pabrėžė, kad šiais sukak
tuviniais metais savo susirinki
mus pradėtų malda.

Toliau kalbėjo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Jis visus pa
sveikino, pasveikino ir kleboną,

kuris taip gražiai tvarko parapi
ją. Prisiminė ir parapijos 90 
metų sukaktį.

Vaišes malda užbaigė diako
nas Anthony Samalonis.

Šis 90 metų sukakties minė
jimas bus tęsiamas ir toliau iki 
pat rudens. Balandžio 20, šeš
tadienį, 5:30 v.v. bus mišios ir 
vysk. P. Baltakio, OFM, sutiki
mas. Parapijos sukakties proga 
vyskupą pasveikins visos draugi
jos. Po mišių parapijos salėje 
bus didelė vakarienė. Iš anksto 
kviečiami visi atsilankyti ir pra
leisti gražų vakarą su mūsų 
vyskupu.

Mary Buzanskienė

— Kun. Vadovas Šarka, dir
bąs Vokietijos lietuvių pastora
cijoj, buvo paguldytas ligoni
nėn ir sausio 22 jam buvo iš
plautas vienas inkstas. Ligonis 
palengva sveiksta, bet reikalin
gas moralinės paramos ir mal
dų. Jo adresas: Dek. V. Šarka, 
Marienkrankenhaus, Alfredstr. 
9, 2000 Hamburg 76, W. Ger
many.

—Lietuvių F ondo pagrindinis 
kapitalas šių metų sausio pra
džioje pasiekė 3,100,000 dol. 
Praėjusieji metai Lietuvių Fon
dui buvo nepaprastai sėkmingi 
ir derlingi. Negalutiniais duo
menimis Lietuvių Fondo kapita
las 1984 metais paaugo 420,000 
dol. ir padidėjo 240 nariais. Da
bar Lietuvių Fonde yra 5556 
nariai.

AUKA PAREMKIME LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ
Jau daug metų jį dirba Lietuvių Bendruomenė visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Amerikoje ji iškovojo Lietu

vos Diplomatinės Tarnybos tęstinumą, Australijoje susigrąžino jau atimtą Pabaltijo kraštų okupacijos nepri- 
pažiryimą, vėl Amerikoje išsaugojo JAV Valstybės departamento žemėlapiuose ketinamą išimti pastabą, jog JAV 
neprlpažįįtarPabaftije valstybių Sovietu Sąjungos teritorijom. Visuose kraštuose teminiais, radijo bangomis, raš
tais, memorandumais bei žodžiu įvairių apsilankymų progomis, ji informuoja įvairias valdžias apie sunkią Lietuvos 
padėtį ir prašo jai pagalbos. Visam tam darbui reikia daug darbininkų, bet dar daugiau lėšų, kurių Lietuvių Bend
ruomenė visur ir visada labai stokojo.

Todėl ir kreipiamės į jus, mieli tautiečiai, prašydami neužmiršti jos ir šios Lietuvos nepriklausomybės šventės 
proga. Paremkime ją nors ir kuklia auka. Vasario mėnesį laikykime Lietuvos laisvinimo reikalams lėšų telkimo 
mėnesiu ir jo metu atiduokime savo auką Lietuvių Bendruomenei. įteikime ją savo krašto vadovybei minėjimų ar 
kitokių progų metu arba siųskite tiesiog Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai šiuo adresu:

LITHUANIAN W0RLD C0MMUNITY 
5620 So. Claremont Avė.
Chicago, III. 60636

Aukas siųskite pasinaudodami šia atkarpa:

Vardas ir pavardė.............................................

Adresas ............................................................

PLB valdybai Vasario 16 proga aukoju ....

Čekį rašykite: Lithuanian World Community

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS 

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

KELIONĖS

KELIONĖS

KELIONĖS

KELIONĖS

NR.

NR.

NR.

1

2

3

NR. 4

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

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO $1,788.00
IŠ MONTREALIO $2,225.00 KANADIŠKAIS

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

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

$1,669.00

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKA'S

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS, 
ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ ŠVENTĖ, KEL. NR. 4 
GRANDUOZINIS NAUJŲ METŲ St/OKIMO BALIUS.

1,835.00

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KOOPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVAR
KANT DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS KELIONIŲ 
REIKALAIS PRAŠOM KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.0. BOX 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS Simplr rtrmmv lw f

— Kun. Jonas Ruokis, kun. 
Lado Budrecko bendrasuolis 
kursinis draugas, paaukojo 
2,000 dol. šv. Kazimiero gies
mių antologijai Romoje išleisti.

— Sol. Regina Žymantaitė- 
Peters pirmą kartą pasirodys 
Chicagos Jaunimo Centre 1Q85 
vasario 24 Amerikos Lietuviu 
Tautinės Sąjungos ir Vilties 
Draugijos rengiamame kon
certe.

— Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono klubas, 
įvertindamas Darbininko įnašą 
į lietuvybės išlaikymą išeivijoje, 
laikraščiui stiprinti atsiuntė 50 
dol. auką per savo iždininkę 
Ireną Ulpaitę. Leidėjai nuo
širdžiai dėkoja.

— LB Worcesterio apylinkės 
valdybos nariai, įvertindami 
Darbininko pastangas kelti lie
tuvišką dvasią, spausdinimo iš
laidom sumažinti atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Lietuvos vyčių 96 kuopa, 
Dayton, Ohio, įvertindama Dar
bininko lietuvišką darbą, spau
dai stiprinti atsiuntė 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū.

— “Laiškai lietuviams” organi
zuoja ekskursiją į Pietų Ameriką 
balandžio 18 - 30 d. Tris dienas 
pabūsime Buenos Aires ir septy
nias dienas Rio de Janeiro. Ke
lionė (su gerais viešbučiais) iš 
Miami kainuos 1195 dol., iš Chi- 
cagos — 1485 dol. Laiko jau ne
daug, vietų skaičius ribotas, 
tad skubėkite Registruotis šiuo 
adresu: American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Westem 
Avė., Chicago, IL 60643. Tel. 
(312) 238-9787.

— 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.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Baltrušaitytė, Toronto, 
Ont, A. Kuolas, Oakville, Ont. 
Užsakė kitiems: V. Kaupas, Con- 
cord, N.H. — S. Galdikienei, 
Dorchester, Mass., N. Baltrulio- 
nienė, Jamaica, N.Y. — E. 
švegždienei, Toronto, Ont., V. 
Milukas, Plainview, N.Y. — A 
Milukas. East Orleans. Mass. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Nau
jiems skaitytojam Darbininko 
pirnumerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. mebun.
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Gaisras
— Čia gaisrinė? — pasigirdo 

ragelyje moteriškas balsas.
— Taip, — atsakė budintis ir 

trumpai paklausė:
— Adresas?
— Matot, — pasakė moteriš

kas balsas, — aš tik ką pasodi
nau gėles savo darželyje . ..

— Piliete, — nutraukė budin
tis, — mum nerūpi jūsų gėlės. 
Čia gaisrinė.

— Būkit malonus, leiskit man 
pabaigti kalbėti, — paprašė 
moteriškas balsas. — Kaimynų 
namas jau seniai dega. Norė
jau paprašyti, kad jūs atvažiavę 
pasaugotumėt mano gėlyną—jo 
neišmindytumėt.

Geriausia žmona
— Kreipsiuosi į teismą ir pra

šysiu skyrybų. Žmona su manim 
jau šeštas mėnuo visiškai ne
kalba.

— Žmogau, nedaryk tokios 
kvailystės! Kur tu kitą tokią 
gerą žmoną rasi?

Žmonių kilmė
Du naujokai ginčijasi dėl žmo

gaus kilmės. Prieina viršila:
— Ko ginčijatės? — klausia jis.
— Matot, jis tvirtina, kad žmo

gus išsivystė iš beždžionės!
Pagalvojęs viršila sako:
— Eiliniai — gal būt, bet vir

šilos — jokiu būdu!

Laiškai
Mažytė Marytė kažką piešia 

popieriuj.
— Ką tu darai, dukrele? — 

klausia mamytė.
— Aš, mamyte, rašau laišką 

Birutei.
— Bet gi tu, mergyte, nemoki 

dar rašyti!
— Tai nieko, mamyte. Biru

tė juk irgi nemoka skaityti.

PUOŠNŪS ALBUMAI

Puošnūs ir meniški albumai, 
su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. Whitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ta
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kepykloj
Ponia, užėjusi į kepyklą, klau

sia. ar jie turi raidžių pavidalo 
pyragų.

— Aišku, — atsako kepėjas, 
— čia aš turiu visą alfabetą 
iškepęs.

— Bet nepilnas! Trūksta rai
dės B.

— Teisingai, ponia, ir aš tą 
dabar matau. Ar jūs būtinai B. 
pageidaujat? Jei nėra skubu, aš 
jum mielai rytojaus dienai iš
kepsiu.

Kitą dieną konditorius, ištrau
kęs iš pečiaus gražų B formos 
pyragą, demonstruoja jį atvyku
siai poniai ir klausia ją, nes 
mato, kad ji abejingai žiūri:

— Ar jum nepatinka?
— Nieko, visai gražus, bet 

aš įsivaizdavau, pone kepėjau, 
tą B kitokio stiliaus. Taip su 
išraitymais. Šitas yra toks labai 
lygus. Ar neatrodo jum irgi taip?

— Mes galim padaryti visiškai 
sulig jūsų noru. Tik reikėjo jum 
iš iš karto pasakyti, kaip jūs pa
geidaujat. Dabar vėl užtruks 
diena, kol mes jum kitą galė
sime iškepti.

Kitą dieną, poniai atėjus, kon
ditorius parodo savo naują kūry
bą — meniškai išraitytą pyragą 
raidės B forma.

—- Na, miela ponia, ar dabar 
pagal jūsų skonį tą raidę B išsu
kinėjau?

— O, taip, — atsako ponia 
džiaugdamasi, — dabar padarėt 
visiškai taip, kaip aš įsivaizda
vau! Dabar ta raidė turi įdomias 
linijas, taip sakant, gerą išraišką. 
Labai gražu!

Konditorius šypsosi ir klausia:
— Gal jum tą gražią raidę į 

dėžutę supakuoti?
— Ne, ačiū labai, nereikia. Aš 

čia pat suvalgysiu!

Neaiški kilmė
Petras užjausdamas klausia: 

“Ko verki, Albinuk?”
Albinas: “Todėl, kad tėtis 

mano mamą pavadino Josimi, o 
mama išvadino tėtį

Petras: “Na, gerai. Jie taip vie
nas kitam pasakė. Ar dėl to rei
kia verkti?”

Albinas pradeda dar labiau 
verkti, sakydamas: “Jei mamytė 
žąsis, o tėvukas asilas, tai kas 
aš esu?”

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Gintaras su daina. Toronto 

“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

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

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

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

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

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

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Švalkausklenė sutiko 
šlama laikraštyj* duoti paaiškinimų 
Ir patarimų telsMal* klausimai* Dar
bininko skaitytojam. Klausimai stųs- 
tini Jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attom*y-at-Law, Boston 
Fhre Bank BMg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132

KAIP APSAUGOTI SANTAUPAS

KLAUSIMAS
Esu 76 m. našlys. Turiu vieną 

sūnų Califomijoj, dukterį — Ka
nadoj. Gyvenu New Yorke. Prieš 
pusmetį buvau gerokai susirgęs 
ir teko išgulėti ligoninėj beveik

būdas laikyti savo pinigus. Jei 
santaupų savininkas nori, kad, 
jam mirus, jo pinigai atitektų 
kitam bendrasavininkui — tada 
nėra problemos. Tačiau jei sa
vininkas “uždeda” kito asmens

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs-

sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 5 dol. —
V. Simonaitis, Richmond Hill, 
N.Y., R. Kregšdys, Manassas, 
Va., G. Matejune, W. Hartford, 
Conn., A. Starinskas, Dorches- 
ter, Mass., J. Tamašauskas, Wor- 
cester, Mass., M. Molynas, Flu- 
shing, N.Y., A. Visockis, Pater- 
son, N.J., A. Andrews, Rošelle, 
N.J., M. Kuslikis, Grand Rapids, 
Mich., A. Keblys, Montreal, 
Que., V. Muraška, Philadelphia, 
Pa., J. Kumpikas, Hollis Hills, 
N.Y., J. Musteikis, Rochester, 
N.Y., D. Kasper, Brockton,

balis, Rochester, N.Y., A. Shepu- 
tis, Woodhaven, N.Y., M. Naru
ševičius, Paterson, NJM V. Meti
nis, Hazlet, N J., J. Lukošius, 
Brooklyn, N.Y., Z. šipaila, Way- 
land, N.Y, T. Augulis, Bloom- 
field; N.J,. C. Lapinskas, Wor- 
chester, Mass., J. Daugherty, 
Grand Island, N.Y., kun. A. 
Rubšys, Bronx, N.Y., J. Vait- 
kūnas, Lenox, Mass., V. Gjub- 
liauskas, Brockton, Mass., M. 
Kleiza, Woodhaven, NTY., V. Mi
sevičius, Ozone Park, N.Y., M. 
Butrimas, New Britain, Conn., 
J. Pupininkas, St. Petersburg 
Beach, Fla., M. Bučinskas, 
Bronx, N.Y., A. Kizis, Flush- 
ing, N. Y., A. Lukoševičius, Wood- 
haven, N.Y., M. Kiemaitis, St. 
Petęrsburg, Fla., A. Semaška,

du mėnesiu. Po to gydžiausi na
mie. Turiu sudaręs testamentą, 
kuriuo palieku savo turtą sūnui 
ir dukteriai — pusiau. Tai, rodo
si, nebūtų problemos; o taip ne
išeina. Kai sirgau, turėjau sun
kumų išsiimti reikalingus pini
gus iš banko, nors tame banke 
esu išbuvęs “taupytojų” apie 25 
rrietus. Tai kokia nepažįstama 
kasininkė nepažįsta parašo, tai 
šiaip sunkumų sudaro. Mano 
pažįstamas nunešdavo mano 
“withdrawal slip” į banką, ma
no pasirašytą, ir atnešdavo man 
pinigų. Tačiau kartais susidary
davo visokių keblumų. Mano 
pažįstamas, beveik ir draugas, 
gyvena netoli ir jis man pasi
siūlė, kad uždėčiau jo vardą ant 
savo santaupų knygutės, kad 
nebūtų sunkumų pinigų išsiimti, 
jei vėl kada susirgčiau.

Skaitau Tamstos teisiškus pa
tarimus ir man atrodo, kad 
Tamsta esi tos nuomonės, kad 
taip daryti nepatartina. Tačiau 
kas man daryti? Susidaro tikrai 
didelis nepatogumas, kai reikia 
pinigų išsiimti iš banko, ar net 

. čekį daktarui apmokėti,. už 
Į vaistus, ar šiaip, kai pinigų pri

reikia. Aš turiu “medicare”, kaip 
ir visi, bet ir ligoninė pareika
lavo iš manęs pinigų, kai ten 
gulėjau. Iš viso teko nemažą su
mą sumokėti. O jie reikalaują, 
kad įmokėti iš anksto, o ne grį
žus namo. Gal galima kokius 
popierius sudaryti, kad niekas 
po mirties negalėtų pinigų pasi
savinti, o juos atiduotų tiem, 
kam jie priklauso pagal testa
mentą? Negi gali kas pasisavin
ti vien todėl, kad suteikia drau-
gui kaimynišką pagalbą. Prašau 
pasisakyti šiuo reikalu.

Beje, kodėl man reikėjo užsi
mokėti pačiam už daktarų pa
tarnavimus? Tai buvo gana 
stamboka suma. Aš vis manyda
vau, kad “medicare” senesnio 
amžiaus žmonėm užmoka už gy
dytojų patarnavimus, ne tik už 
ligoninę/Ar ne taip?

ATSAKYMAS
Del bendrai laikomos banko 

sąskaitos: (joint accourtt). Kiek
viena proga įspėju žmones to 
nedaryti. Tai yra pavojingiausias

vardą ant savo banko sąskai
tos, tikėdamasis, kad jam minis, 
tos santaupos teks jo giminėm 
ar kitiem asmenim, kuriems jis 
nori tuos pinigus palikti, pagal 
testamentą arba pagal įstaty
mus (statutes of descent and 
distribution), — jis gali apie tai 
užmiršti. Jam mirus, bendrasa- 
vininkas, atsieit tas, kurio var
das yra “uždėtas ant knygutės”, 
tuos pinigus pasiims sau. Ban
kas neturi teisės jam uždrausti
pinigus išimti po Tamstos mir
ties. Nesakau, kad nėra sąžinin
gų žmonių pasaulyje. Retkar
čiais man tenka pamatyti žmo
gų, kuris nenori pasisavinti kito 
žmogaus turto ir sutinka atiduo
ti tuos pinigus giminėm arba pa
likuoniam. Tačiau turiu pasakyti 
ir pabrėžti, kad taip pasitai
ko vieną kartą į tūkstantį. Reta 
išimtis.

Mass., K. Barūnas, Ormond 
Beach, Fla., S. Gruzdys, New 
York, N.Y., Ž. Ratas, Merrick, 
N.Y., J. Babrys, Gulfport, Fla., 
A. Balčytis, Chicago, III., A. Sa-

Dėl “Medicare”:
Įtariu, kad Tamsta turi tik 

“part A”, o neturi “part B” 
“medicare”, kad sutaupius kele
tą dolerių. Turiu pasakyti, kad 
tai yra labai didelis apsileidi
mas. Anglai apie tokią situaciją 
sako taip: “pound foolish and 
pennywise”. Dėlkeletos dolerių 
sutaupymo, Tamsta, jei rimtai

Todėl patariu Tamstai, jei ne
turi kitos išeities ir privalai 
turėti bendrasavininką, kuris, 
Tamstai susirgus, arba šiaip ne
galint nueiti į banką, išimtų ir 
Tamstai atneštų pinigų iš ban|c< 
taip padaryti: j

Pasišauk savo advokatą ir pa
prašyk, kad sudarytų dokumen
tą, kuriame aiškiai būtų pasa
kyta, kad draugo ar pažįstamo
jo vardas yra uždedamas ant 
banko knygutės, vien Tamstos 
paties patogumui ir kad Tamsta 
neturi jokio noro (intention) pa
dovanoti savo pinigus tam bend
rasavininkui dabar arba po mir
ties. Tamstos advokatas žinos, 
kaip tokį dokumentą reikia suda-

susirgsi galėsi nustoti viso arba 
didelės dalies savo sunkiai su
taupyto turto. Esu sutikus ne
mažai tokių gudruolių ir “tau
pių” žmonių, kurie, tik rimtai 
susirgę, “sužinojo”, kad neturi 
“medicare” part B, o tada jau 

''buvo pervėlu. Patariu Susisiekti 
su “Medicare” ir paklausti, kada 
Tamsta galėsi “prisijungti” prie 
Part B turinčių “Medicare” na
rių.

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

New Britain, Conn., J. Rauge- 
lis, Waterbury, Conn., S. Rudys, 
Worcester, Mass., N. Armonas, 
Keamy, N.J., J. Misiūnas, Fair 
Lawn, N.J., A. Senkus, Easton, 
Pa., dr. G. Skučas, Hampton, 
Va., J. Ramas, Metuchen, N.J., O. 
Vileniškis, Dorchester, Mass., 
G. Valatka, White Horse Beach, 
Mass., J. Sticht, Bisbee, Ariz., 
J. Valiūnas, Shrewsbury, Mass., 
dr. B. Mikonis, Dorchester, 
Mass., B. Liaudanskas, Detroit, 
Mich., S. Šidlauskienė, Roslin- 
dale, Mass., W. Shereika, Liv- 
ingston, N.J., I. Bartašius, Wil- 
liamstown, N.J.

Po 4 dol. — J. Sakaitis, Au- 
bum, Mass., J. Gelgota, Brook
lyn, N.Y.

4 dol. —J. Vasylionis, Dunel- 
len, N.J.

Po 3 dol. — J. Puteris, To
ronto, Ont., M. Norkūnas, Dor
chester, Mass., O. Šarkauskas, 
Worcester, Mass., P. Ablomienė, 
Hartford, Conn., A. Kriščiūnas, 
Hartford, Conn., J. Paliulis, 
Ponce Inlet, Fla., L. Vaičiūnie
nė, Chicago, III.

Pn 2 dol. — A. Muleris, 
Wilkes Barre, Pa., H. Kazimierai
tis, Florence, Mass., V. Bukaus
kas, Hyde Park, Mass., J. White, 
Avon Park, Fla., E. Širvinienė, 
Cleveland, Ohio, O. Kubilius, 
Miami Beach, Fla.

Po 1 dol. — A. Ruggles, Holy- 
oke, Mass., J. Stemplys, Granby, 
Conn., K. Jankevičius, Westmins- 
ter, Md. ,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

ryti. Tegul ir bendrasavininkas 
pasirašo tą dokumentą. Gali 
duoti jam nuorašą, o originalą 
paduok savo testamento vykdy
tojui, kurį Tamsta esi paskyręs 
kaipo tokį savo testamente. Te
gul laiko tą raštą saugiai. Jei 
iškilti} klausimas, — tas doku
mentas būtų daugiau vertas ne
gu tie pora dolerių, kuriuos rei
kės užmokėti už tokio dokumen
to tinkamą sudarymą. Tai vie
nintelė išeitis Tamstos situaci
joj. Be to patartina į tokią 
bendrą sąskaitą įdėti ribotą 
sumą, o ne visas santaupas.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CE&TIFIKATAI:

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, nsudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

Miestas, valstija, Zip------------------------------------------ --------------------

LITHUANIAN C00KERY
(ln English, 316 pages, prie* 8 dol.)

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

Užsakau "Llthuanlan Cookery" už 8 dol. Persluntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ------------------------------._________________ ._____

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

M lesta e, valstija, Zip -------------------------------..----------------

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

-20,000

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095%
9.576%

10.38%

10.54%

8.8% 

9.25% 

10% .
10.15%

$20,000

$50.000

------ $50,00

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

) IR DAUGIAU

IRA CEF

9.308%

9.683%
10.49%

10.65%

— pagal susrr
ITIFIKATAI:

9%

9.35%
10.10%

10.25%

ARIMĄ ~'

$2,000 - 4,000 
per metu*

Nuo 1 
iki 6 metų 

____ J________

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

METINIS PRIEAUGLIS 7.25%
DABARTINIS KURSAS 7.00%

APSKAIČIAVIMAS 
KASDIEN



BOSTONO RENGINIAI
10:15 vai. ryte

Europoje statomi oro muzie-

ELENAI BIELKEVIČIENEI

9 Toldo 
dovanotas 
Pažymiu.

šventei pro-

Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Tetef. 268-0409. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 vai. ryto iš WCAV-

mirus, dukrai Liucijai Sperauskienei ir visiems arti
miesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės 
Birutės Draugija, New Yorko skyrius

1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 198$

ELENAI BIELKEVIČIENEI

VYTAUTUI BACEVIČIUI

Dr. Arnoldas ir Gertrūda Grušniai

mirus, jo žmonai Valerijai Ir sūnui Sldul reiškiame gilią 
užuojautų.

Mano klasės draugui ir kolegai

Dr. IGNUI SAULYNUI

mirus, liūdinčią klubo narę Liuciją Sperauskienę su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos Neto Yorko Klubas.

Inž. ALGIMANTUI RATUI

Algirdas ir Lily Kanaukai,
Ona Kanaukienė
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Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Bostone vyks 
šia tvarka:

Vasario 15 d. 12 vai. Lietu
vos vėliavos iškėlimas prie mies
to rotušės — City Hali. Visi, kas 
tik galime dalyvaukime vėliavos 
iškėlime.

Vasario 16 d. 9:30 iki 10 vai. 
ryto Stepono ir Valentinos Min- 
kų vedama radijo valandėlė 
duos specialią programą iš jų 
nuolatinės radijo stoties banga 
1360 A.M.

Vasario 16 d. nuo 1:10 iki 2 
vai.p.p. radijo valanda Laisvės 
Varpas, vedama Petro Viščinio, 
perduos specialią Lietuvos Ne
priklausomybės
gramą iš radijo stoties WBET 
banga 1040 AM.

Vasario 17 d. 10:15 vai. ryte 
Sv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone mišios Lie
tuvos intencija.

2 vai. popiet So. Bostone 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje 
šventės minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas: Lietuvių B-nės, Lie
tuvos vyčių parapijos veikėjas, 
buvęs lietuvių laikraščio anglų 
kalba “Bridges” redaktorius Jo-

nas Stundžia, Jr. iš Lawrence, 
Mass. Meninę programų atliks 
solistė Ona Birutė Aleksaitė, 
akomp. prof. Jeronimas Kačins
kas.

ALTo Bostono skyriaus val
dyba kviečia visus lietuvius gau
siai dalyvauti visoje Sieję Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimo programoje.

Keliaujame po Europą
Sausio 26 įvykusiame KultOri- 

niame subatvakary, kurį pradė
jo pirm. Edmundas Cibas, pre
legentais buvo inž. dr. Jurgis 
Gimbutas ir rašytojas Stasys 
Santvaras. Praeitą vasarą jie 
abu keliavo po Europų: Angliją, 
Belgiją, Vokietiją, Italiją, 
Austriją ir Šveicariją Šiame 
subatvakaryje jie abu pasidalijo 
sąyo patirtais įspūdžiais iš tos 
kelionės su subatvakarių lanky
tojais. Jie priminė Europą, kurią 
daugelis palikome prieš 35 me
tus. Jie lankė muziejus, bažny
čias, bibliotekas, gėrėjosi meno 
ir architektūriniais kūriniais, 
stebėjo ir kalbėjosi su vietos gy
ventojais. Lankomų vietovių va- 
dovai-gidai dauguma kalba tri
mis kalbomis: anglų, vokiečių, 
prancūzų ar italų. Jie aplankė 
Pfulingeną, Reutlingeną, Tubin- 
geną, kur buvo įsikūręs Vlikas 
ir jie gyveno. Kai išvykdami 
paliko ten karo griuvėsius tai 
dabar to nei ženklo nebėra, o 
viskas gražiai atstatyta. Kas 
įdomu, kad Bendroji Europos 
rinka panaikino keliautojam pa-

sus keliauti iš vienos valstybės į 
kitą. Tik vienoje vietoje vykstant 
iš Venecijos į Austriją net tris 
kartus tikrinę pasus: du kartu 
italai ir vieną kartą austrai. Su
sisiekimas Europoje vyksta dau
giausia traukiniais, kurie lekia 
po 100 kilometrų į valandą grei
čiu, pralenkdami net automobi
lius. Važinėję Venecijos laive
liais, autobusais ir kitomis susi
siekimo priemonėmis. Turėję 
užsisakę bilietus į Vienos Operą 
iš anksto, bet kada atvykę į 
viešbutį, radę pranešimą, kad 
bilietų jau nebėra. Buvę viena
me vaidinime. Scena puiki, 
sukama ir nuleidžiama. Buvę 
Tubingene, Bonoj, Štutgarte, 
Marburge. Ten radę dr. Povilą 
Rėklaitį, aplankę kryžiuočių rū
mus, Šv. Elžbietos katedrą, Hin- 
denburgo kapą. Esą įdomu, kad 
Belgijoj yra 360 alaus rūšių, 
kur per visus metus kasdien ga
li gerti vis kitos rūšies’ alų. 
Anglijoj labai gerbiama senovė. 
Romėnai ją valdę per 400 
metų ir esą jų valdymo pėdsa
kų. Buvę Anglijoj “Santa Luci- 
ja” restorane. Jis yra lietuvių 
ir jame lankosi daug britų karių. 
Europoje kai kur kalbantis su 
vietiniais gyventojais, kada pa
sisakai lietuvis, atsaką, kad tai 
užmiršta tauta. Muenchene vie- 

■ no viešbučio šeimininkė lietuvė. 
> Ji ir viešbučio karidoriuose
* kalbanti su savo vaikais lietu

viškai.

jai, kur norima išsaugoti praei
tis, kaip ir kur gyveno žmonės. 
Daug amerikonizmo ypač Vokie
tijoj: McDonough, Best Selers 
ir pan. Taip ir užrašyta. Mar
burge kryžiuočių rūmuose radę 
baltą vytį raudoname fone. 
Kieno tai ženklas? Labai daug 
automobilių visoje Europoje. 
Žodžiu, ekonominis gyvenimas 
yra geras.

Ir taip abu prelegentai susi
rinkusius pavedžiojo veik po 
visą Europą, net ir po Šveica
rijos kalnus.

Šių metų Kultūrinių subat
vakarių valdybą sudaro: Ed
mundas Cibas, Ona Vileniš- 
kienė, Milda Norkūnienė, 
Aleksandras Lileikis, Alek
sandras Griauzdė ir Juozas Bak
šys.

Japonas išgelbėjo 3000 žydų
Didysis • Bostono dienraštis 

The Boston Globė sausio 19 d. 
skyriuje “Narnės & Faces“ rašo, 
kad buvęs Japonijos diplomatas 
Sempo Sugihara, kai jis buvęs 
Japonijos konsulu Lietuvoje II- 
jo Pasaulinio karo laiku, jis iš
gelbėjęs 3000 žydų išduodamas 
jiems vizas. Sausio 
mieste jis buvo \ 
aukščiausiu Izraeli 
Dabar jis 85 metų.

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

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON, MASS — WLYN 1360Vasario 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- FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
dėlės renginys. Viščinis, 173 Arthur SL, Brockton,

Balandžio 13 Šv. Petro para- MA 02402. Telefonas (617) 586- 
pijos sueiga - reunion. . ^09.

Mielam ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ
HaHoran and Schaeffer P.C.

ELENAI BIELKEVIČIENEI
jos dukrai Liucijai Sperauskienei, žentui pulki- 
Antanui Sperauskui, jų vaikams Algiui ir Tomui

mirus,
ninku!
su šeimomis ir visiems kitiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

LB Queens apylinkės nariai ir valdyba: 
Jurgis Zabelskis, J. Laucevičienė, 
E. Treimanienė, M. Klivečkienė

ELENAI BIELKEVIČIENEI
mirus, liūdesyje likusią dukrą Liuciją Sperauskienę, žentą 
Antaną, vaikaičius Algi ir Tomą su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame, jungdamiesi į liūdnąją atsiskyrimo nuotaiką..

Krikšto dukra Banguolė-Marija, Valentinas, 
Marija ir Balys Raugai

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

Per anksti amžinybėn iškeliavus

Sofia Plechavičienė

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

ALGIUI RATUI,
mielai Živilei, sūnui Tomui ir visiems artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

• Nijolė, Jonas, Vaiva ir Aras Ulėnai

mirus, žmonai Živilei, sūnui ir giminėms nuoširdžios
užuojautos reiškia ir kartu liūdi

Aldona ir Viktoras Naudžiai,

LB Queens apylinkės nariui

ADALBERTUI MILAŠEVIČIUI
mirus West Palm Beach, Ra., jo žmonai Irenai ir gimi
nėms gilią užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės nariai ir valdyba: 
Jurgis Zabelskis, J. Laucevičienė, 
E. Treimanienė, M. Klivečkienė

Mielam mūsų Bičiuliui Ir Sponsorlui

mirus, skausme likusią žmoną Sofiją ir dukras Loretą, 
Eleonorą ir Mildą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. ,

Elzbieta ir Juozas Slivinskai 
ir dukros Regina ir Laima su 
šeimomis

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE $1765.00

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18
Birželio 10 —1892.00 Rugsėjo 23
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26

Kelionių ilgi® nuo 10 iki 16 dienų — Įvairu® maršrutai.

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

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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■MRBINHNMC APOLONIJOS RADZIVANIENĖS 
SUKAKTIS

Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
vasario 9, šeštadienį, tradici
nis kaukių balius. Rengia New 
Yorko ateitininkai. Pradžia — 
8 v.v.

Lietuviškas užgavėnes niošia 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa vasario 10, sekmadienį, 
12 vai., tuoj po sumos, Apreiš
kimo parapijos salėje. Bus tra
diciniai Užgavėnių valgiai — 
blynai ir kiti gardumynai, kok; 
teilis. Bilietus galima įsigyti pas 
kuopos nares arba prie įėjimo. 
Auka — 5 dol.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 17, 
sekmadienį. 11 vai. pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Mišias aukos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, su kitais 
kunigais. Minėjimo akademija 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Kalbą pasakys dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, dainuos jauna solistė 
Guoda Puzinauskaitė, tautinius 
šokius šoks New Yorko ansamb
lis Tryptinis, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės. Minėjimą 
rengia Amerikos Lietuvių Tary
bos New Yorko skyrius.

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

New Yorko skautų ir skaučių 
tradicinė žiemos iškyla įvyks 
vasario 10 Bear Mountain State 
Parke nuo 12 vai. Čia yra graži 
čiuožykla, vieta rogutėmis pasi
vadinėti, jauki užeiga pavalgyti 
ir Atsigerti. Visuomet maloniai 
ir nuotaikingai praeina laikas. 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

GREAT NECK, N.Y.
Great Necko Lietuvių Bend

ruomenės apylinkės valdyba 
ruošiasi paminėti Lietuvos ne
priklausomybės šventę vasario 
23.

Great Necko ir apylinkės lie
tuviai prašomi tą dieną rezer
vuoti šiam minėjimui. Daugiau 
apie tai bus paskelbta Darbi
ninke.

Valdyba

LIET. KAT. MOTERŲ S-GOS 29 KUOPA
RUOŠIA

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES
vasario 10, sekmadienį, 12 vai.
Apreiškimo parapijos salėje.

Užgavėnių valgiai, blynai, kokteilis
Programoje — bendras dainavimas, loterija

Bilietus galima iš anksto įsigyti pas kuopos 
nares arba prie įėjimo.
Auka — 5 dol.

Visi kviečiami kuo gausiausiai dalyvauti!

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 groja AMOUR orkestras

Už geriausias kaukes bus duodamos 
premijos.
Kaukių baliaus tema — PAVASARIS

Suaugusiems —16 dol.
Studentams ir moksleiviams — 9 dol..
Bilietų platintojai:

P. Ąžuollenė 718 296 - 1205
Alg. Lukoševičius 718 849 - 6083 
Aid. Rygelienė 201 838-4483 
Loreta Vainienė 516 261-3780
Bronius Bobelis 718 647-6637

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia
NEW YORKO ATEITININKAI

Saulius P. Valiūnas, vienas iš 
knygos “Money Jobs!” autorių, 
vasario 1 pasirodė Philadelphil 
jos televizijoje, gi vasario 2 — 
Bostono televizijoje. Visur buvo 
pokalbiai apie jo parašytą kny
gą. Knyga sklinda su geru pa
sisekimu.

Lietuvos vyčių Maspetbo 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber- 
mudą ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion- 
pinigai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar suteikta 
200 dol. nuolaida dviem kabi
nos keleiviam. Taip pat duoda
ma 15 procentų kelionių agento 
nuolaida. 150 dol. depozitas 
turi būti sumokėtas dabar, kad 
būtų užtikrinta norima kabina. 
Ekskursijos kapelionas bus kun. 
S. Raila ir kasdien lietuviškai 
aukos mišias. Dėl informacijų 
skambinti Jonui Adomėnui 718 
497-5212.

Lietuvos vyčių 12 kuopos 
susirinkimas ir Vasario 15 mi
nėjimas, kurie turėjo būti vasa
rio 3, dėl blogo oro neįvyko. 
Bus vasario 10 tuoj po 11 vai. 
sumos Aušros Vartų parapijos 
salėje. Svečiai kviečiami daly
vauti minėjime.

Elena Bielkevičienė, sulauku
si 99 metų be kelių dienų, 
mirė sausio 28. Buvo pašarvota 
M. Shalins šermeninėje. Palai
dota sausio 30 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Cypresš Hills 
kapinėse. Liko dukra Liucija Spe- 
rauskienė, žentas pulkininkas 
Antanas Sperauskas, jų vaikai 
Algis ir Tomas Sperauskai su 
šeimomis ir eilė proanūkų.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 9, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama G. Puccini opera “La Bo- 
heme”. Pagrindiniai solistai: 
Catherine Malfitano, Luis Lima, 
Marilyn Zschau, Renato Ca- 
pecchi. Diriguoja Placido Do
mingo.

J. P. Kairys iš So. Easton, 
Mas s., atnaujindamas metinę 
prenumeratą, atsiuntė 85 dol. 
Labai ačiū.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija vasario 3 savo pirmi
ninkei surengė staigmenos po
būvį, jos pagerbimą gimtadienio 
proga. Draugijos narės tą dieną 
rengė eilinį susirinkimą jos bute. 
Susivariusios iŠ anksto ir pačiai 
šeimininkei nežinant, jos sumanė 
ją pagerbti ir susirinkimą paver
tė gražiomis vaišėmis. Pasi
kvietė ir svečių — vysk. Pau
lių Baltakį, OFM, Tėv. Leonar
dą Andriekų, OFM, Tėv. Antaną 
Prakapą OFM, kun. Antaną Rač
kauską.

Pradžioje rašytoja Birutė Lu
koševičienė gražiai apibūdino 
gimtadienio prasmę. Sveikinimo 
kalbas pasakė vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir visi svečiai kunigai. 
Pasaulio Liet. Katalikių Organi
zacijų Sąjungos pirmininkė prof. 
dr. Aldona Janačienė prisiminė 
organizacinę veiklą, svei
kino ir Darbininko redak
torius Paulius.Jurkus. Visi kal
bėję išryškino Apolonijos Rad- 
zivanienės didelį visuomeniš
kumą, jos veiklą bingo žaidi
muose ir kitose organizacijose. 
Vysk. P. Baltakis ir pasako
jo, kaip jis, atsikėlęs iš Toron
to, pradėjo bingo žaidimus or
ganizuoti su Apolonijos Radzi- 
vanienės talka. Ji buvo pirmoji 
talkininkė, ir dabar uoliai dirba 
penktadienio popietėse, taip pat 
ir Apreiškimo parapijos bingo 
žaidimuose. Sugiedota Ilgiausių 
metų, pakeltos šampano tautės.

Atsidėkodama už sveikinimus 
ir už dovanas, Apolonija Rad- 
zivanienė pasakojo savo gražių 
prisiminimų žiupsnelį, kaip iš 
kaimo lankė Kauno Aušros gim
naziją, kaip studijavo odontolo
giją,, kaip buvo paskirta į Jo
navą, kur taip pat dirbo ir dr. 
Bronius Radzivanas. Ten jiedu 
arčiau susidraugavo ir nutarė 
susituokti.

Vestuvės buvo vokiečių oku
pacijos metais. Jos pasižymėjo 
vienu labai dramatiniu įvykiu. 
Tada dr. Br. Radzivanas dar 
dirbo Aleksoto ambulatorijoje. 
Jis iš Kauno miesto valdy
bos gavo automobilį ir šoferį sa
vo vestuvėm. Davė tik porai va
landų, nes šoferis paskui turėjo 
jau kitur važiuoti. Prieš .išva
žiuodamas į savo vestuves, dr. 
Br. Radzivanas įėjo į ambu
latoriją Aleksote. Už sienos gy
veno vokiečių kareiviai. Staiga 
ten pasigirdo šūvis. Į ambula
toriją įbėgo kitas vokietis ir 
sako daktarui, kad jis turi su
teikti pirmą pagalbą, turi tuč
tuojau nugabenti persišovusį 
vokietį į ligoninę. Daktaras pa
sakė, kad dabar turi įvykti jo 
vestuvės, kad jis pasirengęs ir 
važiuoja pasiimti jaunamartės.

Vokietis tuoj pagrąsė, kad jo 
pirmoji pareiga yra persišovusį 
kareivį nugabenti į ligoninę. Jei-

Darbininko skaitytojų tarpe 
yra ir tokių, kurie dar nesumo
kėjo prenumeratos mokesčio už 
1983 ir 1984 metus. Išsiųstas 
paskutinis paraginimas. Nesu
laukus greito atsakymo Darbi
ninko siuntimas bus sustabdy
tas. Paštas reikalauja, kad skai
tytojai prenumeratos mokestį 
apmokėtų laiku. Gavusius tokį 
paskutinį paraginimą kviečiame 
apsimokėti, kad galėtume ir to
liau siųsti laikraštį.

Naujų knygų išpardavimas! 
Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas “Kovo Ketvirtoji”, prof. 
Simo Sužiedėlio Lietuvos globė
jo biografija “Šv. Kazimieras” 
ir A. Gailiušio novelių rinkinys 
“Visaip atsitinka” gaunama tik 
už 12 dol. Kreiptis į Darbinin
ko spaudos kioską, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Government jobs $16,559 - 
$50,553/year. Now Hiring — 
Your Area. Is it true? Find out 
now. Call 805 - 687-6000. Ext. 
R-4505.

St Petersburg - Guifport, Fla., 
išnuomojamas arba parduoda
mas butas — apartamentas — 
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.

gu jis to nepadarys, jis bus ati
duotas karo lauko teismui, ir 
Ims dar šiandien sušaudytas.

Teko nugabenti į ligoninę. į J 
jaunosios namus atvyko jau 
lalxū pasivėlinęs. Ten jau buvo 
net nerimo, kad jaunasis pabė- I 
go ir nel>eatvažiuos. Atvykęs dr. J 
B r. Radzi vanas, tuoj stvėrė už 
rankos jaunąją ir kiek galima 
greičiau išskubėjo į Švč. Trejy- ' 
bės bažnyčią, kur irgi visi lau- į 
kė. Ten juos ir sutuokė.

Prisiminė, kaip karo metu pa
čiu laiku pasitraukė iš Dresdeno, j 
kaip gyveno Vokietijoje, kaip 
sunkiai kūrėsi Amerikoje. Prisi- | 
minė, kad ji dar šiandien rytą i 
kalbėjo telefonu su savo sūnu
mi inž. Vytautu, kuris dabar gy
vena Pertos mieste Australijoje.

Šis pagerbimas buvo sureng
tas ryšium su jos 75 metų 
sukaktimi. Ji yra gimusi 1910 
vasario 7 — senuoju stiliumi, 
naujuoju — vasario 20.

Po visų kalbų buvo gražios 
vaišės. Maldą prieš vaišes sukal
bėjo vysk. P. Baltakis, OFM.

Mielai sukaktuvininkei linki
me ir toliau taip uoliai, taip 
nuoširdžiai triūsti Lietuvos la
bui. (p.j.)

A. Ošlapas su žmona Elvira, 
Old Greenwich, Conn., užsukę 
į Darbininko administraciją, už
sakė Darbininką savo vaikam, 
įsigijo J. Brazaičio raštus bei ki
tų leidinių ir dar spaudos stip
rinimui paaukojo 40 dol. Dos
niem rėmėjam nuoširdi padėka.

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

Ona Jankevičiūtė iš New York 
City jau keleri metai dosniai pa
remia spaudos darbą. Šiais me
tais dėkojame už 70 dol. auką.

Arūnas P. Paliulis, Stamford, 
Conn., jau keleri metai vietoj 
metinės prenumeratos atsiunčia 
spaudai paremti stambesnę auką. 
Šiemet gauta 105 dol. Dosniam 
geradariui administracija dė
koja.

Baltas laukia
Jūsų aukos!

Neuždelskite!
Paskubėkite!

LIETUVOS VALSTYBĖS 734 METŲ IRVALSTYBĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYM0I7 METŲ SUKAKČIŲ

MINĖJIMAS
KADA? — Vasario T7 d, sekmadienį, 3 v. popiet 

KUR? — Lietuvių Kultūros Židinyje Brooklyne, N.Y.

PROGRAMOJE

11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje iškilmingos pamaldos.
Dalyvauja vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Šimulis, 
parapijos kunigai, choras,. Organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

3 vai. popiet — Iškilmingas aktas — minėjimai Kultūros Židinyje
Dalyvauja:
Vysk. Paulius Baltakis, OFM
Lietuvos gan. konsulas Anicetas Šimulis
Dr. Leonas Kriaučellūnas — paskaitininkas
Guoda Puzinauskaitė — solistė
Ruth Butterf ield — pianistė
Tryptinis — N.Y. tautinių šokių ansamblis, 

vadovaujamas Jadvygos Matule it lenai
Svečiai amerikiečiai.

Visi New Yorko Ir apylinkių lietuviai kviečiami gnaslal dalyvauti šiame minėjime. 
Parodykim, kad dar lietuviška liepsnelė žėri misif širdyse.

Kviečia ir minėjimų rengia
AMERIKOS LIETUVIUIARYBOS NEW YORKO SKYRIUS

Vynmedis — Loreta Vainienė 1983 metų kaukių baliuje. 
Šiais metais kaulių balsas bus vasario 9 Kultūros Židinyje. 
Nuotr. A. Norvilos

ELIZABETHAS PASIRUOŠĘS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ!

Šiais metais Lietuvių Bend
ruomenės Elizabetho apylinkė 

.yra suplanavusi įdomią ir įspū
dingą Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo programą. Mi
nėjimas įvyks vasario 17,sekma
dienį. Jis prasidės pamaldomis 
vienuoliktą valandą Šv.Petro ir 
Pauliaus lietuvių parapijos baž
nyčioje, 211 Ripley ^laoe, Eli- 
zabeth, N.J. Jau iš patirto, baž
nyčios darželyje bus iškelta ir 
plevėsuos Lietuvos trispalvė. 
Maldos bus už Lietuvos laisvę. 
Tuoj po pamaldų rinksimės j pa
rapijos salę, kur prasidės minė
jimo eiga.

Pagrindinį žodį apie padėtį ir 
mūsų lūkesčius tars jaunas 
mokslininkas iš Washingtonodr. 
Ramūnas Kondratas. Jis yra 
griežtųjų mokslų raidos ir isto
rijos specialistas ir ei na svarbias 
pareigas Smithsonian Instituci
jos rūmuose Washingtone, D.C.

Meninę dalį atliks pagarsėjęs 
vokalinis vienetas Harmonija iš 
New Yorko. Grupėje dainuoja 
Birutė Ralytė - Malinauskienė, 
Astra Vilija Butkutė, RasaBobe- 
lytė - Brittain ir Harmonijos 
vadovas Viktoras Ralys. Fortepi

jonu palydės jauna, magistro 
laipsnio siekianti Manhattan 
School of Music, pianistė Fran- 
nie Covalevsky - Kavaliauskaitė. 
Ji taipgi atliks ir pora solo daly
kų. Dr. Vinco Kudirkos šeštadie
ninės mokyklos mokiniai pa
deklamuos patriotinių eilėraš
čių. Taipgi bus lietuviškų meno 
drožinių bei gintaro- eksponatų 
stalai.

L.B. Elizabetho apylinkės val
dyba kviečia kuo gausiau visus 
dalyvauti šiame mūsų tautos 
šventės minėjime. Šios apylin
kės lietuviai, nors ir negausūs 
skaičiais, visuomet jautriai re
mia Lietuvos bylos reikalus. 
Pereitais metais buvo suaukota 
2,(XX) dolerių. Aukų rinkimą tvar
kys Rimantas Bitėnas ir Albinas 
Stukas.

Kaip ir praeityje, taip ir šie
met aukotojai skirs savo auką 
pagal laisvą pasirinkimą. Po mi
nėjimo, už prieinamą kainą, bus 
jaukūs pietūs apatinėje patalpo
je. Čia bus galima pabendrauti 
su visais bičiuliais ir arčiau su
sipažinti su programos atlikė
jais. Vardas tos Lietuvos, vieny
bė težydi! j. V.



DARBIMMm AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
DAINŲ ŠVENTĖ

Jei Lietuvių Dienas vainikuo
ja Dainų švente, kaip mūsų

rutės Prašmutaitės atliko J. Tal- 
lat - Kelpšos Gale lauko toli, J.
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Popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamasis Pietų Amerikos 
valstybėse, žmonėms kalbėjo 
įspėdamas, kad darbininkai ne
turi pasidaryti mašinų vergais 
ir kad konfliktas tarp darbo ir 
kapitalo nėra neišvengiamas, 
nes jų teisėtus interesus galima 
suderinti.

Vakarų valstybės Stockholmo 
konferencijoj atmetė sovietų 
siūlymą sudaryti naują nepuoli-' 
mo sutartį, nes tai išeina už kon
ferencijos ribų.

Sovietų S-ga atgabenusi į Af
ganistaną dar 3000 karių ruo
šiamam puolimui prieš partiza
nus Panjsher slėny.

Pagal Komercijos departamen
to duomenis JAV prekybos su 
užsieniu deficitas per 1984 pa
siekė rekordinę 123.3 bil. dol. 
sumą.

JAV, siekdamos išvengti 
aštrios kongreso opozicijos prieš 
pardavimą Saudi Arabijai F-15 
karo lėktuvų, laikinai sustabdė 
bet kurių ginklų pardavimą Art. 
Rytų valstybėm.

JAV pasižadėjo padidinti Iz
raeliui teikiamą negrąžinamą 
karinę paramą per 1986 m. 1.8 
bil. dol. Per šiuos metus buvo 
suteikta 1.4 bil. dol.

Naujosios Zelandijos vyriau
sybei atsisakius įsileisti į uostą 
JAV karo laivus, kurie gali būti 
ginkluoti branduoliniais gink
lais, JAV atšaukė numatytus 
kovo mėn. jūrų karo pratimus 
su Australija ir N. Zelandija ir 
įspėjo, kad tokie veiksmai suda
ro didelį pavojų JAV, Australi
jos ir N. Zelandijos gynimosi 
sutarčiai ANZUS.

Etiopija sulaikė keliom die
nom Australijos ir kitų valsty
bių prekybinių laivų iškrovimą, 
gabenančių badaujantiem gy
ventojam maistą ir pirmoj eilėj 
įsileido į uostą sovietų prekybos 
laivus, atvežusius tankus, arti
lerijos pabūklus ir kt. karinę 
medžiagą.

13 pramonių valstybių ir Pa
saulio bankas pažadėjo sudaryti 
daugiau kaip 1 bil. dol. fondą 
ilgalaikiam Afrikos valstybių 
apsaugojimui nuo bado ir ūkinio 
sužlugimo.

Izraelio gynybos ministeris 
Rabin pareiškė, kad iš Libano 
pasitraukęs Izraelis pasilieka 
sau teisę į jį vėl grįžti perse
kiodamas teroristus. Jis taip pat 
pripažino, kad dabartinė Libano 
būklė yra daug blogesnė už 
prieš Izraelio įsiveržimą ten bu
vusią, ir kad Libaną dabar kont- 
kontroliuoja Sirija. Šiitų teroris
tai esą žymiai blogesni už PLO 
teroristus.

JAV apkaltino Sov. S-gą, kad 
ji, pastatydindama Krasnojarsko 
srity radaro tinklą, pažeidė 
1972 sudarytą antibalistinių ra
ketų kontrolės sutartį.

JAV tariantis su Sov. S-ga 
prekybiniais reikalais, paaiškė
jo, kad Sov. S-ga yra labai su
interesuota prekybą išplėsti ir 
net žada palengvinti žydų emi
graciją, bet JAV pabrėžė, kad jos 
turi atsižvelgti į prekybą apri
bojančius saugumo ir užsienio 
politikos reikalavimus.

JAV turi įrodymų, kad V. Vo
kietijos ir kelios Amerikos firmos 
yra įsivėlusios į nelegalią ginklų 
prekybą sukomunistinėm valsty
bėm ir yra aplinkiniais keliais 
pardavusios Šiaurės Korėjai 85 
Hughes malūnsparnius, kurie 
lengvai gali būti pritaikyti karo 
reikalam.

Kubos komunistų partijos 
centro komitetas pritarė Castro 
vedamai politikai ir pašalino iš 
partijos sekretoriato kietos lini
jos šalininką Antonio Perez Her-
rero.

SKYRIUS 
KRATOS IR TARDYMAI”

Kontr oliavo Kurijos biuletenį
Vadžgirys (Jurbarko raj. 

Vadžgirio parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Bulotas buvo 
kviečiamas atvykti pokalbiui į 
saugumo komitetą Vilniuje. Mo
tyvuodamas, jog, aptarnaujant 
dvi parapijas, nėra laiko tokiai 
kelionei, kun. A. Bulotas nuvyk
ti į saugumą atsisakė. Balan
džio 24 saugumiečiai patys at
vyko pas kunigą.

Vienas iš pirmųjų čekistų 
klausimų, kodėl kunigas paštu 
nepasiuntė į Kuriją užpildyto 
biuletenio rinkimams į Kauno 
Arkivyskupijos Kunigų Tarybą. 
Kun. A. Bulotas atsakė: “Aš 
galvojau, kad Kurijai reikia pri
statyti biuletenį, o čia paaiš
kėja, kad jums”. *

Pokalbio metu svečius domi
no kun. A. Buloto požiūris į 
teismo nuteistus kunigus — Alf. 
Svarinską ir S. Tamkevičių.

Tardė dėl Joninių laužo
Telšiai. 1983 liepos 23 vakarą, 

Joninių išvakarėse, grupė Tel
šių miesto tikinčio jaunimo pa
miškėje ant kalno kūreno laužus, 
šoko, dainavo.

Po Joninių prasidėjo šventėje 
dalyvavusių tardymai. Į saugu
mą buvo iškviestos Jagvyga 
Ignotienė ir Genutė Jurevičienė. 
Pas Dambrauskus, kurių vaikai 
buvo prie Joninių laužo, net ke
lis kartus lankėsi saugumiečiai.

Čekistams rūpėjo sužinoti, 
kas suorganizavo šventę, akty
viai joje dalyvavo, t.y., dainavo, 
kalbėjo, jų “žinojimu” giedojo 
Lietuvos himną (himno niekas 
negiedojo, — red. past.), kas pa
ruošė ir dalijo užkandžius?

Ka ip jos istorija pateko į 
“Kroniką”?

Skuodas. — 1983 liepos 26 
Skuodo gyventoja Bronė Navic
kaitė buvo iškviesta į rajono 
saugumą. Neprisistatęs saugu
mietis priekaištavo B. Navickai
tei, kad jos atleidimo iš darbo 
istorija pateko į “Kroniką”.

Čekistą domino, kas galėjo 
perduoti žinias pogrindiniam 
leidiniui, kam iš pažįstamų ji yra 
davusi savo laiško “Tiesos” re
dakcijai nuorašus.

Saugumietis tvirtino, kad 
“Kronikoje” yra citata išjos laiš
ko Tiesos” redakcijai: “Keistai 
nuskambėjo vedėjo prašymas 
niekam apie atleidimą nepa
sakoti. Jeigu viskas daroma tei
singai, toks prašymas nereika
lingas, o jei neteisingai, tai ko
dėl aš turiu tylėti” ir švietimo 
ministerijos atsakymo numeris, 
o tai niekas kitas negalėjęs per
duoti, tik ji pati.

B. Navickaitė pareiškė, kad ji 
nieko neslėpė ir apie savo iš
metimą iš darbo pasakojo viešai, 
o kokiais keliais visa tai pate
ko į “Kroniką” nežinanti.

B. Navickaitė pasiteiravo, kuo 
ji nusikalto, rašydama “Tiesos” 
redakcijai. Čekistas tvirtino, 
kad rašyti ir ieškoti teisybės ji 
turinti teisę ir gali kreiptis ne 
tik į respublikinių, bet ir į są
junginių laikraščių redakcijas. 
“Tai kodėl aš buvau kviečiama
pokalbiui su Zalepūga ir Poce- 
vičium?” — nenusileido B. Na
vickaitė. Čekistas tylėjo.

Baigiantis tardymui, saugu
mietis paminėjo keletą straips
nių, pagal kuriuos B. Navickai
tė gali būti baudžiama už ne
teisingus parodymus, nusikal
timo slėpimą ir žinių perdavimą 
įužsienį.

Kam išpirko mokiniams 
bilietus?

Jurbarkas. 1984 gegužės 11 
konduktorė Elena Buitkuvienė 
buvo kviečiama pas tardytoją 
Ramanauską.

Atvykusią tardė pats saugu
mo viršininkas Šerkšniovas. Če
kistas barė E. Buitkuvienę, kam 
išpirko mokiniams bilietus va
žiuoti į arkivyskupo Jurgio Ma
tulevičiaus mirties minėjimą 
Kapsuke, reikalavo, jo žodžiais 
kalbant, nežaloti vaikų jaunimo. 
“Galite vaikščioti į bažnyčią, 
kokios jums dar laisvės reikia?!”
— kalbėjo saugumo viršininkas 
Šerkšniovas.

“O jeigu būčiau mokytoja ar 
galėčiau viešai eiti į bažnyčią?”
— nenusileido E. Buitkuvienė.

‘Tai nesuderinama”, —atkirto 
saugumietis.

Išleisdamas E. Buitkuvienę, 
čekistas Šerkšniovas pagrasino 
jai atleidimu iš darbo.

Jei nueisite į bažnyčią, būsit 
atleisti iš darbo

Šatės (Skuodo raj.). 1983 lie
pos 8 atvykti su vaikais jų ka- 
tekizacijos klausimu į Skuodo 
raj. prokuratūros pas tardytoją 
R. Kurpavičių buvo iškviestos: 
Irena Stončienė, Virginija Sereč- 
kienė, Lina Viskontienė, Geno
vaitė Bertienė, Julija Garbin- 
čienė ir Aleksandra Jablons
kienė.

Liepos 22 į prokuratūrą buvo

kviečiami tik vaikai, be motinų, 
bet tėvai vieniems vaikams vyk
ti į prokuratūrą neleido. Matyt, 
parapijos klebonui kun. Vaclo
vui Senkui norėta sudaryti bylą 
už vaikų katekizaciją. Iškviestos 
motinos ir jų vaikai liudijo, 
kad klebonas jų nemokė, o tik 
pamaldų metu sakė pamokslus, 
kurių jie klausė. *

1983 rugpjūčio 8 Skuodo raj. 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja Luožienė telefonu 
pareiškė Šačių pašto vedėjai V. 
Sebeckienei: “Jei vėl tavo vaikai 
eina į bažnyčią, būsi atleista iš 
darbo, eisi bulvių kasti!”

Šačių darželio auklėtojai G. 
Bertienei už tai, kad jos du 
sūnūs lanko bažnyčią, ta pati 
Luožienė liepė rašyti pareiški
mą, kad atsisako iš darbo. Rug
pjūčio mėn. G. Bertienė iš darbo 
buvo atleista.

Rajono kompartijos komiteto 
II sekretorius Zalepūga dvi sa
vaites prieš vyskupo atvykimą į 
parapiją beveik kasdien lankėsi 
Šatėse. “Jei nueisite į bažnyčią, 
būsite atleisti iš darbo”, grasino 
Zalepūga miestelio tarnauto
jams.

Tuo pačiu laiku vidurinės mo
kyklos direktorė Jakštienė lankė 
tikinčių vaikų tėvus ir jiems aiš
kino: “Neturite teisės tarybinius

tautos šviesiausias deimantas, 
tai ir šioji Dainų šventė per Lie
tuvių dienas Canberros miesto 
teatre gruodžio 28 vakare praėjo 
dideliu pasisekimu. Tai sukėlė 
malonaus estetinio pasigrožėji
mo ir pasididžiavimo choristų 
pasišventimu gerai ir mintinai 
išmokti dainas, chorvedžių su
gebėjimu išgauti lietuviškos 
dainos jėgą, kuri uždega širdį, 
jausmus ir mintis.

Programą pranešinėjo abiem 
kalbom jaunas vaikinas, pasi
puošęs tautiniais drabužiais — 
Andrius Binkevičius iš Adelai
dės, kuris pernai mokėsi Vasario 
16 gimnazijoje.

šventę atidaryti iškviestas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. inž. Vytautas Kamantas. 
Jis tarė: “Tautinė kultūra yra 
kelias į tarptautinį pripažinimą 
ir bendravimą. Didelė dalis lie
tuvių kultūros pasireiškia per 
dainas. Mums visiems bus ma
lonu išgirsti skambių ir gražių 
lietuviškų dainų. Su dideliu ma
lonumu ir garbe skelbiu šią 
Australijos Lietuvių Dainų šven
tę atidarytą”.

Scenoje išsirikiavo jungtinis 
mišrus choras. Diriguoja Birutė 
Aleknaitė, akomponuoja Zita 
Prašmutaitė, kuri ir per visą 
programą akomponavo reikalin
gom dainom. Didžiulis choras, 
choristės visos puošniais tauti
niais drabužiais, gintaro karo
liais, maršo tempu pagiedojo 
Australijos ‘ himną “Advance 
Australia Fair”. Sekė J. Naujalio 
Malda už Tėvynę. Šios giesmės 
labai gražūs žodžiai, greitesniu 
tempu, kiek įsibėgėjus nuo mar
širuojančio australiško himno.

Jungtiniam choriii diriguoti 
išėjo Genovaitė Vasiliauskienė.

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos vytis, išleista prieš I-mąjį pasaulinį karą arba tuoj 
po jo, kada buvo madoje šūkiai — laisvė, dora, mokslas. Tie 
šūkiai atsirado revoliucijos poveikyje ir. buvo taikomi pri
spaudėjui. Čia šūkį matome įrašyta kaspine aukštai. Si Vytis 
kaip atvirukas Lietuvoje platinamas fotografiniu būdu. Tie 
šūkiai ir dabar veikia žmones ir stiprina juos sunkioje 
priespaudoje. Toks atvirukas slapta buvo atvežtas iš Lietuvos. 
Čia spausdiname natūralaus dydžio.

Paukštužėli skrajūnėli. Tokį di
džiulį chorą dainuojant išgirsti 
galime tik per mūsų Dainų Šven
tes. Taip gražiai ir galingai nu
skambėjo šios žaismingos dai
nos, sielą užliedamos džiaugs
mu. Pradžia labai gera!

Jungtiniam vyrų chorui išėjo 
diriguoti Danutė Levickienė, at
liekant M. Martinonio Oi 
džium, džium, J. Naujalio Ant 
kalno karklai siūbavo, J. Dam
brausko Jau žirgelis pabalnotas. 
Toks gausus vyriško pajėgumo 
choras dirigentės gracingais 
mostais bangavo nuo fortissimo 
iki švelnaus subtilumo.

Toliau vyko individualūs at
skirų chorų pasirodymai. Sceno
je savo skirtingu išsidėstymo 
įvairumu akį patraukė Adelaidės 
Lituania choras, dirigentės Ge
novaitės Vasiliauskienės mostais 
išdainavęs ištisą skambių melo
dingų dainų pynę: A. Mikuls
kio Mes padainuosim, B. Jonušo 
Kur mano tėvelis gėrė, J. Zda- 
niaus Šią naktelę, solo partiją 
atliko M. Pečiulienė, B. Jonušo 
Kurteliai sulojo. Tai gerai susi
dainavęs choras, linksmo, gyvo 
tempo dainos, patrauklios ir 
žavios.

Scenoje išsirikiuoja Melbour- 
no Dainos Sambūris, per Lie
tuvių Dienų atidarymą čia gra
žiai pasireiškęs savo Tremtinio 
kantata. Dabar diriguojamas Bi-

Gruodžio Mergužėle mano miela, 
O. Metrikienės Mūs tautos že
melė. Choras ypač pasižymi sa
vo gerais balsais, gausumu, susi
klausymu, balsų išlyginimu, 
daug jaunų mergaičių.

Sydnėjaus Dainos choras iš
ėjo su dviem dirigentais. Pra
džioje dirigavo Birutė Aleknaitė, 
akomponavo Bronius Kiveris. Iš
klausėme St Šimkaus Šią nakte
lę, Br. Jonušo Nurimk sesut, 
Broniaus Kiverio Sapnas pajūry. 
Šiai dainai dirigavo pats jos au
torius, sukūręs šią gražią kom
poziciją. Dainos choras jau buvo 
pasirodęs savo giesmėmis ka
tedroje per LD atidarymo pa
maldas šį kartą čia scenoje su
žibo savo dainavimo žavumu.

Šventės programos II dalį 
pradėjo jungtinis moterų choras. 
Kai per individualius chorų pa
sirodymus visos choristės dėvėjo 
savo chorų atskiras suknias, da
bar vėl išėjo savo puikiais tau
tiniais drabužiais pasipuošusios. 
Dirigavo Birutė Prašmutaitė, 
akomponavo jos sesutė Zita 
Prašmutaitė, Choras padainavo 
B. Budriūno Tėviškėle, K. V. Ba
naičio Sutaisysim tinklelius, A. 
Bražinsko Piršlelius. Gyvai 
skambėjo šios nuotaikingos 
linksmos dainos.

Scenoje išsirikiavo jungtinis 
mišrus choras. Tai netoli pus
antro šimto gerų dainininkų! 
Keitėsi dirigentai, galinga dainų 
jėga stipriai skambėjo įvairiau
siais niuansais. Diriguojant Bi
rutei Aleknaitei, šis didysis cho
ras padainavo A. Vanagaičio 
Kur giria žaliuoja. Su dirigente 
Genovaite Vasiliauskiene gra
žiai skambėjo J. Švedo Anoj 
pusėj Nemunėlio, J. Zdaniaus 
Siūbau lingau. Diriguojant Da- 
nutei "Levickienei buvo atliktos 
dainos K. V. Banaičio Ant kalno 
klevelis, J. Siniaus pavasario 
daina. Vėl chorą perėmė dirigen
tė Birutė Prašmutaitė ir jos mos
tais choras padainavo A. Mi
kulskio Pasėjau linelį, J. Karoso 
Stikliukėlį. Diriguojant Broniui 
Kiveriui, Dainų Šventė užbaigta 
K. V. Banaičio Po aukštus kal
nus, A. Vanagaičio Laisvės Var
pu.

Lietuvių Dienų rengimo pirm. 
Viktoras Martišius padėkojo 
kiekvienam chorui ir jų diri
gentams už šią nuostabią Dai
nų Šventę. Tai daugelio darbš
čių žmonių vaisius išgirsti lie
tuviškos dainos grožį įvairiais 
niuansais ir melodijomis, su
kurtų žymiųjų lietuvių kompo
zitorių. Berniukas ir mergytė, 
pasipuošę puikiais tautiniais 
drabužiais dirigentėms ir diri- 
tentui įteikė po gyvų gėlių 
puokštę.

Dr. Antanas Stepanas prane
šė, kad pereinamąjį Dainų Šven
tės simbolį — kanklės dar pasi
lieka, nes Krašto Taryba dar 
nenutarė kur bus ruošiamos ki
tos Lietuvių Dienos ir Dainų 
Šventė.

Visiems sustojus su galinguoju 
choru visi sugiedojo Lietuvos 
himną. Pagarba chorams ir jų 
vadovams už šią be jokio prie
kaišto įspūdingai atliktą Dainų 
Šventę!

Kun. dr. Pr. Dauknys

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
MIRĖ KUN. L. ŠVOGŽDYS

DRAUGO PREMIJA
JULIJAI GYLIENEI

“Draugo” dailiosios literatū-
ros konkurso vertinimo komisi
ja iš devynių atsiųstų kūrinių 
sausio 20 d. posėdy premijai iš
rinko romaną “Stikliniai ramen
tai”. Atidarius voką, paaiškėjo, 
kad autorė yra poetė Julija Gy- 
lienė-Švabaitė.

J. Gylienė-Švabaitė yra išlei
dusi eilėraščių rinkinius: "Vy
nuogės ir kaktusai”, “Septyni

saulės patekėjimai” ir “Vilties 
ledinė valtis”. Taip pat yra išlei
dusi jaunimui apysaką “Gabriu
ko užrašai”.

Vertinimo komisija romanui

Pasiekė žinia, kad okupuoto
je Lietuvoje mirė Vievio altaris
tas, Kaišiadorių vyskupijoje, 
kun. Nikodemas ŠVogžlys, žino
mas ir Milžino slapyvardžiu. 
Velionis palaidotas sausio 23 
Kernavėje.

Velionis buvo sulaukęs 85

vikaro, kurijos notaro ir viduri
nės mokyklos kapeliono parei
gas. Vėliau klebonavo Kernavė
je, Gegužinėje, Onuškyje, Kau
no Įgulos bažnyčioje, Bijutišky
je, Kruonyje.

Velionis buvo didelis Lietuvos 
praeities gerbėjas. Kartu su mo-

atrinkti buvo: pirm. kun. And
rius Naudžiūnas, sekr. Adolfas 
Markelis, narės — Danutė Bin- 
dokienė, Dalia Kučėnienė ir 
Aušra Liulevičienė.

Premijos mecenatas — Juo
zas Kaributas iš Los Angeles, 
Calif. 2000 dol. premija bus į- 
teikta Hartforde, Conn.

metų amžiaus, kunigu įšventin
tas 1925. Šių metų birželio 
mėnesį būtų minėjęs savo kuni
gystės 60 metų jubiliejų.

Mokėsi Švenčionyse, Rygoje, 
Vilniaus ir Kauno Kunigų semi
narijose. Pradžioje dvejus metus 
kapelionavo Molėtų vidurinėje 
mokykloje. Iš čia buvo perkeltas 
į Kaišiadorius, kur ėjo katedros

kytoju Šiaučiūnu įkūrė Kerna
vės muziejėlį. Milžino slapyvar
džiu daug rašė spaudoje: Lie
tuvoje, Ryte, XX-jame amžiu
je, Trimite, Pavasaryje, Tiesos 
Kelyje ir kitur. Nepriklausomo
je Lietuvoje buvo išleidęs keletą 
knygelių. Rankraščiuose paliko

(nukelta į 2 ps/.J
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje sausio 10 įvyko 
mokslinė konferencija, skirta A. 
Baranausko gimimo 150-mečiui. 
Konferenciją atidarė akademi
kas K. Korsakas. Pranešimą 
“Baranauskas lietuvių kultūros 
istorijoje” padarė ištikima poe
to, kalbininko, matematiko kū
rybos ir gyvenimo tyrinėtoja 
filol. m. kandidatė R. Mikšytė. 
Sukaktuvininko poeziją aptarė 
doc. V. Daujokytė-Pakerienė. A. 
Baranausko domėjimąsi lingvis
tiniais klausimais apibūdino 
prof. Z. Zinkevičius. Baranaus
ko matematinius darbus kvalifi
kuotai įvertino akademikas J. 
Kubilius, A. Baranausko ir jo 
kūrybos ryšius su tautosaka ap
tarė filol. m. kandidatas A. Jo
nynas, eilėdarą— prof. J. Girdzi-

jaus kas. Dar pranešimus pa
darė dr. J. Stonys, docentė R. 
Venckutė, S. Daunys ir dr. J. 
Lankutis.

Moksleivių atostogų dienomis 
Kauno sporto halėje vyko tra
dicinis respublikinis moksleivių 
pramoginių šokių konkursas 
“Baltijos gintarėliai —85”. Kon
kurse dalyvavo per 300 jaunųjų 
saviveiklininkų iš Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos, Jonavos, 
Kėdainių ir kitų miestų bei ra
jonų. Jis atliko klasikinius, Lo
tynų Amerikos ir vietinius pra
moginius šokius. Absoliučiai ge
riausia “Baltijos gintarėlių — 
85” pora pripažinti uostamies
čio “Žuvėdros” liaudies kolekty
vo šokėjai Edita Balčaitytė ir 
Saulius Rubežius.

Savaitės 
įvykiai

Pietų Afrikos juodųjų genties 
vadas Mamgosuthu G. Buthe- 
lezi, lankydamasis JAV, pareiš
kė, kad ūkinės sankcijos P. Afri
kai labai pakenks jos juodiesiem.

Ispanija atidarė sieną su Bri
tanijai priklausančia Gibraltaro 
kolonija ir pradės pasitarimus 
su Britanija dėl jos ateities.

Nacių bendradarbių medžioto
jas Prancūzijos žydas Serge 
Klarsfeld ir jo žmona Beate 
prisipažino, kad jie sumokėjo 
boliviečiui Juan Carlos 5000 
dol. už suradimą ir nužudymą 
buv. Lyon Gestapo viršininko 
Klaus Barbie, kuris dabar laukia 
teismo Prancūzijoj.

Amerikos demokratų partijos 
pirmininku buvo išrinktas libe- 1 
ralinės politikos ir šen. Edward ’ 
Kennedy šalininkas Paul 
Kirk.

Kubos prezidentas Castro 
reiškė, kad iš Etiopijos buvo 
traukta 12,000 Kubos karių.

Popiežius Jonas Paulius 
lankydamasis Peru, kur siaučia 
kraštutinių komunistų Šviečian
čio tako partizanai, maldavo 
Dievo vardu partizanus padėti 
ginklus ir ieškoti dialogo su vy
riausybe, ir pasmerkė prievar
tos naudojimą socialinei nely
gybei pašalinti.

1978 politinę globą JAV gavęs 
J.T. generalinis pasekeretorius 
Arkadi N. Ševčenko išleidžia
moj knygoj “Breaking vvith Mos- 
cow” prisipažįsta, kad per 3 
m. prieš pabėgimą teikęs ČIA ir 
kitiem JAV organam žinių apie 
Sov. S-gos poziciją nusiginklavi
mo derybose, vidinius nesutari
mus Kremliuj ir jos planus Eu
ropoj, Afrikoj, Pietų Amerikoj ir 
kitur. Jo žmona grįžo į Sov. 
S-gą ir nusišovė.

— Irena Trečiokaitė-Žeben- 
kienė, Lietuvos liaudies daili
ninkė, Lietuvos valstybinio dai
lės instituto docentė, po sun
kios ligos sausio 13 mirė Vil
niuje. Velionė buvo gimusi 1909 
spalio 15 Biržuose. 1935 baigė 
Kauno meno mokyklos grafikos 
ir dekoratyvinės tapybos studi
jas. Gausiame I. Trečiokaitės- 
Žebenkienės kūrybiniame pali
kime — monumentaliosios dai
lės darbai, tematinės tapybos 
drobės, įžymių visuomenės ir 
kultūros veikėjų portretai, peiza
žai.

— Lietuvos nusipelnę kolek
tyvai — Kauno valstybinis cho
ras ir Lietuvos kamerinis or
kestras — G. F. Haendelio 300 
metų sukakčiai sausio 15 ir 16 
Kaune ir Vilniuje atliko šio di-

džiojo kompozitoriaus kūrinį 
“Mesijas”. Buvo giedama vokie
čių kalboje. Solistai — respub
likos nusipelnę artistai Regina 
Maciūtė, Aušra Stasiūnaitė, Vla
dimiras Prudnikovas ir svečias 
iš Maskvos Konstantinas Lisovs- 
kis. Dirigavo P. Bingelis.

— Boriso Dauguviečio, įžy
maus lietuvių režisieriaus ir 
dramaturgo 100 metų gimimo 
sukaktis sukanka kovo 26. Šiai 
sukakčiai pažymėti sudaryta 
respublikinė organizacinė ko
misija, kurios pirmininkas — 
Lietuvos teatro draugijos prezi
diumo pirmininkas Virgilijus 
Noreika.

— Dail. Paulius Galaunė sau
sio 25 atšventė 95 metų sukak
ti-

— L. Digrys, respublikos 
liaudies artistas, gruodžio 2-3 
grojo Tomske, gruodžio 15 — 
Leningrade, M. Glinkos kapelos 
salėje. Vargonininko koncertas 
taip pat įvyko Leningrado fil
harmonijos didžiojoje salėje.

— Virgilijaus Noreikos sofis
tinis koncertas įvyko gruodžio 
8 Leningrado filharmonijos ma
žojoje salėje. Koncertmeisteris 
— P. Jaraminas.

— Juozas Laucius, Lietuvos 
liaudies artistas, eidamas 92- 
uosius metus, staiga mirė sausio 
23. Velionis buvo gimęs 1893 
lapkričio 23 Utenos apskr., Du
sinu kaime. Prieš Pirmąjį pasau
linį karą su tėvais buvo išvy
kęs Rusijon. Baigęs privačią 
vaidybos mokyklą, dirbo Ufos 
teatre. 1921 grįžo Lietuvon 
ir buvo priimtas aktorium į 
naujai organizuojamą Kauno 
dramos teatrą. Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos teatruose jis išdir
bo 42 metus. 1941 jis buvo Kau
no jaunojo žiūrovo teatro di-

rektorius ir meno vadovas. Per VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkttold Road., Kast 
ilgus sceninio darbo metus J. ttorthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
Laucius suvaidino daugiau kaip 
200 vaidmenų.

— Prano Mažylio, žymaus 
gydytojo, mokslininko ir visuo
menės veikėjo, gimimo 100-osios 
metinės Kaune iškilmingai 
paminėtos sausio 24. P. Mažylio 
nuopelnus vystant medicinos 
mokslą, tobulinant akušerinę - 
ginekologinę pagalbą, ruošiant 
šios rūšies specialistus, pradė
dama minėjimą, nušvietė res
publikos sveikatos apsaugos mi- 
nisterio pavaduotoja O. Rač
kauskienė. Pranešimą apie ve
lionio gyvenimą ir mokslinę 
veiklą padarė jo darbų tęsėjas, 
Kauno medicinos instituto aku
šerijos-ginekologijos katedros 
vedėjas prof. V. Sadauskas.

‘tik išimtinai* atvejai* 516 757-2671. New Yorko ofisas LHp patalpose: 
86-01 114th St, Rlchmond HHI, N.Y. 11418. TsL 212 441-2311.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland BfvtL, galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, avelklnimo kor
telių, gintaro, baitinukų, medaus, (vairių suvenyrų.

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

OUEENS COLLISION CENTER, INC. Expsrt auto body works-palntlng- 
wsldlhg, etc. John R. Chlcavich, 131-13 HUIeide Avė., Rlchmond HUI, 
N.Y. 11418. Towing phone Hl 1-8666.' Aftor 6 PM —- 843 - 6677.

BUTUS FUNERAL HOME,.Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark ofiice:. 426 Lafayette Si (Cor. Wiison Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.
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Nikaragvos prezidentas Or
tega Savedra vėl apkaltino JAV, 
kad jos nesiekia politinio spren
dimo ir nori karine jėga nuvers
ti Nikaragvos vyriausybę.

Čilės vyriausybė apsiausties 
būklę prailgina dar 90 '(L-

Vietnamo komunistų pagįjos 
vadas Le Duan pareiškė, kad 
Vietnamas yra padaręs ūkinių 
ir ideologinių klaidų, kuriom 
pataisyti reikia geresnių santy
kių su Kinija ir pietryčių Azi
jos nekomunistinėm valstybėm.

Jugoslavijoj pasibaigęs disi
dentų teismas nubaudė vieną ki- 
tamanį kalėti 2 m., kitą — 18 
mėn. ir trečią — 1 m. Nors baus
mės yra palyginti švelnios, ta
čiau bijoma, kad tai galinti būti 
pradžia paaštrėjusios vyriausy
bės politikos prieš kitamanius.

Jau 20 valstybių pasirašė ne
senai J.Y. visais balsais priim
tą Konvenciją prieš terorą ir ki
tus žiaurius, nežmoniškus ir pa
niekinančius veiksmus ir baus
mes. JAV šiai konvencijai prita
ria, bet dar tebetiria jos teisi
nius aspektus.

— Jurbarko liaudies teatras 
paminėjo 25-erių metų kūry binės 
veiklos sukaktį. Ta proga kul
tūros namuose buvo surengta 
jubiliejinė spektaklių savaitė. 
Per savo gyvavimo metus teat
ras yra pastatęs 53 veikalus. 
Lankydamasis įvairiuose kolek
tyvuose, jurbarkiečių liaudies 
teatras pasirodė kone 700 kartų.

— Vilniuje, Lietuvos meno 
darbuotojų rūmuose, įvyko va
karas, skirtas rašytojo Augusti
no Griciaus 85-meči.ui paminėti. 
Literatūros kritikas P. Bražė
nas vakaro dalyviam papasa
kojo apie A. Griciaus kūrybą, 
jos vietą lietuvių literatūroje. 
Prisiminimus apie rašytoją pa
sakojo jo sūnus Lietuvos liaudies 
artistas J. Gricius, Lietuvos liau
dies artistė K. Kymantaitė, rašy
tojai K. Saja, J. Būtėnas, ra
šytojo kūrybą skaitė aktorius 
J. Čepaitis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
, MIRĖ KUN. L. ŠVOGŽDYS

(atkelta iš 1 psl.)

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėm*, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai' Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, comrnoditle*, 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, Aubum, MA 01501. T. 617.753-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 'v. p.p. iš WŠfou, 89.5 FM. Dr. J. Ji Štokas, Dilt adresas:

'■ 234 Sunllt Dr., VVatchung, N.J. 07060. Telef., (201) 753-5636.

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

--------- N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

Vysk. Juozas Preiklas, kuris buvo konsekruotas gruodžio 2 . 
Kauno bazilikoje. Jo konsekracijos nuotrauką išspausdinome 
Darbininko 5 numeryje, pirmam puslapyje.

daugiau kaip 20 darbų. Jų tarpe 
Kaišiadorių vyskupijos istoriją.

Kun. Nikodemas Švogždys yra 
antras šiemet Lietuvoje ir pir
mas Kaišiadorių vyskupijoje mi
ręs kunigas. Kaišiadorių vysku
pijoje iš viso yra 65 bažnyčios. 
Jau penkios iš jų neturi savo 
kunigo.

Palydėdami amžinybėn kun. 
Nikodemą Švogžlį-Milžiną, pri
siminkime jo drauge su kitais 
Kaišiadorių vyskupijos kunigais 
pasirašytą dokumentą, kuris 
prieš dvejus metus buvo pasiųs
tas Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumui: 
“Mums kelia rūpestį paskutiniu 
metu spaudoje pasirodę pikti 
išpuoliai prieš religiją, — rašė 
tada Kaišiadorių vyskupijos ku
nigai — Lietuvos katalikų dva
sininkija mielai sveikintų nor
malius santykius tarp LTSR vy
riausybės ir Lietuvos katalikų 
Bažnyčios . . . Mes pasiryžę kar
tu su vyriausybe kovoti prieš 
moralines blogybes mūsų tauto
je: alkoholizmą, šeimų irimą, 
chuliganizmą, negimusios gy-

vybės žudymą, ypač plačiai pa
plitusį, vyriausybei legalizavus 
abortus. Tačiau dar kartą pabrė
žiame, kad mes negalime, netu
rime teisės vykdyti Religinių 
susivienijimų nuostatų, kadangi 
tai nesiderina su mūsų sąžine .. . 
Mes, kunigai, esame įpareigoti 
skelbti Evangeliją pamokslais 
ir katekizacija. Šios pareigos 
atlikimą, ypač kur Valstybė at
skirta nuo Bažnyčios, tvarko ne 
civilinė valdžia, o tiktai vysku
pas . . . Mes prašome ir reika
laujame panaikinti civilinės 
valdžios nustatytą Kauno Kuni
gų Seminarijos auklėtinių li
mitą, nes pagal bažnytinę teisę 
vyskupai ir vyskupijų valdy
tojai savo nuožiūra priima kan
didatus į kunigų seminariją, 
skiria dėstytojus ir prižiūri mo
kymą bei auklėjimą ”

Maldoje už velienį kun. Ni
kodemą Švogžlį, prisiminkime 
be savo kunigų likusias Lietu
vos bažnyčias, kurių jau yra 
daugiau kaip 1.50, ir prašykime 
Dievą, kad Kauno Kunigų semi
narijos durys plačiai atsivertų 
visiem jaunuoliam, kurie yra 
pašaukti kunigystės tarnybai.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.
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Phones; 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441 -0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

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

Drąsiai užstoja kalinius
Kaunas. 1984 kovo mėnesį į 

Kauno saugumą pas tardytoją 
Joną Matulevičių buvo iškviesta 
kaunietė Aldona Šupenienė.

Saugumietį domino, ar mo
tina žino, su kokiais žmonėmis 
ir draugais bendrauja- jos dukra 
Ilona Supenytė, kad ji rašo kali
niams laiškus ir už tai gali skau
džiai nukentėti..

A. Šupenienė užstojo čekisto 
J. Matulevičiaus niekinamus ka
linius — Gajauską, Skuodį ir ki
tus — pateisino dukters elgesį. 
Baigiantis tardymui, čekistas J. 
Matulevičius reikalavo, kad mo
tina taip paruoštų dukrą, kad ši 
pati ateitų į saugumą ir viską 
papasakotų.

Kviečiama per motiną ir pa
ties J. Matulevičiaus telefonu , I. 
Supenytė atvykti į saugumą atsi
sakė, saugumiečiai buvo pri-

versti į namus pristatyti raštišką 
Šaukimą.

L Šupenytės tardyme be če
kisto J. Matulevičiaus dalyvavo 
Kauno Dirbtinio pluošto Kultū
ros rūmų muzikinės jaunimo stu
dijos režisierius Rubinovas.

Jis stengėsi išgauti, kas I. 
Šepenytei patarė mesti jo va
dovaujamą jaunimo studiją, jo 
nuomone, kalta kaunietė Aldona 
Raižytė,, dėjo pastangas, kad 
tardomoji patvirtintų jo nuo
monę.

Čekistas Matulevičius pareiš
kė nepasitenkinimą, kad mergi
na rašo kaliniams laiškus, daly
vavo Kražių skerdynių 90-tųjų 
metinių minėjime.

J. Matulevičius pareikalavo, 
kad L Supenytė raštu paaiškin
tų ir pasižadėtų nerašyti kali
niams laiškų, nevažinėti į teis
mus ir t.t. I. Supenytei kate
goriškai atsisakius rašyti, patarė 
apsigalvoti ir ateiti kitą kartą. 
Tardymas truko 4 valandas.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI.
• LAIVAI (CRŪISES)
• 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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mynai rašė 
:auta tikrai 
je išnyko ne 
ikusi jokių 
net skubėjo 
nklus, kad 
tų nagrinėti 
dainas. Bet 

įžiebė tauti- 
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amžiuje daug 
Kartą Vaiž- 

<aru Mosėdy- 
ką veiklą, už 
ir laikraščius 
- užpuolė jį 
Tikėjosi ką 
erado, o visą 
>. Tada klebo- 
iuną kunigėlį 
taip netinka,

to nereikia. Caras yra didžiau
sia galybė. Nieko nepadarysi. (

Vaižgantas jo neklausė, 
nemetė lietuviško rašto. 
Užsidaręs langines ir žvakes už
sidegęs, vėl rašė žodžius ir dėsti 
mintis, kurios tautą uždegė. 
Kokie dideli ir gražūs to patrio
to Vaižganto darbai! Jie visada 
lyg saulė švies kiekvienam lietu
viui ir kvies — nenusiminti ir 
dirbti savo tautai. O kur dingo 
tie, kurie prieš didžiūnus nulen
kė kaktą, dėl gardaus valgio 
šaukšto atsižadėjo viso, kas 
sava, lietuviška.

Tie Vaižgantai, Kudirkos, Ba
sanavičiai, Maironiai atvedė 
mus į nepriklausomybę. Tad ir 
dabar mes visom išgalėm triūs- 
kime, kad ta nepriklausomybė 
būtų vėl atstatyta. Mūsų parei
ga šaukti ir netylėti, kad visas 
pasaulis žinotų, kas mes esame, 
kas dedasi Lietuvoje.

Ir mes turime teisę į gyveni
mą, ne tik didieji. Kodėl ta ne
lygybė?! Kiek daug Afrikos tautų 
išvesta į nepriklausomą gyveni
mą, o Europoje senos, kultū
ringos tautos dar pavergtos so
vietinėje priespaudoje.

Istorijos ratas sukasi. Ateis 
laikas, kada subyrės sovietinė 
galybė, nes ta galybė paremta 
melu, apgaule, smurtu. Kad tai 
įvyktų greičiau, turime visi vie
ningai ir labai ryžtingai įsijung
ti į bendrą kovą dėl savo tautos 
laisvės.

Kai savo darbą pradėjo auš
rininkai, jų buvo tik saujelė, o 
savo padarė. Dabar mes turime 
labai mokytų žmonių, Padidėjo 
ir mūsų patriotizmas ir mūsų 
lietuviška kultūra. Visa tai ir 
laiduoja, kad atlaikysime sun
kias žiemas, sunkias tremtis ir 
sulauksime laisvės pavasario.

Tad ryžtingai lankykime mi
nėjimus ir būkime aktyvūs, dos
nūs. Savo darbu, auka remki
me Lietuvos laisvės triūsą. Kaip 
milžinai stokime į kovą. Čia rei
kalingas kiekvienas. Tad ir ati
duokime savo dalį!

Vienas iš svarbiausių rengi
nių 13-tosiose Australijos Lietu
vių Dienose Canberroje buvo 
Tautinių šokių šventė, įvykusi 
gruodžio 29 dalyvaujant 200 su 
viršum jaunų šokėjų.

Šventės rengėjams — komi
tetui, jaunosios kartos atsto
vams, vadovaujant Gintarui Ge
niui ir Vidai Howe, Audronei 
Stepanienei ir Ramai Genienei, 
teko atlikti didžiulis darbas, bū
tent, parodyti žiūrovams įvairių 
grupių pasirodymus milžiniškoje 
salėje, esant palyginti su sale 
neproporcingai mažai žiūrovų 
ir grojant magnetofono muzikai. 
Tokioms sąlygoms esant, aišku, 
nėra lengva sukelti žiūrovų en
tuziazmą.

Žiūrovai taip pat pasigedo, 
ir nesuprato, kodėl nedalyvavo 
šokėjai iš Hobarto, Pertho ir 
Geelongo. Trūko taip pat ir už
jūrio svečių, kurie visuomet gra
žiai paįvairindavo Tautinių Šo
kių šventes (Hamiltono “Gyva- 
taras”, Clevelando“Grandinėlė” 
ir Los Angeles “Spindulys”).

Visi trūkumai tapo užmiršti 
ir žiūrovų nuotaika iš karto pa
kilo į salę įėjus šimtui šokėjų 
ir pradėjus Šventę su žemai
čių pramoginiu šokiu “Subatė
le”.

Okupavus Lietuvą 1795 m., laisvės idėja niekada nebuvo mirus. Įvyko du sukilimai— 
1831 ir 1863 m., abu pasibaigę pralaimėjimu ir didelėmis represijomis, spaudos už d r audi
niu. Tada prasidėjo didžioji tautos rezistencija — knygnešių gadynė. Kairėje mato
me Emiliją Plioterytę, 1881 metų sukilimo dalyvę, vadovavusią daliniui; dešinėje— skulp
toriaus Juozo Zikaro sukurtą skulptūrą — Knygnešys. Skulptūra ir dabar tebestovi 
buvusiame Karo Muziejaus sodelyje Kaune. Ji simbolizuoja tyliąją kovą už lietuvišką 
žodį ir tautos laisvę.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Atidarymo paradas prasidėjo 
įnešus Lietuvos, Australijos ir 
Lietuvių Dienų vėliavas. Žiūro
vams entuziastingai plojant, 
viena po kitos įėjo šokių gru
pės. Pasirodo, kad Tautinių Šo
kių šventėje dalyvavo Canber- 
ros “Audėjėlė” (3 grupės), vado
vai V. Howe, A. Stepanienė ir 
M. Mauragis, Sydnėjaus “Sū
kurys” (3 grupės), vadovė M. 
Cox, Adelaidės “Žilvinas” (2 
grupės), vadovas V. Straukas ir 
Melbourno “Gintaras”, “Ginta
rėliai” ir “Šokdava”, vadovė D. 

Antanaitienė ir “Malūnėlis”, va
dovė B. Karazijienė.

šventės koordinatorius G. Ge
nys taręs įžanginį žodį pakvie
tė PLB Garbės Teismo pirm, 
dr. P. Kisielių atidaryti Šventę.

Po to patys jauniausi šokė
jai, kai kurie vos 5 metų, žiū
rovams karštai pritariant pašo
ko “Pas močiutę augau”. Buvo 
malonu stebėti, ir širdį džiugino 
mažieji šokėjai, “jaunos ątža- 
los”, nuoširdžiai atlikdami iš
moktus šokių judesius.

Geriausi šokiai pasirodė vy
resniųjų šokėjų ir mažiau — 
jungtiniai šokiai, kur dažnai 
trūko koordinacijos, linijos ir 
lygiavimo.

Pirmoje dalyje šalia jungtinių 
vaikų ir paaugusių vaikų šokių 
pasirodė dvi individualios gru
pės. Melbourno “Malūnėlis” (9 
berniukai ir 8 mergaitės) pašo
ko gerai paruoštą nuotaikingą 
“Šluotelę”, kur neturinčiam po
ros tenka šokti su šluota, ir Syd
nėjaus grupė “Sūkurys” pašoko 
komplikuotą specialiai paruoš

tą šokių ciklą su dviem grupėm 
ir dalim “Audėjėlę” ir “Aštuo- 
nytį”. “Sūkurys” yra neabejo
tinai stipri ir patyrusi grupė. 
Pastebėtina, kad jaunosios mer
gaitės šoko vilkėdamos trumpus 
sijonukus. «

Antroje dalyje šalia jungtinių 
šokių pasirodė Canberros “Au
dėjėlė” su kadrilinio stiliaus šo
kiu “Ketvirtainis”. Kanberriš- 
kiai atidžiai paruošė šį šokį, 
pirmą kartą matytą Australijo
je. Šokyje įvesta ir vaidyba, 
moterys dėvėjo nuometus, o vy
rai vaizdavę senius, buvo pasi
puošę ūsais.

Melbourno pajėgi grupė “Gin
taras” parodė stilių ir gerą šo
kio choreografiją, sušokdamas 
“Trampolkę”. “Gintarui” šokio 
greitis ir įvairūs komplikuoti 
reizginiai nebuvo niekuomet 
svetimi. Taip ir šį kartą ir šį šo
kį sušoko pasigėrėtinai, patrauk
damas jėga ir drausme.

Adelaidės “Žilvinas” parodė 
retai matomą šokį “Greitpolkę”. 
Nežiūrint keletos šokėjų susižei- 
dimų prieš pasirodymą, suma
žintos sudėties ir vadovo V. 
Strauko susirūpinimo, šis ne
lengvas šokis “Žilvinui” gerai 
pavyko.

Žiūrovams plojant Šventė 
baigta “Malūnu” ir suėjus į 
aikštę mažiesiems šokėjams ir 
grupių vadovams, nešant tau
tinę vėliavą. Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto val
dybos pirm. V. Bukevičius baig
miniame žodyje palygino šokė
jus su laukų gėlėmis, kurios 
žydėdamos pratęs lietuvių festi
valius ilgus metus. Padėkojo 
visiems rengėjams ir ypatingai 
vyriausiam koordinatoriui G. 
Geniui.

(nukelta į 4 psl.)

— Kun. Nikodemas Pakalka, 
Marcinkonių klebonas, Vainiaus 
arkivyskupijoj, mirė sausio 26. 
Kun. Pakalka buvo sulaukęs 87 
metų amžiaus. Kunigu įšven
tintas 1916. Buvo Vytauto Di
džiojo gimnazijos Vilniuje mo
kytojas, Lentvario mokyklų pre
fektas. Iki paskutinių gyveni
mo dienų domėjosi ir sielojosi 
ne tik savo parapijos, bet ir visos 
Lietuvos problemomis.

— “Draugo” dienraščio pre
mijuoto romano premijos įteiki
mo iškilmės šiemet rengiamos 
Hartforde sudaryto komiteto, 
kuris jau užsakė Šv. Andriejaus 
parapijos salę New Britain, 
Conn. Iškilmės bus gegužės 4.

ANTANAS 

iUSKAS 
jo gimimo 

?, savo giesmelę 
■, vargelius 
o, ne taip iš rašto,— 
Žodelius . . 

sko “dainų dainelė”)

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

> JURKUS

buvo 4 metų, 
5čių persikėlė 
ą. Ten ir užau- 

,‘vai sakėsi esą 
os caro vyriau- 
jorus varyti iš 
į, Baranauskas 
iškas valstietis, 
ėmės.

Antanas pasi- 
ais gabumais, 
dą, ant kelmo 
i m pasakydavo 
s pats dainuo- 
o, greitai prisi- 
giedojimų. Lai- 
nepakeičiamas 

kai pasiekė pus
tai berengiant 

ausias oracijas 
bėsi ir įvairių

muzikos instrumentų. Iš pat 
mažens ir eiles sudėdavo. Išlupo 
tėvas diržu, tuoj Antanukas ir 
sudėjo eiles apie griežtą tėčio 
diržą.

Jis augo lietuviškame kaime, 
kur buvo pilna pasakojimų apie 
senąją Lietuvą, apie didelius 
“vaiskus” — kariuomenes, gene
rolus ir karalius. Buvo neseniai 
praūžęs ir 1831 metų sukilimas. 
Jo represijų laikotarpyje ir augo 
Antanas, kada prasidėjo įvai
riausi varžymai, mokyklų užda
rinėjimai. Stalčiuose dar rado ir 
Lietuvos pinigų, kur vienoje pu
sėje buvo įmušta karaliaus at
vaizdas, o kitoje — vytis ir erelis. 
Ir klausė, ką tai reiškia?

Vytis ir lenkiškas erelis dar 
buvo taikoje, dar nebuvo tau

tinio atgimimo. Todėl nors ir 
kalbėjo visi lietuviškai, bet jautė 
pareigą ir lenkiškai išmokti, nes 
ta kalba kalbėjo klebonija, ba
jorija ir kita ponija. O juk po
nais norėjo būti visi.

Baranauskas 1841 - 45 šeimo
je išmoko lenkiškai skaityti ir 
rašyti, 1845 jį nuvedė į rusišką 
mokyklą Anykščiuose. Čia jis 
mokėsi iki 1848. Mokytoją jis 
sužavėjo savo matematiniais ga
bumais, savo skaičiavimu.

Kartą dar neturėdamas nė 
penkiolikos metų ir neturėda
mas jokio supratimo apie algeb
ros lygtis, jis kažkur išgirdo 
tokį uždavinį: kiek galima nu
pirkti jaučių, karvių ir veršių, 
jei už jautį mokėsi po dešimt 
rublių, už karvę — po penkis 
rublius, už veršiuką tik pusę 
rublio, kad už šimtą rublių 
būtų nupirktą šimtas gyvulių?

Antanuką tas uždavinys taip 
suintrigavo, kad jis dvi savaites 
vaikščiojo nesavas, visaip ka
mavosi, kol surado teisingą at
sakymą.

Baigęs pradžios mokyklą, An
tanas 1848 - 49 buvo tamiuku 
pas Gelvonų kleboną Danevičių. 
Po metų tėvas iš ten atsiėmė. 
Tėvas pamatė, kad iš jo menkas 
ūkininkas, netinka ūkio darbam. 
Reikia jį išleisti į mokslus. 
Bet kur ir kaip?

Valsčiaus raštininkų mokykloje
Aplinkui mokyklų nebuvo. 

Tad tėvas jį ir išvežė į Rumšiš
kes kur veikė valsčiaus raštinin
ką mokykla.

Keista, kad tokiame mažame 
miestelyje rusų administracija 
buvo įkūrusi valsčiaus sekreto
rių mokyklą. Rumšiškės yra prie 
didelio kelio, kurs iš Kauno eina 
į Vilnių. Dabar viskas apsemta 
vandeniu ir paversta Kauno 
jūra.

Rusų administracijai reikėjo 
gerų valdininkų valsčiuose. Vir
šaičiai buvo renkami, dažnai 
jie buvo bemoksliai, tik šiaip 
atstovavo žmones valsčiuje. Vis
ką tvarkė sekretorius. Jis turėjo 
susipažinti su visa administraci
jos tvarka, kaip vesti knygas, 
kaip surašyti visus aktus ir t.t.

Tokioje sekretorių mokykloje 
Baranauskas mokėsi 1851 - 53 
metais. Kai 1853 mokyklą baigė, 
jis jau buvo 18 mėtų.

Darbas valsčiuose
Baigęs mokyklą, vieną mėnesį 

raštininku tarnavo Kaune. Iš 
ten išvažiavo į Žemaitiją, į Vai
nutą, kuris yra visai prie Klai
pėdos krašto, tada prie Rusijos 
imperijos sienos. Ten jis išbuvo 
metus, dirbo valsčiuje kaip sek
retoriaus padėjėjas. Vainute bu
vo 1853 - 54. Paskui metus Ra
seiniuose (1854 - 55), iš ten nu
sikėlė į Sedą, kur dirbo valsčiu
je 1855 metų vasarą. Dar metus 
dirbo Skuode (1855 - 1856).

Valsčiuje jis dirbo ketverius 
metus. Betarnaudamas pradėjo 
ir eiles rašyti.

Susitikimas su poete
Jo gyvenimui daug reikšmės 

turėjo susitikimas su poete 
Karolina Praniauskaite. Tai bu
vo Sedoje 1855 metų gegužės 
mėnesį.

Seda yra prie Varduvos upės. 
Apylinkės gražios, upeliai, kal
vos. Bažnyčia stovi visai prie 
Varduvos kranto. Ir klebonija 
prie Varduvos. Toje klebonijoje 
jaunas poetas ir sutiko jauną 
poetę Karoliną Praniauskaitę.

Karolina buvo gimusi 1830 
sausio 6 dvarelyje prie Telšių. 
Tuo metu ji ir gyveno Telšiuose 
ir jau buvo pagarsėjusi poetė. 
Iš mažens ji rašinėjo eilėraš
čius lenkiškai. Tuose eilėraš
čiuose atsispindėjo jos švelni, 
jautri, melancholiška ir giliai 
religinga siela. Jos eilėraščių 
buvo spausdinta Varšuvos ir Vil
niaus lenkiškuose laikraščiuose. 
Atskiromis knygelėmis išleido 
Žemaičių Kalvarijos atlaidų ei
liuotą aprašymą (Festyna Wiel- 
kiej Kalvaryj na Žmudzi) 1856 — 
dedikuota vysk. Valančiui; 1858 
išėjo jos eilėraščių rinkinys.

Lietuviškai gana sklandžiai 
išvertė Kraševskio “Vitulio rau
dos” fragmentą apie žalčio mo
tę. Vertimas buvo išspausdintas 
Lauryno Ivinskio kalendoriuje 
1859.

Praniauskaitė yra pirmoji mo
teris, pasireiškusi lietuvių lite
ratūroje. 'Gaila, kad ji mirė jau
na. Ji sirgo džiova ir mirė 1859 
gegužės 24 Utenoje, kur jos bro
lis buvo klebonu. Mirdama ji pa
prašė sudeginti visus jos rank
raščius. Todėl ir nežinome, ką ji 

dar buvo parašiusi lietuviškai ir 
lenkiškai. Jos brolis Otonas buvo 
prelatas, vyskupo Valančiaus 
sekretorius ir Utenos klebonas. 
Todėl poetė Karolina ir atsilan
kė Sedoje į kleboniją ir ten 
gana gerai jautėsi.

Ten ir susitiko poetą Antaną 
Baranauską. Baranauskas bu
vo tada 20 metų, o Karolina 
2.5 metų. Antanas jai parodė 
savo eilėraščius. Karolina 
džiaugėsi jo poezija. Jiedu susi
draugavo, vienas kitam rašė ei
lėraščius. Poetė jau tada tokius 
du eilėraščius, jos eilėraštį ir 
Antano atsakymą, išspausdino 
Vilniaus lenkiškame laikraštyje 
— Teka VVilenska — 1857.

Jaunam poetui Antanui ši 
draugystė turėjo didelės reikš
mės. Jis pats jautė, kad jo dar
bas valsčiuje yra be jokios atei
ties, menkavertis, niekam nerei
kalingas, nepaguodžiantis. Į tą 
tuštumą ir atėjo jautri poetė ir 
kalbėjo jam apie didelį poeto pa
šaukimą, apie kilnius poeto už
davinius žmonėm. Visa tai kėlė 
ir gaivino Antaną. Tikriausiai, 
gal ir meilė buvo užsimezgusi 
tarp jų. Apie tai savo atsimi
nimuose rašo rašytojas Antanas 
Žukauskas — Vienuolis. Jis buvo 
vysk. Baranausko giminė, — 
vyskupo brolis buvo rašytojo 
Žukausko senelis. Žukauskas- 
Vienuolis savo namų aplinkoje 
galėjo girdėti pasakojimus apie 
šia poetų draugy stę.

(Rus daugiau)
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‘KARO NUSIKALTĖLIUS” 
GAUDYS IR KANADOJE

’LIKo pirmininkas, grįžta nuo altoriaus 
Ižiojo ordinu ant kaklo. Kairėje nuo jo 
ašinėje viršum peties matosi St. Peters- 
nas Larkin. Nuotr. inž. A. Šukio

Kl PAMINĖTAS
ELIO APDOVANOJIMAS
JAUS ORDINU

JAV teisingumo departamen
to specialios įstaigos — OSI 
mūsų žmonių persekiojimas kal
tinant juos kolaboravimu su na
ciais yra tapęs mūsų veiksnių ir 
šiaip visuomeninių - politinių 
veikėjų pagrindiniu rūpesčiu. Ne 
vien tik apkaltintieji čia nuken
čia, bet šie kaltinimai meta še
šėlį ir visai tautai, nes laikraš
čiai, minėdami apkaltintąjį, vi
suomet pamini ir jo tautybę— 
lietuvis, latvis, estas ar ukrainie
tis. Įdomu, kad KGB savo au
komis pasirinko tik Šių tauty
bių asmenis, bet ne pa v. vokie
čius, italus, ispanus ir pan., iš 
kurių tikrai buvo daugiau nacių 
simpatikų ir bendradarbių negu 
lietuvių.

v. Tėvas 
.IKO pir- 
elį apdo- 
psnio Šv. 
ai yra la
mas, su- 
)rogomis. 
?lis gavo 
e, Chica- 
letiniame

go Lietuvių Klubo svetainėje. 
Svetainė, kaip ir bažnyčia, bu
vo sausakišmai užpildyta ir 
daugelis pavėlavusiųjų nebepa
teko.

Pagerbimo iškilmes pradėjo 
komiteto pirm. A. Šukys. Iš
kilmėse dalyvavo ir St. Peters- 
burgo burmistre Corrine Freed- 
man. Ji širdingu žodžiu pasvei-

Čia atsakymas yra papras
tas. OSI su KGB talka perse
kioja lietuvius latvius, estus, 
ukrainiečius ne dėl jti simpati
jos naciam, bet dėl to, kad šios 
tautinės grupės yra aktyvios 
antikomunistinėje veikloje. Jos 
yra gyvi liudininkai tautinio ir 
asmeninio teroro, kurį prakti
kuoja sovietinė imperija, ir jos 
skleidžia šią informaciją Laisva
jame Pasaulyje. Kai tuo tarpu

v akarų europiečiai — vokiečiai, 
italai, ispanai ir kiti tokios so
vietam priešiškos veiklos nėra 
išvystę, tad jų ir neterorizuoja 
su nacių medžioklėmis.

Iki šiol šios medžioklės lietė 
tik JAV gyventojus. Ir visi ap
kaltinti lietuviai buvo iš šio kraš
to. Bet štai- vasario 8 didžioji 
spauda paskelbė AP žinią, kad 
panaši akcija bus vykdoma ir 
Kanadoje. Skelbiama, kad Ka
nados valdžia paskirs specialią 
komisiją, kuri turės panašią už
duotį kaip ir amerikoniška OSI. 
Buvęs Quebecko apskrities tei
sėjas Julės Deschenes bus šios 
komisijos pirmininkas. Toliau 
rašoma, kad žydų grupės ap
skaičiuoja, kad Kanadoje gyve
na iki 3,000 karo nusikaltėlių, 
kurie čia yra pabėgę po II pa
saulinio karo. Juos taip ir va
dina “karo nusikaltėliai”, atseit, 
tos žydų grupės jau nuteisia juos 
dar teismui net nepi^^BjaM^

Tad atrodo, kad rn^^Pniu- 
tiečių veikla Kanadoje.taip kaip 
jau dvejus metus JAV, taip pat 
turės pakeisti veiklos kryptį ir 
pradėti gintis nuo valdžios už
puolimų dažniausiai falsifikuo
tais ir nepagrįstais kaltinimais.

ivanojimo
Prel. L. 

it. Peters-
Thomas 

os ribose 
>elis ir jo

viai 1985 
ypatingą 

rno proga, 
rganizuo- 
rmininku 

:> ALTOs 
s, o visus 
s tvarkyti

kino dr. K. Bobelį, pasidžiaugė, 
kad jis yra šio miesto garbin
gas gyventojas ir įteikė jam 
miesto raktus. Be jos prie gar
bės stalo sėdėjo ir klebonas 
kun. Goodman, o salėje garbės 
svečių vietas užėmė keliasdešimt 
amerikiečių daktarų — dr. K. 
Bobelio bendradarbių vietos po
litikos veikėjai, latvių, estų ir
ukrainiečių atstovai. Visose iš
kilmėse dalyvavo iš toliau atvykę 
ir VLIKO valdybos nariai: dr. J. 
Stukas, dr. E. Armanienė, agr. 
J. Daugėla ir VLIKCRELTOS

TAUTOS FONDO PADĖTIS

Išssamų pranešimą 1984 m. 
VLIKO seimo dalyviams pateikė 
Tautos Fondo (T.F.) Valdybos 
pirmininkas Juozas Giedraitis. 
Jis paminėjo, kad 1975 T.F. ka
soje buvo $66,242.44, o šiuo me
tu jau $408.973.00, nors per tą 
nepilną dešimtmetį T.F. išmokė
jo $836,000.00 VLIKO-ELTOS
įstaigos išlaikymui, ELTOS biu
letenių septyniomis kalbomis ,

tos iškil- 
is Most 
žnyčioje. 
s bažny- 
i visų St. 
organiza
cinis, su 
pasipuo- 

tomis pa
dalyvavo 

i. Mišias 
. Tulaba, 
1 lietuvių 
s atvyku- 
vietovių.

Šios para- 
ioodman. 
onas kun. 
nis kalbo- 

lietuvių) 
[ono Pau
lo dr. K.
Šv. Gre- 
laipsnio 

uteikiama 
šio ordino 
jas Larkin
> altoriaus, 
apjuosė jį

kaspinu, 
metu gie-
> lietuvių 
iras, vado- 
mono. So- 
. Armonie-

ms, V LIKO 
as ir šau- 
Petersbur-

įstaigos vedėja M. Šamatięnė. 
Taip pat buvo atvykę iš Day- 
tonos, Miami bei Palm Beach 
lietuvių telkinių atstovai.

Sveikinimo kalbas pasakė 
prel. L. Tulaba, ALTOs pirm. 
T. Blinstrubas, kun. F. Good
man, prel. J. Balkūnas, Taut. S- 
gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
PLB atstovas inž. St. Jokūbaus- 
kas ir St. Petersburgo Lietu
vių Klubo pirm. A. Gudonis. 
Visi kalbėtojai ypatingai pabrė
žė. kad Šv. Tėvas šį aukštą or
diną VLIKO pirmininkui sutei
kė daugiausia už jo nuopel
nus tautinėje veikloje ir už tau
tinį. visuomeninį pasišventimą. 
Ir tai dar sykį įrodo, kad tėvynės 
meilė bei pasiaukojimas nemirš- 
tamiem tautos idealam ne tik 
asmenybes iškelia iš gyvenamo
sios aplinkos kasdieninio lygio, 
bet patraukia ir išorės dėmesį. 
Ir tuo pačiu dr. K. Bobelis yra 
sektinas pavyzdys mūsų priau
gančiai lietuvių kartai.

Kun. A. Stašys perskaitė apie 
30 sveikinimų raštu. Sveikini
mam pasibaigus, VLIKO Tary
bos pirm. inž. J. Jurkūvėnas iš
samiai nusakė dr. K. Bobelio gy 
venimo kelią ir jo nuopelnus 
mūsų tautai bei didžiulį asme
nišką įnašą į mūsų tautos lais
vinimo pastangų aruodą. Į visus 
sveikinimus atsakė dr. Bobelis.

Iškilmingam posėdžiui vado
vavo pro f. dr. Jokūbas Stukas.

(Elta)

JOKIŲ

Lietuviais 
leštos vė- 
baigė 13- 
ių Dienų 

ėjų gauta 
mentės su
Norėtųsi 

nų šokių 
švenčių 

iokių kon- 
k'ti ir pra- 
į kokybę. 
Julės šio 
vadovau-
asmenų 

s jaunųjų

ŠVENTĖ

šokėjų reikalų. Neabejotinai pa
dėtų. jei grupės galėtų koncer
tuoti kaimyniniuose Sydnėjaus, 
Melboumo ir Adelaidės mies
tuose, o vadovai susitiktų pasi
tarimams. Reikia atsiminti, kaip 
svarbūs yra tautiniai šokiai 
mūsų jaunimui ir lietuvybės iš
laikymui.

Gaila, kad tokia pajėgi nauja 
grupė “Šokdava", pilna gerų 
prityrusių šokėjų iš buvusio 
Melboumo “Klumpakojo”, ne
parodė nei vieno šokio ir daly
vavo tik jungtiniuose pasirody
muose.

Visi šventės šokiai buvo tra
diciniai ir matyti išskyrus "Ket
virtainį” ir “Trampolkę”. Nei

leidimui ir išsiuntinėjimui, kelių, 
knygų bei brošiūrų išleidimui, 
Romos, Vatikano ir kitų radijo 
transliacijų į okupuotą Lietuvą 
parėmimui ir kt. Visa tai buvo 
įmanoma, nes laisvojo pasaulio 
lietuviai per nepilną dešimtmetį 
VLIKUI ir T. Fondui suaukojo 
$1.231.767.17.

Giedraitis pasidžiaugė, kad 
T.F. vis daugiau remia organi
zacijos ir net vienuolijos. Didė
ja ir tūkstantį ir daugiau au
kojusių skaičius — 1980 tokių 
“tūkstantininkų’ buvo aštuoni, 
o šiemet jų atsirado jau per 30. 
Lėšas telkti padeda ir VLIKO 
taupumas. Planingai dirbant, 
per daugelį metų sudarytas 
platus VLIKO tinklas, apimantis 
atstovybes Anglijoje. Australijo
je, Kanadoje, Amerikoje. Viso 
laisvojo pasaulio atstovybėse ir 
įgaliotinių tinkle dirba per Šimtą 
rimtų ir autoritetingų asmenų.

Amerikoje ir Kanadoje beveik 
visi aukotojai gauna ELTOS 
biuletenius lietuvių, o jei pagei
dauja, ir anglų kalbomis. Šiuo 
metu išsiuntinėjama kas mėnesį 
apie 3,800 egzempliorių lietuviš
kos ELTOS. V isų septyniomis 
kalbomis leidžiamų biuletenių 
metinis tiražas yra apie 80,000. 
Jie pasiekia valdžios įstaigas, 
spaudą ir bibliotekas ne tiktai 
Amerikoje, bet taip pat Kana
doje, Europoje, Australijoje, ir 
net Kinijoje bei Japonijoje.
1983 buvo išleista antroji Soviet 
Genocide in Lithuania laida.
1984 T.F. išleido a.a. dr. J. Ere
to brošiūrą Bnsian Imper- 
ialism and Messianism. Šiuo 
metu Kanadoje spausdinama 
knygelė VLIKAS ir IJ etų va.

Pasak Giedraičio, vis labiau 
prigija paprotys paminėti ypa
tingus įvykius ar įamžinti miru
sius aukojant Lietuvos Laisvės 
Iždui. Šiame ižde esantys pini
gai atiteks Lietuvai, kai ji išsiva-

duos; Lietuvos laisvės bylai gin
ti per VLIKĄ naudojamos tik 
palūkanos. L.L. Iždo apimtyje 
veikia ir Lietuvos Atstatymo 
(Liberation) fondas. Testamentu 
ar ypatingu susitarimu galima 
sudaryti fondus specialiem už
daviniam. Giedraitis ragino 
dary ti žygius, kad didėtų tes
tamentiniai palikimai. Kai L.L. 
Iždas pasieks kelių milijonų 
sumą, tada, net ir aukom su
mažėjus, palūkanos galės “pa
vežti VLIKO vežimą”.

(Elta)

viena grupė nebandė parodyti 
naujus scenizuotus, taip vadi
namus “antros generacijos” šo
kius panašaus stiliaus kaip 
mums parodė Clevelando 
“Grandinėlė”.

Šiaip šventė buvo gerai suor
ganizuota. tvarkinga ir rengėjai 
verti pagy rimo. JurŽ.

(“Tėttfkt's Aidai")

AUSTRALIJOS 
SENATORIUS UŽ
PAVERGTŲJŲ LAISVĘ

Australijos senatorius Peter 
Baume įteikė krašto Senatui re
zoliucijos projektą Pabaltijo 
kraštų laisvės klausimu. Projek
tas remiasi 1983 metais Europos 
Parlamento tuo pačiu klausimu 
priimta rezoliucija.

Australo senatoriaus pateik
tame dokumente išdėstomos 
priežastys, dėl kurių Australijos 
vyriausybė turėtų susirūpinti 
dabartine nenormalia Pabaltijo 
kraštų padėtimi. Rezoliucijos 
projekte primenama, kad visos 
tautos trokšta gyventi laisvėje, 
naudotis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis, įskaitant ir laisvo 
apsisprendimo teises.

Antra, priklausydama prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos, 
Australija turi pareigą laikytis 
tos organizacijos principų, ku
rie yra paskelbti Visuotinėje 
Žmogaus Teisių Deklaracijoje, 
dokumente dėl nepriklausomy
bės suteikimo kolonijiniam kraš
tam, Helsinkio susitarimų bai
giamajame akte.

Rezoliucijos projekte prime
nama, kad yra tautų, kuriom ne
priklausomybė ir laisvo apsi
sprendimo teisė yra paneigia
ma. Tų tautų tarpe yra ir lietu
viai, latviai bei estai.

Dokumente yra suminimi ryš
kesnieji tautų ir žmogaus teisių 
pažeidimai. Pabaltijo kraštuose, 
Australijos vyriausybė yra kvie
čiama tarptautiniuose foru
muose iškelti Pabaltiečiam pa
neigiamas teises, reikalauti, kad 
jos būtų lietuviam, latviam ir 
estam vėl sugrąžintos.

Australijoje veikiančios pa
balti ečių organizacijos jau pra
dėjo politinę akciją, siekiant, 
kad krašto Senatas priimtų se
natoriaus Baume siūlomą rezo
liuciją Pabaltijo kraštų laisvės 
klausimu.
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Santrumpos: atm. įn. — atminimo justas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atat. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnaių ii viso.

1984 m. lapkričio mėn.
5 x 85 Jankauskas Algirdą* ir Vida, $5; Landsbergis Jonas, $5; 

Oniūnas Vytautas ir Marija, $5, Tom uitus Jerome, $5; Žulys Aleksas, 
>5.

10 x >10 Blazaitia Vincent, $32; Karaėka Stasys, $110; 
Krulikienė Aldona, $210; Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams 
Pagerbti Stipendijų Fondas: S. Janulaitienė, $8,820.37; Lungys 
Stepas, $10; Macėnas Stela, $10; Michelevičius Bronius, $10; Mutiū- 
nienė Ada, $10; Naudžiūtė Ingrida, $50; Naudliūtė Renata, $45.

4 x 820 Katinas Vitas ir Aldona, $20; Nakutavičienė Pranė, $20; 
Nakutavičius Vytautas ir Oiga, $20; Petrauskas Juozas ir Salomėja, 
$1,020.

1 x 824 Pūras Antanas ir Regina, 1,099.
5 x 825 Biknevičius VIadau ir Gražina, $25; Jason Marius ir Jū

ratė, $25; Klikna Alfonsas atm.: Baras Stasys ir Elena, $225; 
Salinskienė Marytė, $25, Sirusas Jurgis atm. jn.: Matusaitis Vidmas 
ir Vita, $25.

1 x $30 Gudaitienė Rima, $130.
1 x $40 Jurgeia Raymcnd, $40.

5 x $50 Meiliūnas Vincas atm : Kutas Charles, $350; Pucius Mečys, 
$1,450; Vaiėnys Juozas ir Elona, $350; Vakselia Aleksandras ir Irena, 
$250; Vytuvis Antanas ir Jadvyga. $150.

1 x $75 Davalga Juozas atm. jn.: Kindurys Alfonsas ir Ona $25 
i* 3 kiti, $775.

71 x $100 Aras Kostas ir Marcelę $225; Armalis Adolfas ir 
Genė, $1,120: Bačanskas Kazys ir Birutė, $200; Baliūnas Adolfas, 
$200; Balkūnas Prel. Jonas. $500; Balsys Aloyzas ir Regina, $1,200; 
Baltakis Vysk. Paulius, $100; Bartaiius Kazys ir Ida, $1,10^ 
Bieliūnas Romas atm jn Gruzdys Antanas ir Vanda, $100;
nas Zigmas atm. jn.: Gruzdys Antanas ir Vanda, $100; Boguta 
Eugenija, $200; Bražinskas Algirdas, 3100; Budreika Juozas, $100; 
Butas Anatolijus ir Virginija, $300; Butvay Audrey M. $100; Černius 
Rimas, $800; Cesnavičius Algirdas ir Ramutė, $100; Cibavičius 
Vladas atm. įn.: Cibienė Marija, $200, DabuSis kun. Viktoras. $600; 
Dailidė Pranas, atm. jn.: Dailidienė Ona, $800; Dambrauskienė’ 
Sirvinskaitė Sofija atm jn.: SirvinskaiOs Jadvyga ir Bronė, $100, 
Gerdvilienė Janina. $100; Gimžauskas Kazys ir Eugenija, $1,200; 
Jaksevičienė dr. Janina. $1,600; Jankauskienė Eleonora, $100; Jaras 
dr. Pranas ir Danutė, $1,400; Jezukaitienč Gražina, $100; Kačinskas 
Leonas ir Elena. $600; Kiauras Jonas ir Natalija, $300; Kiznis Jonu, 

-- $200; Kučėnas Jonas ir Dalia. $400; Kulbokas Vladas ir Veronika.
$400; LukoSevičius Albinas ir Paulina atm. įn.: Lukoševičius 
Vaclovas ir Bronė; $100. Mačioms Antanas ir Irena, $100; Mali
nauskas Jonas ir Birutė, $100; Markelis Adolfas ir Aldona, $500; 
Mikuckis Algis ir Vaida. $200; Mikuckis Vaclovas ir Ona, $500; 
Milukas Viktoras ir Leokadija. $300; MisiulytėRoma, $100; Nakutavi- 
čius Mykolas ir Stasė atm jn.. Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $100; 
Navakas Juozas ir Julija, $200; Norvilą Kostas, $200; Palys Petras ir 
Marta, $100; Pauliukonienė Marija, $300; Prireikia dr. L. D., $200; 
Pranskevičienė Marija, $200; Pupiug Andrius: seneliai Petras ir Zu
zana Pupiai, $100; Račkauskas kun. Antanas, $1,525; Reivytienė 
Antanina, $100; Remienė Marija, $1,000; Rimkevičius inž; Juozas ir 
Aldona, $200; Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $1,750; Simokaitis 
Mykolas atm. įn.: Simokaitsenė Regina, $100; Šlajus Juozas ir Bronė, 
$300; Stasiūnas Romualdas (miręs) ir Cecilija, $200; Stelmokaitis 
Benediktas, $800; StončiGtė Lorria. $100,Tavaras Izidorius ir Urtulė, 
$100; Urbonas Vincas ir Or.a, $275; Vaikutis Vytautas ir Stefa, $200;
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $2,500; Valūnas Jean, $200; Varnas 
(Varoneckas) Jonas (miręs) ir Julia: sesuo Sirvinskaitė Jadvyga, 
$200; Vaikys Stasye ir Sofija. $200, Včbeliūnas Vytautas, $1,100; 
Venezuelos Lietuvių Draugija atat. Suveizdis Hiacintas, $600; 
Vizgirda Juozas ir Marytė, $300; Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, 
$442; Zdanavičius maj. Kazys atm. įn.: Pupelienė Jadviga, $100; 
Ziaugra Jonas atm. įn.. Gruzdys Antanas ir Vanda, $100.

1 x 8140 Gludą Kostas atm įn.: Gludienė Marija, $500.
22 x 8200 Ambrozaibs dr. Kazys ir Marija, $4,380; Bujauskaitė 

Petronėlė atm. įn.: Bujauekas Jonas, $200; Daunoras Juozas ir Janė, 
$1,200; Dubauskas Vincas ir Petrė, $200; Grybauskas dr. Vytenis, 
$200; Jackson Joseph ir Helen, $400; Jasulaitis Juozas, $1,900; Leee- 
vičius Juozas ir Ona atm jn : Lesevičiūtte Birutė, Aldona ir įmina, 
$200; Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $200; Maželis Vytautas, $225; 
Mereddenė-Stalioraitytė Gražins C. atm. įn.: Mereckis Kazys, $200; 
Petkevičienė Ieva atm. įn.: Petkevičius Povilas, $200; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $850; Prokol Francas, $200;

* Šilbajoris Algirdas ir Danutė, SŽOO; Sinkus Vladas ir Raminta, $800; 
Šležas dr. Adolfas ir Aigė. $1,200; Stanelis Pranas ir Stasė, $400; 
Statkus Vytenis ir Sofija. $200; Vaičiuliu® Vytautas ir Branislava. 
$200, Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (miniai), $2,400; Zubinas Felik
sas ir Valentina. $200.

1 x 8250 Jauniškis Mečys ir Rūta, $250.
1 x 8255 Dėdinas Jonas atm. įn.: Dėdinas Justinas, $1,000.
1 x 8300 Krasauskas Mečys ir Elena, $300.
1 x 8388 Kalvaitis dr. Alfonsas atm. jn.: Kalvaitienė-Mscke- 

vičienė Marija jo mirties 10 m sukaktie* proga, $1,010.
8 x 8500 Baras Stasys ir Elena, $2.500; Gudonis Antanas ir 

Petronėlė. $1,600; Jablonskis dr. Konstantinas, $5,500; Mazursitis 
Wil!iam atm. įn.: Mszuraitienė Elena ir rtnus Vaidutis, $600; Razma 
Edis P.: Razma dr Antanas. $700; Surantas Statys ir dr. Danguolė, 
$1,500; Valutis kun. Jonas. $2,000; Vacbergai Petras, 8600.

3 x 81,000 Liautaud James P. ir Gražina, $1,000; Naikehs 
Juozas, $1,000; Slavinskas dr Vytautas atm . jo mirties 5 m. sukakties 
proga Slavinakien* Mari a $4.025

1 x 82,000 Girvilaa Klaopss A., $2,300.
Ii Viso 822,332.
Lietuvių Fondo pagrindmia kapitalu 19M.XI.30 pasiekė 2,872, 

580 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietavilhg tvistima, 
kultūrų ir jaunimų 1,358.586 dol U viso palikimais gauta 808,843 dol
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i, FLA.
litytį naktį” pagiedojo Julija Ca- 
pukienė ir Bronė Motuzienė, 
akordeonu palydėjo Boleslovas 
Čaplikas.

Klebonas kun. P. Jaraška pa
skaitė evangelijų ir palaimino 
kūčių valgius. Sulaužius plot- 
keles, pasisotinta gausiais 
valgiais. Baigiant vakarie
niauti, Feliksas Bočiūnas pa
skaitė eilėraštį ir visi bendrai 
giedojo kalėdines giesmes.

; as- 
Be- 
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uošė 
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Citv 
bu-

LB apylinkės pirm. Viktorija 
Dėdinienė padėkojo visiem at- 
silankiusiem ir bendruomenės 
valdybai už nuoširdų bendra
darbiavimą visuose reikaluose.

-o-
Sunny Hills kolonija auga. Ne

seniai nuolatiniam apsigyveni
mui iš Detroit, Mich., atvyko A. 
D. Velavičiai ir J.O. Peleckiai. 
Baigiami statyti namai kun. L. 
Musteikiui ir jis birželio mėn. 
persikels čia gyventi.

V.
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CLEVELAND, OHIO
Vasario Šešioliktoji šiais 

metais bus minima šia tvarka:

Šeštadienį, vasario 16 d., 6:30 
vai. vak. — Lietuvos laisvės vi
gilija Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje. Rengia Dievo Moti
nos parapija. Sekmadienį, va
sario 17 d., 9:40 vai. r. vėliavų 
pakėlimas prie Laisvės pamink
lo. 10 vai. r. mišios Dievo Mo
tinos par. bažnyčioje. Gieda pa
rapijos choras, vad. muz. Ritos 
Kliorienės. 10:30 vai. r. mišios 
Šv. Jurgio bažnyčioje, gieda pa
rapijos choras, vad. maestro Rito 
Babicko. 4 vai. popiet — minėji
mas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoj.

Pagrindinis kalbėtojas — dr. 
Rimas Petrauskas iš Toronto. 
Jis yra neuropsychologijos dak
taras, turi savo privatinę prakti
ką ir dirba Toronto Katalikų 
Mokyklų Taryboj patarėju-kon- 
sultantu. Taip pat yra Free 
Olympiad 1984 m. pirmininkas.

Įėjimas visiem nemokamas. 
Išlaidos padengiamos iš kitų

šaltinių. Laisvinimo bei kultū
riniam reikalam renkamos au
kos bus perduotos pagal auko
tojų pageidavimą.

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis vėliavų pa
kėlime, bažnyčiose ir minėji
me. Visi prašomi dalyvauti, 
ypač jaunimas.

Meninę programą atliks 
Clevelando Dainos - Muzikos 
Vienetas UŽDAINUOKIM! Va
dovas ir dirigentas Algirdas 
Bielskus. Chormeisteris Marius 
Tatarūnas. Akompaniatorė 
Christine Fasenmeyer. Kanklė
mis palydi ir solo groja Mirga 
Bankaitytė, programą veda Vili
ja Nasvytytė .

Minėjimą rengia LB Clevelan
do apylinkės ir ALT Clevelan
do skyriaus valdybos.

Lietuvos vadavimo darbe nie
kada nėra nei šventų dienų, nei 
atostogų! -

EMKIME LIETUVOS LAISVINIMO DARBĄ
i Lietuvių Bendruomenė visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Amerikoje ji iškovojo Lietu- 
>s tęstinumą, Australijoje susigrąžino jau atimtą Pabaltijo kraštų okupacijos nepri- 
>saugojo JAV Valstybės departamento žemėlapiuose ketinamą išimti pastabą, jog JAV 
tybių Sovietų Sąjungos teritorijom. Visuose kraštuose leidiniais, radijo bangomis, raš- 
žodžiu įvairių apsilankymų progomis, ji informuoja įvairias valdžias apie sunkią Lietuvos 
s. Visam tam darbui reikia daug darbininkų, bet dar daugiau lėšų, kurių Lietuvių Bend- 
ibai stokojo.
us, mieli tautiečiai, prašydami neužmiršti jos ir šios Lietuvos nepriklausomybės šventės 
. ir kuklia auka. Vasario mėnesį laikykime Lietuvos laisvinimo reikalams lėšų telkimo 
kime savo auką Lietuvių Bendruomenei. įteikime ją savo krašto vadovybei minėjimų ar 
siųskite tiesiog Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai šiuo adresu:

FHUANIAN W0RLD C0MMUNITY
>20 So. Claremont Avė.
licago, III. 60636

darni šia atkarpa:

— Pabaltiečių taikos ir laisvės 
ryžto žygis prasidės Kopenhago
je 1985 liepos 22 - 23 ir bus 
tęsiamas išvyka Baltijos jūra lie
pos 26 - 29 su sustojimu Hel
sinkyje. Žygis baigsis kultūriniu 
sąskrydžiu Stockholme liepos 
30 - rugpjūčio 2. Dalyvauti 
galima pilnoje programoje arija 
jos atskirose dalyse. Informaci
ja gaunama iš Vliko/Eltos įstai
gos, 1611 Connecticut Avė., 
N.W., Suite 2, Washington, D.C. 
20009, iš Vliko atstovų pasau
lyje ir Tautos Fondo atstovų.

— Vilius Bražėnas, žurnalis
tas ir paskaitininkas, Floridos 
Auksinio Kranto Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės rengiamame 
Vasario 16-osios minėjime skai
tys paskaitą. Kun. V. Pikturna 
sukalbės invokaciją. Meninę 
programą atliks p. Manomaitie- 
nės vadovaujamas “Dainos” 
sekstetas. Minėjime dalyvaus 
Metropolitan operos solistas 
Algis Brazis ir Dalia Orantaitė. 
Minėjimas įvyks vasario 18, pir
madienį, 12 vai. Harris Imperial 
House restorane, 50 N. Ocean 
Blvd., Pompano Beach, Fla.

— Chicagoj Lietuvių Taryba 
Vasario 16-osios minėjimą rengia 
vasario 17 Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj. Dalyvaus 
senatorius Paul Simon, paskaitą 
skaitys Liūtas Grinius iš Wash- 
ingtono, meninę programą atliks 
Dainavos ansamblis.

— Palm Beach, Fla., Lietu
vių Bendruomenė Vasario 16- 
osios minėjimą rengia vasario 
16. 12 vai. dienos bus pakel
tos vėliavos prie lietuvių pa
minklo Royal Palm kapinėse. 2 
vai. popiet Metodistų bažnyčios 
salėje minėjimo programą atliks 
choras, vadovaujamas L Ma- 
nomaitienės ir solistė O. Šal- 
čiūnienė. Vasario 17, sekmadie
nį, 10:45 vai. ryto St. Paul of the 
Cross bažnyčioj bus specialios 
pamaldos. Iškilmes rengia spe
cialus komitetas.

proga aukoju ....

World Community

INTERNATIONAL

0 VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS 

)NAL, INC. 1985 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ:

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

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

POS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS
NEW YORKO $1,788.00
MONTREALIO $2,225.00 KANADIŠKAIS

3S8JO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3*DIENOS HELSINKIS
NEW YORKO $1,669.00

UODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS
NEW YORKO $1,467.00
MONTREALIO 1,835.00 $l’835.00 KANADiŠKA'S

KAMBARYJE), {SKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
- HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS. 
AS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ ŠVENTE, KEL. NR. 4 
f METŲ SUTIKIMO BALIUS.

E NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KOOPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVAR- 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS KELIONIŲ 

REIPTIS Į:

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

AIS FINNAIR LĖKTUVAIS &F/NNR/R
Sirnpk- rlrjfiniv Sirinitfi drvtr

— Gavėnios rekolekcijos mo
terim Putnam, Conn., vyks va
sario 22 - 24. Prasideda penk
tadienį 8 vai. vak., baigiasi sek
madienį su-pfėtHsU>is. Vadovaus 
kun. J. Staškus iš Toronto. Apie 
dalyvavimą prašoma pranešti 1- 
203-928-5828.

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

— Smuikininkų Danutės Po- 
merancaitės ir Yuri Mazurkevich 
bei fleitistės Astos Šepetytės 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj įvyks 
kovo 17. Rengia “Margutis".

— “Laiškai lietuviams” organi
zuoja ekskursiją j Pietų Ameriką 
balandžio 18 - 30 d. Tris dienas 
pabūsime Buenos Aires ir septy 
nias dienas Rio de Janeiro. Ke
lionė (su gerais viešbučiais! iš 
Miami kainuos 1195 dol.. iš Chi
cagos — 1485 dol. Išliko jau ne
daug, vietų skaičius ribotas, 
tad skubėkite registruotis šiuo 
adresu: American Travėt 
Service Bureau, 9727 S. \\ estern 
Avė., Chicago, IL 60643. Tel. 
(312) 238-9787.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J Jasiulevičius, Matei- 
būry, Connecticut. A. l-n 
bauskas, Bridgevicvv. III.. X 
Juodka. Chicago. 111. I žsakė ki 
tiem: P. Piųues. Midlothian. X a 
— A. Piqucs. Melrose, M.ov 
Sveikinam nau jus skaits tojus u 
dėkojam užsakytojam. Naujiems 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 1- 
dol Atnaujinant visiem 15 
dol metam.

Lietuvių Kitaros Židinyje 
New Yorke sausio 13 vyko ypa
tingos iškilmės. Gausiai pripil
dytoje didžiojoje salėje vyko 
koncelebruotos ja minimo mišios, 
kurias aukojo vysk. Paulius Bal
takis, OFM, Apreiškimo lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir būrys lietuvių 
tėvų pranciškonų.

Prieš aukojimų nešant mišių 
aukas, buvo atnešta ir vyskupui 
įteikta medinė, lietuviškais mo
tyvais išdrožinėta vyskupiška 
lazda. Ją pagamino Simas Au- 
gaitis iš.Watertown, Conn.

Anksčiau New Yorke buvo su
sidaręs komitetas (pirm. dr. A. 
Matulaitienė, Lilė1 Milukienė ir 
Pranutė Ąžuolienė), kuris per 
šešis mėnesius rinko aukas laz
dos gamybos išlaidom padengti. 
Aukojo 294 asmenys pavieniai 
asmekys ir eilė organizacijų. 
Lazd®s dailininltui, įskaitant 
medžiagą, sumokėta 1000 dol. 
Vyskupui įteiktas surinktų pini
gų likuuSJ7,125 dol., o vėliau 
dar 110 doK,

AUKOJUSIOS ORGANIZACI
JOS:

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo bingo darbuotojų grupė: 
Vanda Bagdonienė, Anelė Baliū- 
nienė, Edmundas Baliūnas, Ire
na Dičpinigaitienė, Viktorija 
Galinienė, Vytas Katinas, Alice 
Kriaučiūnienė. Algis Kulpa, Vy
tautas Kulpa, Stasys Liogys, An
tanas Mičiulis, Birutė ir Jonas 
Mikalauskai, Danutė Mikuls- 
kytė, Stasys Prapuolenis, Ona ir 
Jonas Raubos, Algis ir Danutė 
Šilbajoriai, Izabelė Svitrienė, 
Vytautas Vaičiui is, Jadvyga Vy- 
tuvienė, Manja Žukauskienė.

KASA —Lithuanian Federal 
Credit Union.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopa.

Maironio lituanistinė mokykla.
New Yorko vyrų choras “Per

kūnas”.
Shalins Funeral Home.
Buvę Neiyorkiečiai, dabar 

gyveną St. Petersburg. Fla.: Jad
vyga Gasiliūnienė. Janina Gerd- 
vilienė, Ona ir Juozas Jokūbaus- 
kai. AldonaKrul ikienė, Elena ir 
Justinas Liaukai, Aldona ir Vin
cas Stasiūnai, Sofija ir Stasys 
Vaškiai, Matilda, ir Petras Vasi
liauskai, Albinas ir Mariana 
Verbylai, Marija, ir Leonas Vir
bickai, Elena ir Domas Vizba
rai.

Cape Cod. Nlass., rėmėjai: 
Bronė ir Antanas Jucėnai, Bro
nė ir Viktoras Kubiliai, Elena ir 
Juozas Kuncaičiai, Elena ir Sta
sys Mineikos, Jonas ir Verutė 
Rūteniai, Alė ir Stasys Santva
rai. Marija irVladas Židžiūnai.

New Yorko Lietuvių Medikų 
Gydytojų draugijos skyrius.

PAVIENIAI AUKOTOJAI:
Aleksandravičienė. Marija
Akazdis
Aleksa, Joseph. Ros e
Alinskas,Tadas, Renata
Alyta, Aldona. Jonas
Ayre, Regina
Andriuška. E Iena, Henry
Ashebergas. Birutė
A v i žie n ė. Ve roni ka
Ąžuolai, Petras, Pranė
Bačkauskas. Kazimieras
Bagdonas. Adelė
Bagdonaijuozas, Viktorija
Bagdžiūnai, Antanas, Birutė
Bajorūnas. Daiva
Baltrūnas,Eduard, Mr./Mrs.

Baltruiionis,Petras, Nijolė
Baranauskas, Edvvard. Geno

vaitė
Barz, Theres a
Biknevičius, Vladas, Gražina
Bileris, Kęstutis, Astra
Biručiai, Algis, Jolita
Biručiai, Stasys, Danutė,

Marija
Bitėnas, Henryk, Genovaitė
Blumke, Pauline
Bobeliai, Ari tanas, Danutė
Bobeliai, Sigitas, Chades,

Guoda
Bražėnaitė-Paronetto, Nijolė,

M D
Buhlaitis,Elena
Bulovas,prel. Pra®«s
Bulovas, Stanley
Burdulisju ozas
Butas, Apolonija. Andrius
Butky s, Vaclovas
Butkus, Feter

Butkus, Stasys, Sophie 
Cerkeliūnai, Jonas Kęstutis, 

Rima
Cemauskas, Alice 
Cesnavičius, Stasė, Vytautas 
Chesonis, Rimas, Roma 
Daidynas, Emilija 
Danisevičius, Ona 
Daukša, Petras, Sophia 
Dičpinigaitis, Juozas, MD 
Dimai, Adolfas, Sophia DDS 
Diržys, Antanas, Genovaitė 
Donella, Stephen, Mr./Mrs. 
Dvorak, Irene, Karei 
Erčius, Memertas, Gražina 
Ignaičiai A., Filomena DDS 
Janačienė, Aldona, Dr. 
Gailun, James DDS 
Gabienė Mazalaitė, Nelė 
Gadus, John, Helen 
Galinis, Vytautas 
Galinienė, Viktorija 
Gamziukienė, Valerija 
Garvey, Riehard 
Gerulaitis, Sr. Vitas 
Giedraičiai, Juozas, Leonilda,

M D
Gloveckas, Alphonse, kun. 
Goeldnerienė, A. M D 
Graudienė, K.

Gražiūnas, Henrika 
Grig, Anthony, Mr./Mrs.

Grigaitis, A. kun.
Gruodis, Algirdas, Violeta 
Gruodis, Juozas, Viktutė 
Gudas, Veronika
Gudaitis. Antanas, Roma 
Gunning, Paul, Eleonore 
Gvildys, Pranas, Ina 
Gideikienė, K.
Hasselberg, Janina. Ture 
Jankauskas, Algis, Vida 
Jankauskas, Benediktas, MD 
Jankauskaitė. Ligija 

Jankauskienė, Eleonora
Jasaitis, Algirdas 
Jasaitis, Ona, Nijolė 
Jauniškis, Mečys, Rūta MD 
Jannus, Jonas 
Juozapavičienė, Marija 
Juodis, Jonas
J. E.
Jurkuvėnas, Joseph Mr./Mrs.
Jurys. Zenonas, Živilė 
Kalytis, Vladas 
Karutis, Vivian

Kazickai, Juozas, Aleksandra 
Kazlauskas, Constantine,

Veronika
Kazlauskas. Valerija
Kezienė, Eugenija 

Kizis, Adelė
Klimski, Marian 
Klivečka, Jonas, Mr./Mrs. 
Klova. T.
Kondrotienė, Roma 
Koppas, Liudvika 
Kot. John Mr./Mrs. 
Koncė, Alfonse 
Kraujaiis, Roma
K. A.
Krivickas. John, kun. 
Krivickienė, Konstancija 
Krutz, Leo, Mr./Mrs. 
Kubilius, Viktoras, Bronė 
Kushynskas, Sylvester 
Kulber, Helen 
Kulikauskas, Linda 
Kumet, \Villiam
Kunca, Jonas, Marytė (Argen

tina)
Labutis, Vitas. Birutė 
Lakickas. Klemensas, V. 
Lapurka, Juozas, Irena 
Lakstutis, John, Muriel 
Leonardi, Genevieve 
Leveckiai, S.P. (N.J.) 
Lebulis, John 
Liepinaitis, Aldona 
Lindstatt, Matilda, Emetta 
Lingis Charlotte, Adolf 
Lipnickas, Anastazija 
Lukas, Vincent 
Lukoševičius, Sr. Stanislovas 
Lukoševičius, Vacys, Bronė 
Lusenskas, Peter, Agnės 
Lušienė, Marija
Maillet, Giedris, Marile 
Mardosa, Peter, Mary 
Marijošienė, Aldona 
Markus, Markevičius, Romu- 

ald, Amelia
Masiulionis, Romas, Aldona 

Mateunas, Bridget 
Matulaičiai, Amerija, Antanas 
Matulaitis, Jonas (Hrtfd.) 
Matulaitis, Vitalis (Toronto) 
Matulaityti, Onutė, NYC 
Matulaitienė, Jadvyga 
Matulionis, Antanas, Ona 

Matuzas, Charles, Mr./Mrs.
Mažeika, Antanas Jr. 
Maceika, Denis, Dr./Mrs. 
Maželis, Vytautas 
Maželis, Stasys 
Meiliūnienė, Genovaitė 
Mičiulis, Antanas

Mickeliūnienė, El< 
Mickevvich, Stanle 
Migliore, Sr., Anth 
Mikalajūnas, John 
Miklas, Kazys, On< 
Miklas, Kęstutis 
Miklas, Henry, Ina 
Mikolaitės, Anna 
Milukas, Helen M 
Milukas, Kazys, Ei 
Milukas, Vitas, Lil 
Mineika, Elena, Sl 
Minkūnas, Petras 
Mironaitė, Ona M1 
Mitinai, Kostas, O: 
Narvidas, Aleksam 
Okunis, Jurgis, Irę 
Padvarietis, Vincą 
Pakalka, Aleksand 
Pakalniškis, Jonas 
Palys, Petras, Mai 
Paprockienė, Birt 
Pažemėnas, Juozą 
Petraičiai, Petras, 
Petrauskas, Ronal 
Piliponis, Joseph 
P. Aiyappan Pilla 
Plechavičius, Sop 
Povilaitis, Anna 
Povilaitis, Petras, 
Pucius, Mečys 
Račkauskas, Anta 
Radžiai, Aleksan 

vaite
Raila, Stasys, kun 
Rajeckas, Gedimi 
Ralys, Albina 
Romančienė, Ele 
Ratas, A. Mr./Mrs 
Remeza, Monika. 
Remezienė, Sr. K 
Rimienė, Bronė 
Rubšys, Antanas, 
Rūkas, Johanna 
Ruzgas, Algirdas 
Ruzgienė, Elena 
Šablauskas, Pran 
Saldaitienė, Regi 
Savaitis, Jurgis, ! 
Savickas, Tadas, 

Savukynas, V. & S.
Shimauskas, Em 
Shukis, Anne, Jo 
Shukis, Jūratė, E 
Siemaška, Liuta\ 
Siemaškaitė, Gra 
Šilbajoriai, Algir 
Simaitis, Konstai 
Šimkus, Algimar 
Simonaitis, Vita 
Simutis, Aniceta 
Sinkevich, John, 
Sirgidienė, Kazė 
Siultė, Vladas, C 
Skobeikienė, So 
Skripkutė, Aldor 
Šlapelis, Peter, < 
Slavinskienė, M 
Slevin, Stanley, 
Slikas, Teresė 
Sližys, George, ’ 
Snieška, Janina, 

DDS
Snyder, Gražina 
Stančienė, Gene 
Staškus, Tadas "S 
Staškus, Vladas, 
Steponaičiai, Jo 
Strazdis, Albina 
Strazdienė, Mar 
Šulaitis, Mirga, 
Suskevičienė, A 
Švitrienė, Izabe 
Tamulionis, Jok 
Trainis, Miluką: 
Treimanis, Eug 
Tursi, Florence 
Tarulis, Pulkeri 
Uknevičienė 
Uogintienė 
Urba, Janette, ?

Baigiama nauj 
Plokštelės Irai 
ras Nagys, I-n 
Bulota, Adria 
Vincas Piečait 
Cius, Marytė > 
sukurti garsų e 
ras Stankevičii
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RUOŠIAMASI LIETUVOS 
KRIKŠTO SUKAKČIAI
Lietuvos krikšto 600 meti] su

kakties minėjimo organizaciniai 
darbai jau buvo pradėti anks
čiau. Vyskupas Paulius Baltakis 
dėl šios sukakties minėjimo tu
rėjo bendrų posėdį su Lietuvių 
Kunigų Vienybe Amerikoje ir 
Kanadoje, kalbėjosi su Chica- 
goje veikiančių organizacijų va
dovais, su Lietuvių Katalikų 
bendrija, Romoje su Šventuoju 
Tėvu ir kitais. Sausio 26 į Jau
nimo Centrų Chicagoje jis su
kvietė visų katalikiškų bei kul
tūrinių organizacijų atstovų pa
sitarimą, į kurį atsilankė 34 at
stovai.

Posėdį pradėjo įžanginiu žo
džiu ir jam pirmininkavo Lie
tuvių Katalikų bendrijos pirm, 
dr. Linas Sidrys. Buvo priimta 
pasiūlyta darbotvarkė. Invokaci- 
ją sukalbėjo vysk. Vincentas 
Brizgys.

Vysk. P. Baltakis apžvelgė šio 
jubiliejinio minėjimo darbus ir 
siūlė tuos reikalus čia aptarti. 
Be šio centrinio komiteto, nu
tarta dar sudaryti Garbės komi
tetą, vykdomąjį komitetą ir ke
turias darbo komisijas: a) Lei
dinių komisiją, kurios vadovų 
sutiko būti kun. Vytautas Bag- 
danavičius, b) Religinės muzi
kos, c) Specialaus Vatikano paš
to ženklo išleidimo ir d) Su
kaktuvinio medalio išleidimo 
komisijas.

Į garbės komitetą savo sutiki
mą ir pritarimą jau davęs Chi
cagos arkivyskupas kardinolas J. 
Bernardin. Be kitu, į garbės ko

LIETUVIŲ FONDO
REKORDINĖS ĮPLAUKOS

Lietuvių Fondo 1984 metų 
įnašus reikia skirstyti į dvi da
lis: iki paskelbto vajaus — nuo 
sausio 1 iki lapkričio 16 ir nuo 
lapkričio 17 iki gruodžio 31. 
Per pirmuosius dešimt su puse 
mėn. gauta 174.030 dol. Va
jaus metu per pusantro mėn. 
įnešė 246.407 dol. Jšį/viso per 
1984 m. gauta 42QflĮcudol. 1983 
gruodžio 31 turėtą 2.681,860 dol. 
1984 gniodžio 31 buvo 3, 102, 
297 dol.

Taigi. Lietuvių Fondui 1984 
metai buvo rekordiniai, pralenkę 
ir 1980-jų metų įnašus. Praėju
siais metais palikimais gauta 
55.844 dol.. kurie atėjo dar prieš 
v ajaus paskelbimą. Įstojo 
244 nauji nariai (vajaus metu 
įstojo 135 nauji nariai) ir metų 
gale sudarė 5500 narių šeimą.

Vajaus metu Lietuvių Fondo 
nariai ir naujai įstojusieji suau
kojo 96.407 dol.. gniodžio pabai
goje gauta daktarų Sidžių dova
na žeme, vertės 50,000 dol. ir ne
skelbiamas asmuo įnešė 100,000 
dol. Pažymėtinas Lietuvių Fon
do narių jautrumas vajui, didi

New York o šaulių kuopa su kitomis draugiškomis organizacijomis suruošė Klaipėdos krašto 
62 atvadavimo minėjimą, kuris įvyko sausio 19 Kultūros Židinyje. Nuotraukoje — ren
gėjai ir programos dalyviai. Iš k. sėdi — Kęstutis Miklas — kuopos pirmininkas, inž. Jurgis 
Valaitis — pasakęs kalbą. Daina Černiauskaitė — deklamavusi, Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis, Gina Jankauskaitė — deklamavusi, š. Pranė Jurkuvėnienė, stovi Ju
lius Veblaitis — grojęs smuiku, pianistė Pranutė Kavaliauskaitė, Jonas Vilgalis — M. Liet 
Bičiulių atstovas, Tėv, Placidas Barius, OFM, — sukalbėjęs invokacįją, Malvina Klivečkienė
— birutiečių atstovė, K. Bačauskas, Martynas R. Brakas — M. Liet. Resistencijos at
stovas, š. Vida Jankauskienė — programos pranešėja, š. Algirdas Jankauskas, š. Juozas Jurku- 

vėnas, š. Jurgis Sližys — baro tarnautojas, š. Albinas Sakalas, š. Vacys Butkys, Jonas Jankus 
— atsargos kapitonas, sukilimo dalyvis. Nuotr. A. Balsio

mitetą būsiąs kviečiamas ir prel. 
A. Bačkis. Vyskupas paminėjo, 
jog gerai kad mes jį turime to
kiam svarbiam poste Vatikane, 
nes jis daug padeda. O kartą 
vysk. Baltakiui būnant Vati
kane, yienas iš kardinolų taręs, 
jog esate laimingi turėdami čia 
prel. Bačkį, lengviau čia jums 
tvarkyti savo reikalus. Vysk. 
Baltakis apžvelgdamas ir kitus 
darbus, paminėjo ir daugiau as
menų, jau sutikusių arba nu
matytų kviesti į garbės komite
tą.

Šio pirmojo posėdžio pagrin
dinis tikslas buvo sudaryti ju
biliejinio minėjimo darbo orga
nus ir paplanuoti skubesniųjų 
darbų vykdymą. Sukviestieji 
organizacijų. atstovai sutiko 
būti Centrinio komiteto nariais.

Lietuvos krikšto 600 metų 
minėjimas ruošiamas 1987 me
tais. Šio minėjimo atitinkama 
ar pradinė dalis yra numatyta 
ruošti 1987 birželio mėnesį Ro
moje. Žinia, Lietuva yra turė-

BALTIMORĖS PADANGĖJ
M. Bizinkauskaitės koncertas

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba kiekvienais me
tais lapkričio pabaigoj surengia 
rudeninį koncertą. Tokie kon
certai paprastai būna įvairūs 
ir aukšto lygio. Tai vienintelis 
renginys metuose, kurio pelnas 
yra skiriamas einamon išlaidom 
padengti. 

nant įnašus, kurie lemiamai pri
sidėjo prie reikiamos sumos su
telkimo.

Didesniųjų lietuvių kolonijų: 
Chicagos, Nevv Y’orko, St. Pe- 
tersburgo. Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Bostono ir kitų vyk
dyti metiniai vajai daug prisi
dėjo prie užsimotos sumos su
telkimo ir beveik trigubo per
viršijimo (įskaitant ir gautos že
mės vertę). Nuoširdi padėka 
jiem.

Lietuvių Fondas pirmąjį mili
joną surinko per 12 metų — 
1974 metais, antrajam milijo
nui surinkti reikėjo 6 metų 
— 1980 metais, o trečiąjį mili
joną sukaupė per 4 metus — 
1984 metais.

Stasys Baras vertai gali di
džiuotis, kad jam pirmininkau
jant Lietuvių Fondo tarybai, 
per trejus paskutinius metus 
buvo surinkta arti milijono do
lerių, būtent: 1982 — 228,000 
dol., 1983 — 304,000 dol. ir 
1984 — 420.000 dol. Tais metais 
valdybos pirmininkais buvo: dr. 
Gediminas Balukas, Viktoras

jusi tris krikštus: 1251 Mindau
go krikštą, 1387 aukštaičių 
krikštą ir 1413 — žemaičių 
Yra buvę siūlymų dėl visų trijų 
krikštų minėjimo suderinimo. 
Tad 1987 bus minima bendra 
Lietuvos sukrikščioninimo su
kaktis.

Ilgai posėdyje užsitęsė religi
nio atsinaujinimo diskusijos. 
Buvo pasakyta daug įvairių siū
lymų, bet diskusijose tikros gy
duolės niekas neatnešė. Išvado
je vysk. Baltakio ir kitų prita
rimu, buvo išreikšta viltis, jog 
sukaktuvinis krikšto minėjimas 
duos impulsą krikščioniškam 
atsinaujinimui.

Buvo sudarytas šis vykdomasis 
komitetas: pirm. J. Kavaliūnas, 
vicepirmininkai — dr. A. Darnu
sis, dr. L. Sidrys ir V. Kleiza. 
Informacijos vadovas — kun. K. 
Pugevičius.

Šis didysis jubiliejinis minė 
jimas, kaip ir kiti mūsų didie
ji renginiai, per tuos porą metų 
pareikalaus nemažos darbo 
įtampos iš jo rengėjų, o kad ge
rai pasisektų — finansinės pa
ramos iš patriotiškosios visuo
menės.

Juozas Šlajui

Šiais metais L. Bendruomenė 
pasikvietė jauną dainininkę Ma
rytę Bizinkauskaitę. Malonu, kad 
Baltimorės visuomenė turėjo 
progą išgirsti šią dainininkę. 
Atrodo, kad Marytės asmenyje 
turime sėkminga ir dainos kar
jeroj daug žadančią dainininkę.

Stiprus ir apvaldytas balsas, 
šiek tiek teatrinė laikysena pa

Naudžius ir dr. Antanas Razma.
Lietuvių Fondo vadovų: pradi

ninko ir valdybos pirmininko 
dr. Antano Razmos, tarybos 
pirmininkų — buvusio Stasio 
Baro ir dabartinio Povilo Ki
baus, užsimojimas per ateinan
čius penkerius metus pasiekti 
penkis milijonus dolerių pagrin
dinio kapitalo, gali būti pyk
dytas, jei ir toliau taip dosniai 
bus lietuvių remiamas.

Nuoširdi padėka priklauso 
anoniminiam aukotojui, įnešu
siam 100,000 dol., daktarams 
Sidriams už 6.4 akrus žemės, 
vertės 50,000 dol. ir visiem ge
raširdžiam lietuviam bei L. Fon
do nariam, taip dosniai prisidė- 
jusiem prie vajaus pasisekimo. 
Lietuvių Fondo narių ir visų lie
tuvių jautrus dėmesys vajui 
pralenkė visas vadovybės viltis ir 
svajones.

Lietuvių Fondui aukos laukia
mos ir toliau, ypač iš tų asme
nų, kurie prie vajaus nespėjo 
ar negalėjo prisidėti ir savo įnašą 
įteikti.

Palikimai sudaro didelę L. 
Fondo kapitalo dalį, tad prašo
me sudaryti testamentus ir ne
pamiršti įrašyti Lietuvių Fondą. 
Įrašytinas šis tikslus pavadini
mas: Lithuanian Foundation, 
Ine., Chicago, Illinois.

A. Juodvalkis

Skulptorius Vytautas Kašuba dirba savo studijoje. Jam paskirta 
šių metų dailės premija. Mecenatas Lietuvių Fondas. Premijos 
paskyrimą organizuoja JAV LB Kultūros Taryba.

darė koncertą malonumu. Vie
nintelis trūkumas — neaiškus, o 
kartais neteisingas lietuviškų 
žodžių tarimas šiek tiek gadino 
koncerto tobulumą.

Solistė atsivežė ir savo akom- 
paniatorę — Elizabeth Manus. 
Jauna pianistė antroje koncerto 
dalyje puikiai paskambino pia
ninu Chopino baladę (in the Fiat 
Major of the 47).

Marytė Bizinkauskaitę padai
navo šias dainas: St. Šimkaus
— Pavasario dienelė, J. Siniaus
— Našlaitės rauda, B. Budriū- 
no — Išauš pavasaris ir Tykiai, 
tykiai, St. Šimkaus — Kur ba
kūžė samanota, Chausson — La 
Colibri ir Les Papillons, R. 
Strauss — Ach Lieb, ich muss 
nūn scheiden irZueignung.

Antroje programos dalyje at
liko: J. Žilevičiaus — Gundė 
mane bernužėlis iš op. “Rasei
nių Magdė”, V. K. Banaičio — 
Neplauk, Kastyti iš op. “Jūratė 
ir Kastytis”, P. Mascagni — Son 
pocchi fiori iš op. “L’Amico 
Fritz” ir G. Puccini — L'n bei 
di vedremo iš op. “Madama 
Butterfly”.

Pasigėrėtinas, aukšto lygio 
■ koncertas. Gaila, kad rengėjai — 
L. Bendruomenės valdyba — su
silaukė gan mažoko svečių skai
čiaus. Atrodo, kad trys renginiai 
vienoj savaitėj Baltimorėje yra 
per daug. Renginių ruošėjai tu
rėtų į tai atsižvelgti ir palikti 
bent kelių savaičių tarpą tarp 
atskirų renginių. Priešingu atve
ju nukenčia visi, nes į rengi
nius lankosi maždaug tie patys 
žmonės.

Puikus bufetas, paruoštas L. 
Bendruomenės valdybos ponių, 
praturtino šį kultūrinį renginį.

(jb)

“Po tėvynės dangumi”
Baltimorės Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga gruodžio 9 Lietuvių Na
mų Klevo kambaryje suruošė 
Vinco Šalčiūno paruoštą skaid
rių montažą, pavadintą “Po tė
vynės dangumi”.

Nors V. Šalčiuną pasikvietė 
Jaunimo Sąjunga, tačiau pats 
montažas buvo įdomus ne tik 
jaunimui, bet ir Lietuvoje gimu- 
siem. Jaunimas turėjo progos 
pamatyti Lietuvos trupinėlį. Ten 
gimusieji galėjo pamatyti kokį 
pažįstamą kampelį ir pasikeiti
mus.

Prieš pradėdamas rodyti 
skaidres V. Šalči ūnas paaiški
no, kad nuotraukos yra padary
tos per jo du apsilanky mus oku- 
puotoj Lietuvoj. Kad sudarytų 
pilnesnį vaizdą, pridėjo dar kelių 
žmonių nuotraukas, darytas už 
Kauno, Trakų ir Vilniaus ribų. 
Išėjimas iš leidžiamų ribų pada
rė montažą įdomesniu ir labiau 
užbaigtu.

Montažas buvo padalintas į 
tris dalis: Susitikimas. Lietuvoje 
ir Atsisveikinimas.

“Susitikimas” gal buvo įdo
mesnis tiem, kurie lankėsi Lie
tuvoj. Jiem priminė laukto ir 
džiaugsmingo susitikimo 
įspūdžius.

“Lietuvoje" rodė Vilnių, Kau
ną, Trakus, Druskininkus. 
Vaizdai keliaujant į Kybartus, 
Jurbarką, Baltijos pajūrį.

Nauji gyvenami rajonai, senos 
pažįstamos gatvės, seni namai, 
nusilupę dažai nuo sienų, baž
nyčios paverstos muziejais ir 
teatrais, kai kurios atremontuo
jamos bažnyčios.

Visus vaizdus palydėjo mu

zika. Rodant bažnyčias — grojo 
religinė muzika. Keliaujant ir 
rodant miesto vaizdus — lengva 
lietuvių kompozitorių muzika.

Po kiekvienos dalies buvo 
trumpa pertrauka ir V. Šalčiu- 
nas atsakinėjo į klausimus, lie
čiančius kelionę, vietoves.

Žmonės, bekeliaudami Lietu
vos vieškeliais, pamiršo tikrovę 
ir klausė, kodėl Lietuva nėra pa
rodyta plačiau. Kodėl sodybos 
parodytos tik iš tolo? Kodėl ne
parodyta pati sodyba, žmonės, 
pastatai? Tas, kuris fotografavo, 
buvo už savo keliavimo teisių ri
bų. Tas, kuris vežė, dar daugiau 
rizikavo, eidamas prieš okupan
tų uždėtus įstatymus.

“Atsisveikinime” V. Šalčiūnui 
pavyko perduoti tą skaudų mo
mentą, parodant mojuojančias 
rankas, ašaras ir gėlių darželius. 
Ne vienas nubraukė ašarą.

Po to vyko vaišės ir ilgi po
kalbiai. Tenka pagirti Jaunimo 
Sąjungą už tokią įdomią popie
tę. !(jb)

HARTFORD, CONN.
Į

Kaziuko mugė

Hartforde skautų-čių vietinin- 
kijos šiemet Kaziuko mugę ren
gia kovo 3 Švč. Trejybės lietu
vių parapijos salėje po 9 vai. 
lietuviškų pamaldų. Be įvairiau
sių vietos skautų-čių darbelių 
matysime D. Grajauskienės tau
tiniais drabužiais papuoštas lė
les, R. Brazdžionytės-Lorentzen 
rankdarbius.

V. Vaitkus, knygyno “Spauda” 
savininkas, iš Waterbury atveš 
gražiausių gintaro dirbinių, 
knygų, plokštelių, leidinių apie 
Lietuvą anglų kalba, lipinukų, 
vėliavėlių ir kita ko.

Aišku, bus viešnių ir svečių 
ir ištolimesnių vietovių: R. Pet- 
rutienė iš VVashingtono su nuos
tabiais medyje deginimo darbais, 
R. Jokubauskas ir Br. Naras iš 
\Vorcesterio pasirodys su me
niškais medžio dirbiniais, gi, R. 
Grigaitienė, taip pat worceste- 
rietė, ne tik kad parodys jos pa
čios margintus nuostabius mar
gučius, bet ir parodys, kaip vi
sa tai atliekama.

Kaip ir kasmet, veiks loterija, 
bus skaniausių pyragų, pyra
gaičių, kavos, vaisvandenių. Vė
liau tikrai išalkusieji galės pasi
vaišinti lietuviškais pietumis. O 
kad jie tikrai lietuviški, galima 
spręsti jau vien iš to, kad juos 
pagamins skautų-čių mamytės.

Iki pasimatymo kovo 3-čią 
* mugėje.

J.B.

— Skulptoriui Vytautui Kašu
bai paskirta JAV LB Kultūros 
tarybos 1984 metų dailės premi
ja. Premijai skirti komisiją su
darė dailininkai: P. Aleksa, V. 
Aleknienė, M. Gaižutienė, V. Lu
kas, A. Kur aus kas. 1000 dol. 
premijos mecenatas yra Lietu
vių Fondas.

— Kun. A. Sabaliauskas, mi- 
sijonięrius salezietis, gyvenąs 
saleziečių amatų mokykloje 
Bostone Mass., vasario 4 at
šventė 80-jį gimtadienį ir baigė 
rašyti lietuvių saleziečių gyvų ir 
mirusių kunigų ir brolių apy
braižas (45). Jas ruošiamasi iš
leisti atskira knyga, kuriai įva-: 
dinį žodį parašė vysk. V. Briz
gys.

— Australijos lietuvių kunigų 
konferencija įvyko 1984 gruo
džio 27 Canberroje.

— Australijos Lietuvių Kata
likų Federacijos XVII suvažia
vimas buvo sušauktas 1984 
gruodžio 30 Canberroje, Lietuvių 
Dienų metu. Dalyvavo 35 re
gistruoti atstovai iš ■« visų lie
tuvių kolonijų. Pagrindinę pa
skaitą skaitė svečias iš Chica
gos, dr. Petras Kisielius.

— Dail. Juozas Sodaitis pra
eitų metų lapkričio mėn. skelb
tame žurnalo “Post Card Collec- 
tor” konkurse laimėjo pirmą 
vietą už savo pieštą atviruką te
ma “Taika 1984”. Šis žurnalas 
kasmet rengia tokį konkursą.

— Dr. Kęstutis K. Girnius, 
Laisvės radijo darbuotojas 
Miunchene, baigia ruošti studiją 
apie Lietuvos partizanų veiklą 
Antrojo pasaulinio karo ir poka
rio metu.

— Penktasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyks 1985 m. 
Padėkos dienos savaitgalį, Chi
cagos Jaunimo Centro patal
pose. Organizacinį komitetą su
daro: pirm. Ramojus Vaitys, 
vicepirm. Irena Kerelienė, ižd. 
Kostas Burba, spaudos ryšinin
kė Snieguolė Zalatorė, sekr. 
Audronė Tamošiūnaitė, leidinio 
redaktorė Nijolė Užubalienė.

— Daytona Beach ir apylin
kių Amerikos Lietuvių Klubo 
nariai sausio 27 susirinkime nu
tarė paremti pozityvią lietuvišką 
spaudą. Per iždininkę Vandą 
Majauskienę gauta 50 dol. auką. 
Darbininkas nuoširdžiai dėkoja.

— Dr. Milda Budrienė, Lie
tuvių Foto archyvo mecenatė, 
įsteigė savo vyro a.a. dr. Sta
sio Budrio atminimui fondą pa
remti Lietuvių Foto archyvo 
darbus. Fondui paskirti pini
gai bus nejudomas kapitalas ir 
tik procentai bus naudojami 
finansuoti LFA vykdomus užda
vinius. Su šio fondo įsteigimu 
keičiamas archyvo vardas. Nuo 
dabar jis oficialiai vadinsis 
Budrio Lietuvių Foto archyvas 
(Budrys Lithuanian Photo 
Library, Ine.). Adresas lieka tas 
pats: 2345 W. 56th St., Chica- 
go, III. 60636.

— Dail. Jolanta Janavičienė, 
pasižymėjusi parodose Australi
joje, septynias savaites viešėjo 
Nepalyje, pakviesta Australijos 
ambasados, kuri ten surengė jos 
keramikos darbų ir spalvotų 
piešinių parodyt9<84 spalio 21- 
23. Parodą atidarė Australijos 
ambasados reikalų vedėjas Ad- 

, rianas Severas Nepalio sostinės 
Katmandu “Parko” galerijoje, 
pabrėždamas, kad tai yra pir
moji dail. J. Janavičienės pannla 
Nepalyje ir taip pat pirmoji 
Australijos ambasados surengti 
paroda ugdyti kultūriniam 
abiejų šalių ryšiam. Parodai 
dail. J. Janavičienė atsivežė 22 
keramikos darbus, o aštuonis 
spalvotus piešinius sukūrė Ne 
palyje.

— Sol. Algio Simanavičiaus 
iš Toronto koncertą sausio 12 
surengė Juno Beach, Fla., pen
sininkų klubas. Po koncertobuvo 
pranešimai apie OSI-KGB san
dėrį ir Amerikos piliečių tero
rizavimą.

— Audronė Gaižiūnienė, Lie
tuvių operos valdybos pakviesta, 
sutiko įsijungti į operos meno 
vadovybę. Ji, baigusi muzikos 
konservatoriją ir balso pastaty
mo studijas, po Naujų Metų pra
deda repetuoti su operos mo
terį] chom.

— “Brazilijos Lietuva" — va
karonę Chicagos Jaunimo Cent
ro kavinėje vasario 22 rengia 
PLB Švietimo komisija. Arvydo 
Žygo skaidrės ir pasakojimas.
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LOS
JANISTIKOS KATEDRAI
(autos 1984 m. gruo- 
esi:
90: Joseph Boley, New 
; Petras Milašius, Cle- 
DH (viso $2,000.00); 
Stasė Tamošaičiai, So. 
A.
0: Keith ir Daina 
Yellow Springs, OH;
Eugenija Pažemėnai, 

bllage, NY (viso $3,- 
gidijus ir Vida Radve- 
Angeles, CA (viso $1,-
r. Juozas ir p. Šontai,
з.
): Chicago Lithuanian 
Club (viso $750.00); dr. 
basaitis, Thompson, CT 
i.00).
X): Povilas ir Sigutė 
Buena Park, CA (viso

Ona Kalinauskaitė, 
nllė, PA (viso $420.00); 
tarke, Toronto. Kanada 
),00).
0: Julia T. Burlen, 
D (viso $350.00).
0: Antanas ir Birutė Po- 
ibeth, N J.
0: Aldona Bačkaitienė, 
įlįs, VA (viso $200.00); 
Ida Bartašiai. Chicago, 
jlando lietuviai jėzuitai 
•0.00); Bronius Gailinis,

MA; Vida Grayson, 
NJ (viso $250.00); Vy- 

r Palmira Janušoniai, 
i, WI (viso $240.00); 
jodis, Germantown, NY 
•0.00); Alvydas B. Juod- 
r R. Juodvalkytė, Chi- 
; Motiejus Lazdutis, Ha- 
Canada; Lietuvių Moterų 
įa, Waterbury, CT (viso

Albina Lipčienė, New 
7T (viso $200.00); Juozas 
stancija Markauskai, 
L; dr. Vytautas Musonis,
m, IL (viso-$200 00); a. a. 
Pauliko atminimui — 
r Julius Lmtakai, Oak 
L (viso $200.00); Vacius
и, Hollywood, C A (viso
Aldona Bįpgowsky, Bur- 

anada; A. ir K. Rožėnai, 
ings, AR (viso $200.00); 
Ona Rugeliai, Maywood, 

is Slapkauėkas, Chicago, 
dinaras Varnelis, Dowa- 
[I; Juozas Vembrė, So.

MA (viso $1,100.00); 
r Natalija Zinai. Bethle- 
A; Mykolas Židonis ir 
idonytė, New Haven, CT 
00.00); dr. Jonas Žukas, 
re. MD.
0: Bronius ir Veronika 
i, Juno Beach, FL; Petras 
i Balčiūnai, Hot Springs, 
j $100.00); Vita Baleišytė, 
, IL; Aldona Griškienė. 
, IL (viso $150.00); Juozas 

, Lakewood, OH (viso 
; Albinas ir Angelė Kar- 
.. Petersburg Beach. FL 
$100.00); Raimundas 
as, Rochester. N Y (viso 
; Marijonas ir Liza Kugrė- 
eltenham, Anglija; Kazys 
is, Chicago, IL (viso 
; Marijos Nekalto Pra- 
> Seselės, Putnam. CT 
75.00); dr. Stasė ir Kazys 
Hillside, IL; Bronė Šimu- 
Grand Rapids, MI (viso 

i; Felicija Simukėnaitė, 
Rapids, MI (viso $125.00); 
dlo Šlapelio atminimui — 
5. Kinduriai. Brookeville, 
tras Vaitkūnas, St. Paul,
L
K): Antanas ir Rima
ai, Richmond Hill, NY.
H): Amelija • Baleišienė. 
>, IL; Vytautas Eikinas, 

MA; Zigmas Grybinas,
n, IL (viso $100.00); Sta- 
Jalomėja Jankauskai, Hot 
i, AR (viso $135.00); 
* ir Juozas Laučkai,

Palm Beach, FL; kun. Jonas 
Rikteraitis, New Britain, CT; 
Julius Rūkas, Omaha, NE (viso 
$40.00); Juozas Sakalas, Omaha, 
NE; Vincas ir Ona Salčiūnai, Port 
St. Lucie, FL; Viktoras ir Ona Sa- 
matauskai, Miami, FL (viso 
$25.00); Vladas ir Elena Vaš
keliai, St. Petersburg, FL

$15.00: Pranas Kasparas, 
Gulfport, FL (viso $25.00); Petrė 
Kasperavičiūtė, Gulfport, FL (viso 
$115.00); Kęstutis Stepšys, Grand 
Rapids, MI (viso $70.00).
$10.00:* Jonas Grebliauskas, 

St. Petersburg Beach, FL; Marija 
Markevičienė, Omaha, NE; 
Zenonas ir Monika Markevičiai, 
New Haven, CT; L Nagevičius, 
Parma, OH; Albinas Neliubavi- 
čius, Omaha, NE; Vytas Požėla, 
Omaha, NE; A. ir D. Praičiai, 
Omaha, NE (viso $30.00); An
tanas Stančius, Belleville, IL; Vy
tautas ir Sale Valiukai, New 
Haven,CT.

$7.00: Vaclovas Džigas, 
Omana, NE (viso $12.00).

$5.00: Juozas Agurkis, Omaha, 
NE; J. Arlauskas, New Britain, 
CT; R. ir B. Butrimai, Berlin, CT; 
Vladas Butrimas, New Britain, 
CT; V. ir E. Dalangauskai, New 
Britain, CT; O. ir J. Grikiai, New 
Britain, CT; Petras Jaudegė, 
Omaha, NE; Povilas Karosas, 
New Britain, CT; Bronius^ 
Kūkalis, New Britain, CT; A. ir J. 
Leiberis, New Britain, CT; 
Aloyzas Lizdas, Omaha, NE (viso 
$10.00); Jonas Plečkaitis, New 
Britain, CT; R. M. Plukas, New 
Britain, CT; Kostas Rudys, 
Omaha, NE; Antanas Šal
kauskas, Omaha, NE; Jonas Šar
ka, Omaha, NE (viso $10.00); A. ir 
B. Semaškų šeima, New Britain, 
CT (viso $15.00); L ir V. Strazdai, 
New Britain, CT; Bronius ir Tere
sė Strimaičiai, Hamden, CT; Ber
nardas Vilčinskas, New Britain, 
CT; V. ir D. Vilčinskai, New 
Britain, CT.

$3.00: J. Liudžius, New Bri
tain, CT.
$2.00: V. Dalangauskienė, New 

Britain, CT; J. Skobeika, Berlin, 
CT; J. Valungevičius, New Bri
tain, CT.

$1.00: G. ir I. Belager, New 
Britain, CT.

Pagal pasižadėjimus gauta:
$2,000.00: a.a. Laimos Pau- 

lienės ir a.a. Stasio Gasnerio 
atminimui — dr. Algis ir Vilija 
Pauliai, Elgin, IL (viso $1,600.00).

$1,000.00: Vytautas ir Felicija 
Izbickai, Westwood, MA (viso 
$1,000.00); Raimundas ir Danutė 
Korzonai, Chicago, IL (viso 
$750.00); Antanas ir Cecilija 
Makarai, Hot Springs, AR (viso 
$400.00); Virgil ir Ramone 
•Norkai, Naperville, IL (viso 
$750.00); dr. Tomas ir dr, Nijolė 
Remeikiai, Chicago, IL (viso $1,- 
000.00); Kazys ir Stasė Urbšai- 
čiai, St. Petersburg, FL (viso 
$400.00); dr. Bronius ir Stasė Vaš
keliai, Evergreen Park, IL (viso 
$1,000.00); Vaiva R. Vėbraitė, 
New Haven, CT (viso $500.00).

$500.00: Audronė Giedraitis, 
Los Angeles, CA (viso $250.00); 
John ir Suzanne Price, Seattle, 
WA (viso $250.00).

$400.00: Bladas Daukantas, 
St Petersburg Beach, FL (viso 
$325.00);-dr. Ginas ir Gailutė Sku
čai, Hilton, NY (viso $100.00).

$200.00: Rimas ir Pranutė Do- 
manskiai, Westem Springs, IL 
(viso $50.00); William ir Regina 
Tragus, Allentown, PA (viso 
$300.00).

$100.00: dr. Saulius ir Sigita 
Naujokaittai, Bethesda, MD (viso 
$100.00); Juozas Ūgianskis, 
Grand Rapids, MI (viso $30.00).

Iš k. kun. V. Valkavičius ir arkivysk. Bemard F. Lavv.
Nuotr. K. Daugėlos

Veiklusis kunigas W. Valkavičius
Bostono kaimynystėje Nor- 

vvoode via §v. Jurgio parapija. 
Norvvoode nėra daug lietuvių. 
Prieš paskiriant kun. \VilliaiQ. 
Valkavičių Sv. Jurgio parapijos 
klebonu, parapija silpnėjo ir lie
tuviškas gyvenimas Norvvoode 
buvo blėstantis. Kun. Valkavi
čius. nuo pirmųjų atvykimo 
dienų i Norvvoodą, ėmėsi ini
ciatyvos atgaivinti parapijų ir 
lietuvišką gvvenimą. Ir per 
tuos kelerius metus yra pada
ręs'gražią pažangą. Atgaivinti 
vyčiai, daromi Įvairūs lietuvių 
susirinkimai. Be to. parapiją lan
ko ir iš tolimesnių apylinkių lie
tu v iai. * ..?

Kaip daugelis žinome, kun* 
W. Valkavičius yra smuikiniu-^ 
kas ir solistas. Jis surengi,; re
liginius koncertus ir juose pats 
atlieka programą.

Laikraštis “Dailv Transcript 
sausio 7 pirmam puslapy iš
spausdino Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčios ir kun. \V. Valkavi- 
čiaus fotografija^ ir straips-

vieną sa\aitgali laikąs “trilin- 
gual inasses ’ — trimis kalbomis 
mišias: lietuviškai, angliškai ir 
portugališkai. Kun. Valkavičius 
sakąs, jog apie 100 portugališ
kai kalbančių susirenka Į Šv. 
Jurgio bažnyčią, o taip pat at
vyksta dar ir iš toliau. Bosto
no arkivyskupijoje esą daugiau 
kunigų, kurie kalbą keliomis 
kalbomis, bet esą nežinoma, 
kad jie aukotų mišias kitomis 
kalbomis.

Šv. Jurgio parapija esanti į- 
steigta 1912 emigrantų iš Lietu
vos. Bažnyčioje visada laikomos 
mišios “Eastern European lan- 
guage".

Kaip ir visos tautybės vedy
bų kebų susimaišančios ir tada 
bažnyčia tampaj/ti “melting 
pot" — lydinimo katilu. Visose 
bažnyčiose esanti krizė. Tad ar 
mes neturėtume melstis ir ang-

la, MD (viso $150.00); kun 
Patlaba, Hot Springs, AR. 
8 Reškevičius, Omaha. NE 
50.00); Jonas ir Emilija

Branford, CT; Jonas ir 
/ašiai, Dedham, MA (viso 
)0); dr. Genovaitė ir Juo- 
>rai, New Haven, CT (viso 
)•
)0: Jonan ir Stefanija Gar- 
no Beach, FL; Jonas ir 
Jakubauskai, Juno Beach, 
ntanas ir Stasė Leikai, 
aven, CT; Jonas Mildažis,

Aukų gruodžio mėnesį sur
inko:

ALIAS Bostono Skyrius 
$150.00; JAV LB Cape Ceri 
a py link-' 1200.00 (viso $1,536.00); 
JAV LR brighton Park apylinkė 
$100.0* $2,360.00); JAV LB
Hot Springs apylinkė $400.00 
(viso $2,710.00); JAV LB Ne# 
Britain apylinkė $100.00; JAV LB 
New Haven apylinkė $545.do 
(viso $945.00); JAV LB Omahh

apylinkė $142.00 (viso $494.50); 
JAV LB Palm Beach apylinkė 
$170.00 (viao $620.00); JAV LB 
Putnam apylinkė $300.00 (viao 
$885.00); JAV LB St. Peterabui® 
apylinkė $460.00 (viso $2,602.00); 
JAV LB Waterbury apvlinljė 
$550.00 (viso $900.00).

Už aukas labai dėkojame. 
Sekančiam įmokėjimui i. m.- 
Silio 4 d. dar trūksta $50.000.09.

kius prašome rašyti ir siųstį: 
Lituanistikos katedra arba 
Lithuanian World Commu- 
nity Foundation, 5620 So. 
Ciaremont Avė.. Chicago, IL 
60636. i

Jonas Kavaliūnas. 
Lėšų telkimo komiteto 

pirmininkas

liškai, — sakąs kun. Valkavi
čius. Praktiškai taip turime da
ryti.

Kaip atsiradusios pamaldos 
portugalų kalba? Praeitų metų 
gegužės mėnesį vykusi “candle- 
light” procesija išvakarėse “Our 
Lady of Fatima” šventės. Tada 
bažnyčia prisipildžiusi portu
galų šeimomis, nes Fatima yra 
Portugalijoj. Iš to kun. Valkavi
čius padaręs išvadą, kad reikia 
laikyti mišias ir portugalų kal
ba. kurie čia neturi savo kalba 
bažnyčios. Taip ir padaręs. O 
Antenaro Branco, portugalas, 
sakąs, kad jie niekada nebuvę 
taip suartėję tarp savęs, kaip 
dabar, kada jie visi susirenka į 
šią bažnyčią. Čia jie krikštija 
savo vaikus ir pan.

Kun. Valkavičius pradėjęs lai
kyti mišias portugališkai, kai jis 
buvęs Brocktone. Jis naudojąsis 
žody nais. net plokštelėmis, kad 
pYadfoRtT piTrtu^kRf’ kalbą. Ir 
dabar jis pasiruošiąs, ypač pa
mokslui portiigališkai iš anksto. 
Jis jį pasirašąs ir tada pasiunčiąs 
mokytojui Joacjuim Ferro į Hud- 
son. Tas ištaisąs ir gražinąs jam 
atgal. Tada jis ir sakąs pa
mokslą.

Šv. Kazimiero minėjime Bos
tono katedroje kun. Valkavičius 
labai gražiai pravedė visos baž
nyčios giedojimą, o taip pat ir 
daug kur kitur jis sutinkamas

PEN KLUBAI 
GLOBOJA 
KALINAMUS 
RAŠYTOJUS

NORWOOD, MASS.

Nauja plokštelė

Sv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. Vincas Valkavičius 
Bostono arkivyskupui Bernar
dui F. Lavv padovanojo plokš
telę “In Memoriam”. Plokštelėje 
kun. V. Valkavičius dalyvauja 
kaip smuikininkas ir kaip dai
nininkas baritonas. Jis prisime
na ir kurso draugą kun. Charles 
von Euw, kuris staiga mirė 
prieš 15 metų. Kun. V. Valkavi
čius pakvietė dar du kunigus 
dainininkus, kolegą velionį 
smuikininką Izidorių Vasyliūną 
ir vargonų virtuozą Vytenį M.

su lietuviais. Be to, jis rašo kny
gas. Tai ir yra veiklusis kuni
gas.

“The Sunday Telegraph” rug
pjūčio 26 rašė apie Stalino - 
Hitlerio paktą. Jame įrodinėja
ma, kaip jis pasirašė su Hitle
riu sutartį. Kai anglai ir pran
cūzai atsisakę jam atiduoti Bal
tijos kraštus, tada jis juos gavęs 
iš Hitlerio. Ir taip per Baltijos 
kraštų okupaciją ir Lenkijos už
valdymą, Sovietų Rusija tapusi 
Europos valstybė.

“Daily Nevvs” sausio? d. įdėjo 
įdomią žinutę. Ženeva esantis 
“taikos miestas”. Šiais metais 
čia esanti šalčiausia žiema; ko
kios neturėję 20 metų. Ir valan
dos prieš Sovietų užsienio rei
kalų ministerio atvykimą pasi
tarimui su Amerikos užsienio 
reikalu ministeriu George 
Shultz, meteorologai pranešė, 
kad šis šaltis ateinąs iš Sibiro, 
nes jį atvežęs Gromyko.

Pensininkų balius
Šv. Petro lietuvių parapijos 

So. Bostone klebonas kun. Al
bertas Kontautas kasmet suren
gia Kalėdų proga pensininkam 
vadinamą “pensininkų balių”. 
Šiais metais toks balius įvyko 
parapijos salėje sausio 13 po
pietėje.. Susfrinko per šįųątą pen
sininkų. Visi susirinkę buvo vai
šinami, giedamos kalėdinės 
giesmės ir lietuvių liaudies dai
nos. Programai vadovavo para
pijos klebonas kun. Albertas 
Kontautas ir buv. kleb. kun. An
tanas Baltrušūnas. Visuose ba
liaus darbuose ir patarnavimuo
se susirinkusiais rūpinosi vyčiai 
ir sodalietės. Daugiausia darbo 
įdėjo Ann Norinkavich ir Alex- 
ander Akule. Gi Cambridge Lie
tuvių klubas šiam baliui paau
kojo $300, So. Bostono Irių klu
bas davė $100. Šv. Petro parapi
jos klebonas dėkojo visiem už 
dovanas, dirbantiesiem už jų 
darbą šiame baliuje, o taip pat 
susirinkusiem už jų atsilanky
mą.

Tarptautinės rašytojų organi
zacijos. PEN Klubo, skyriai įvai
riuose pasaulio kraštuose, siek
dami padėti Sovietų Sąjungoje 
ir kitur kalinamiem rašytojam 
ir, apskritai, spaudos darbuoto
jam. rašto žmonėm, juos simbo
liškai priima į savo narių tar
pą. Tuo būdu yra siekiama la
biau atkreipti viešosios nuomo
nės dėmesį į padėtį tų rašto 
žmonių, kurie už savo įsitikini
mus ir idėjas yra persekiojami ir 
įkalinami. Galimybių ribose taip 
pat bandoma padėti juos išlais
vinti.

Filipinų PEN Klubas neseniai 
pranešė, kad į savo narių tar
pą priėmė Černiachovskio psi
chiatrinėje ligoninėje kalinamą 
lietuvį Algirdą Statkevičių. Prieš 
keletą metų PEN Klubo skyrius 
Škotijoje ėmėsi globiti kitą lier 
tuvį — Viktorą Petkų. Taigi, 
PEN Klubo dabar yra globoja
mi jau du lietuviai rašto žmonės, 
kalinami už savo įsitikinimus.

Pažymėtina, kad paskutinio 
PEN Klubo suvažiavimo, įvyku
sio Londone, lapkričio mėnesį, 
metu paskelbtame pranešime 
apie pasaulyje kalinamus rašy
tojus yra išvardinti iš viso 7 ka
linami lietuviai: Gintautas Ieš
mantas, Vytautas Skuodis, iš
tremtieji Antanas Terleckas ir 
Povilas Pečeliūnas, psichiatrinė
je ligoninėje laikomas Algirdais 
Statkevičių s. Pranešime pažy
mima, kad jie yra pogrindžio 
spaudos darbuotojai. Sovietų 
Sąjunga išsiskiria persekiojamų 
ir kalinamų rašytojų gausumu.

Vasyliūną. Programa buvo pui
kiai užrekorduota Jono Mackevi
čiaus, tuo metu gyvenusio Cam
bridge. Koncertas įvyko šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje 
Brocktone, Mass., kur tada kun. 
V. Valkavičius vikaravo.

Plokštelėje yra trijų kunigų 
solo įdainavimai, keletą trijo ir 
instruinentalinis veikalas — Co- 
relli bažnytinės muzikos sonata 
dviem smuikam su vargonais ir 
vienas Couperin vargonų vei
kalas.

Plokštelę galima užsisakyti 
adresu: PILOT, 49 Franklin St, 
Boston, MA 02110 (IfUdol. ir 2 
dol. persiuntimui) ariaa Nor- 
vvoodo klebonijoje.

Nauji Metai Buivydų sodyboje
Aldona ir Danius Buivydai 

jau eilė metų kaip rengia Nau
jų Metų sutikimus savo gražioje 
sodyboje, Carlisle, Mass. Šiais 
metais susirinko gal arti šimto 
Buivydų artimųjų ir bičiulių. 
Prieš pat dvyliktą valandą dar 
gyvenama Kalėdų dvasioje. Tad 
visi susirinkę gieda Kalėdų 
giesmes. Ir šiais metais giedo
jimui vadovavo solistė Daiva 
Mongirdaitė ir solistas Benedik
tas Povilavičius. Prie piano pas
kutinio kurso studentas Romas 
Buivydas. Buvo giedama lietu
viškai, angliškai ir vokiškai ori
ginaliomis giesmių kalbomis.

Nauji Metai buvo sutikti su 
šampanu ir sveikinimais. Kele
tas valandų laikas prabėgo lyg 
viena minutė, nes visi susirin
kę labai mielai bendravo, už
kandžiavo ir vaišinosi. Vaišėmis 
rūpinosi šeimininkai Aldona ir 
Danius Buivydai, o jiems labai 
padėjo jų jaunimas studentas 
Romas ir “Miss Lithuania of 
New England” — gražuolė lie
tuvaitė Rūta. Tie du jaunuoliai 
yra gražus lietuviškos šeimos 
pavyzdys. ,

BOSTONO RENGINIAI
oh; . U_

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 - retinion.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

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

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

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘Arpber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE $1765.00

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

— $1135.00
— 1135.00 

—1395.00
— 1368.00
— 1389.00 

—1692.00
— 1401.00
— 1514.00

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

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

Kelionių ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — Jvairūs maršrutai.

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

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

TRANS -ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancv and are subject to 
changes.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Šv» Uausklenė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisia lala klausimais Dar
bininko skaMytojam. Klausimai slųs- 
tlni jos adrssu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attormey-at-Law, Boston 
Flvt Bank BWg_, 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

AUTOMOBILIAM SUSIDŪRUS

KLAUSIMASv
Mano drauge mane vežė į su

eigą savo automobiliu. Ji pati 
vairavo. Lijo/ir gatvės buvo sli-

džio, kad advokatas turėtų pasi
rinkti kam atstovauti, kaip tai 
būna kai kurios^bylose (conflict 
of interests). Tačiau jei Tamsta

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

30 dol. — A. Šaltys, W. Ger
many.

Po 20 dol. — M. Goras, East 
Newark, N.J., XY, Washington, 
D.C., M. Šulskis, Santa Monica, 
Calif., A. Skučas, Lake Worth, 
Fla., D. Banaitis, Woodhaven, 
N.Y., A. Molis, Worcester, Mass., 
R. Janulaitienė, Hyannis, Mass.

Po 15 dol. — M. Baltadonis, 
Bronx, N.Y., R. Česonis, Ramsey,

džios. Automobilis, kuris važiavo 
priešaky, staigiai sustojo, pra
leisdamas praeivį. Mano draugė 
sustabdė savo automobilį, bet 
ne laiku, ir mes įvažiavome j 
priešakinį automobilį. Tuo tarpu 
užpakalinis automobilis irgi lai
ku nebuvo sustabdytas ir įva
žiavo dideliu smarkumu į mūsų 
automobilį. Dabar savininkas 
priešakinio automobilio traukia 
mano draugę į teismą, o mano 
draugė ir jos vyras traukia į teis
mą užpakalinio automobilio

ir Tamstos vyras, jaustumėtės 
saugiau, turėdami “savo” ad
vokatą— galite taip ir padary
ti. Jei nutartumėt pasinaudoti 
to paties (draugės) advokato pa
slaugomis. Tamstos patys, o ne 
per draugę turėtumėt su juo 
susisiekti ir su juo pasikalbėti.

Teisiškai Tamstos, kaipo kelei
vės (pas senger) pozicija yra 
žymiai stipresnė, negu Tamstos 
draugės — vairuotojos pozicija. 
Daugumas valstijų turi vadina
muosius “comparative negli-

vairuotoją.
Nors .visi buvo sužeisti, vieni 

daugiau, kiti mažiau, bet aš tai 
tikrai nukentėjau. Turėjau 15 
susiuvimų (stitches) virš akies ir 
dar dabar negaliu dirbti, nes 
taip išsigandau, kad drebu au
tomobilį pamačiusi. Taip pat 
man visą laiką skauda galvą. 
Visi buvome pas daktarą, ir man 
daktaras sako, kad negalėsiu

gence” įstatymus. Tai reiškia, 
kad jei abudu vairuotojai (Tams
tos aprašomomis aplinkybėmis 
— Tamstos draugė ir užpakali
nės mašinos vairuotojas) savo 
neatsargiu (negligent) elgesiu 
yra prisidėję prie nelaimingo 
įvykio, tada turės būti nusta
tyta kiek procentų yra buvę kiek
vieno vairuotojo kaltės. Jei būtų 
nustatyta, kad Tamstos draugė

grįžti į darbą mažiausiai mėne
sį. Savo advokato aš neturiu, 
nes draugė man sako, kad jos 
advokatas ir mano reikalus žiū
rės; jeigu ji gaus pinigų, tai ir 
aš gausiu. Mano vyras man 
sako, kad aš turėčiau turėti savo 
advokatą, nes mano draugės 
advokatas žiūrės jos reikalą, o ne 
mano. Ar tai teisybė?

buvo 50% arba daugiau “kalta”, 
— ji gali nieko negauti.

Tačiau. Tamsta, kaipo keleivė 
(passenger), neatsakai už savo 
vairuotojos neatsargų elgesį 
(negligence not imputed). Jei 
bus įrodyta, kad Tamsta buvai 
sužeista dėl .užpakalinė? maši
nos vairuotojo kaltės, nesvarbu 
kiek tos kaltės buvo, Tamstai

man mokėti 63 dol. į savaitę 
nelegaliai prigyventam vaikui 
išlaikyti. Kol dirbau, mokėjau. 
Vėliau dėl to vaiko motinos kal
tės netekau darbo ir nustojau 
mokėti. Dabartiniu laiku pradė
jau gauti sočiai security (senat
vės pensijos). Ar mano gauna
mos pensijos dalį gali paimti 
tam apmokėjimui?

ATSAKYMAS
Areštą uždėti ant sočiai secur

ity čekio negalima (unattach- 
able). Tačiau Tamsta žinai, kad 
egzistuoja galiojantis teismo į- 
sakymas, pagal kurį Tamsta esi 
įpareigotas daryti tam tikrus 
mokėjimus vaikui išlaikyti. Jei 
nemokėsi, gali būti teismo nu
baustas už teismo įsakymo ne
vykdymą (Contempt of Court).

Patarčiau nueiti pas vietinį 
advokatą, kuris galės paduoti 
teismui prašymą (petition), nu
rodant, kad esminiai (basically) 
pasikeitė Tamstos darbo ir fi
nansinės aplinkybės ir todėl 
prašys, kad egzistuojantis teis
mo nutarimas dėl vaiko išlaiky
mo būtų atitinkamai pakeistas 
(modification of degree).

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI:
Gaunu daug laiškų iš skaity

tojų “su klausimais”. Atsakau 
tik į tuos kurie mano nuomone 
gali būti įdomūs ne tik atsiun
tusiam klausimą, bet ir kitiem 
skaitytojam. Atsakydama, siun
čiu laikraščiui ne tik atsaky
mus, bet ir klausimus, kitaip nie-

ATSAKYMAS
Tas pats advokatas, kuris 

veda Tamstos draugės — vai
ruotojos bylą, pilnai gali atsto
vauti ir Tamstos reikalam. Šiuo 
atveju reikalai nėra tokio pobū-

bus pilnai atlyginta už turėtus 
nuostolius (damages).

VAIKO IŠLAIKYMAS
KLAUSIMAS

Prieš9 metus teismas priteisė

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis. 
25 dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The VVay of the 

Nation. 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų, šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Gintaras su daina. Toronto 

“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Taumama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vad. A. Stankevičiaus. 
Kainasu persiuntimu 11 dol.

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

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

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

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

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

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

kas iš skaitytojų (išskyros as
menį, kuris atsiuntė klausimą), 
nežinotų į ką atsakoma.

Mano atsakymai yra bendro 
pobūdžio. Jei kas nori specifinių 
atsakymų į savo klausimus, jis 
privalo kreiptis į savo paties 
advokatą.

Jokių pinigų iš skaitytojų arba 
iš laikraščio aš neimu. Pasirin
kimas klausimų, į kuriuos aš 
atsakau, yra mano nuožiūroj. 
Palieku sau teisę sutrumpinti 
arba kitokiu būdu suredaguoti 
klausimą. Pavartojo tik tuos 
faktus, kurie man yra pateikia
mi. Jei kuriam skaitytojui yra 
nepriimtina, kad jo klausimas 
tilptų laikrašty, — jis privalo 
kreiptis asmeniškai pas savo pa
ties pasirinktą advokatą.

N.J., J. Daniliauskas, Stamford, 
Conn., E. Alei tanas, Pittsburgh, 
Pa., kun. J. Grabys, Watervliet, 
N.Y., L. Kulikauskas, So. Ozone 
Park, N.Y., A. Pocius, Elizabeth, 
N.J., J. Rąįauskaitė, Highland 
Park, N.J., M. Biknaitis, Santa 
Monica, Calif., Z. Krasauskas, 
Chicago, III., V. Gružas, N. Hale- 
don, N.J., A. Žvinys, Medford, 
N.Y., A. Dimas, Middle Village, 
N.Y., P. Uginčius, Fredericks- 
hurg, Va., E. Bačanskas, Olney, 
M d., R. Nakonecna, Kew Gar- 
dens, N.Y., M. Gudaitienė, Palm 
Harbor, Fla., E. Falck, Naples, 
Fla.

11 dol. — Z. Ūselis, Flushing, 
N. Y.

Po 10 dol. — T. Bogušas, So. 
Boston, Mass., V. Rupšys, Brock- 
ton, Mass., E. Daidynas, Brook- 
lyn, N.Y., K. Vainius, Maspeth, 
N.Y., D. Staniškis, Upper Darby, 
Pa., A. Vilgosas, Philadelphia, 
Pa., J. Karpus, Brooklyn, N.Y., 
K. Trečiokas, Union, N.J., V. 
Svalbonas, Delta, Pa., B. Mudė- 
nas, VVorcester, Mass., K. Lau
kaitis, Hinsdale, III., H. Bajalis, 
Los Angeles, Calif., V. Zele- 
nis, Reseda, Calif., D. Venclaus- 
kas, VVolcott, Conn., S. Levanas, 
\Vaterbury, Conn., A. Dailidis, 
Osterville, Mass., K. Bružas, 
Homevvood, III., P. Kidolius, 
Hartford, Conn., J. Asiūnas, 
Hartford, Conn., V. Ancikas, 
Kemersville, N.C., W. Dargis, 
Riverdale, N.Y., V. Dubauskas, 
\Voodhaven, N.Y., V. Stašaitis, 
Nevvington, Conn., A. Marti- 
nėnas, \Vall ingford, Conn., P. 
Zalubas, Nevvark, N.J., E. Vait
kus, Sanibel, Fla., A. Balsis, Re- 
go Park, N. Y., V. Lelis, Roches- 
ter, N.Y., K. Žebrauskas, Toron
to, Ont, B. Balsavich, Brockton, 
Mass., F. Dippel, No. Massape- 
ųua, N.Y., V. Guobaitis, Edge- 
field, S.C., J. Buivys, Baltimore, 
Md., T. Penikas. \Voodhaven, 

\ N.Y., K. Škėma, Detroit Mich.,
V. Gry bauskas, Brockton, Mass., 
L. Mathevvs, Flushing, N.Y., J. 
Budrevičius, Lake Park. Fla., O. 
Žukas, Glendale, Calif., V. Jokū
baitis, Euclid, Ohio, T. Bagdas, 
Douglaston. N.Y., A. Tumas, 
Nevvbury Park, Calif., P. Gruo
dis, Chicago, III., J. Zubavičius,
Sunny Hills, Fla., J. Kardokas, 
Baltimore, Md., M. Pavalkis, 
Elizabeth, N.J., P. Žumbakis, 
Chicago, III., J. Žilinskas, Det
roit, Mich., E. Slivinskas, In- 
dialantic, Fla., J. Babilius, So. 
Pasadena, Fla., L. Dovydėnas, 
Lenox, Mass., V. Vitkus, Roches- 
ter, N.Y., V. Jasinskas, Wood- 
haven. N.Y., G. Slepakovas, Es- 
condido, Calif, J. Skudzinskas, 
Baltimore, Md.

8 dol. — M. Karečka, Wood- 
haven, N.Y.

Po 7 dol. — M. Melynis, Kear- 
ny. N.J., R. Steponėnas, Astoria, 
N.Y., V. Tumpienė, Chicago, III.

Po 5 dol. — V. Karutis, Ams- 
terdam, N.Y., J. Bagdonas, 
\Voodhaven, N.Y., S. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., K. Kriaučiūnas,

Providence, R.I., A. Butas, 
Woodhaven, N.Y., V. Veršelis, 
Kings Park, N.Y., Sandara Club, 
Ine., Brockton, Mass., V. Garsys, 
Worcester, Mass., J. Kralikaus- 
kas, Islington, Ont., P. Kaladis, 
Maspeth, N.Y., V. Dreseris, St. 
Petersburg, Fla., kun. V. Pau
lauskas, Thompson, Conn., R. _ 
Remeza, Ozone Park, N.Y., dr. 
J. Žukas, Baltimore, Md., B. Za
latorienė, Berwin, III., S. Morkū
nas, Verdun, Que., J. Ludonis, 
Brockton, Mass., R. Kisielius, 
Somerville, N.J., A. Bilaitis, 
Kearny, N.J., J. Maurukas, Surf- 
side, Fla., A. Varnas, Slidell, 
LA, B. Stann, Silver Spring, Md.,
M. Vameckas, Clark, N.J., A. 
Liobis, Middlesex, N.J., kun. C. 
Batutis, Darby, Pa., J. Černius, 
Sacramento, Calif., V. Bulkaitis, 
Omaha, Nebr., dr. H. Gailiūnas, 
Athol, Mass., A. Neviera, 
Braintree, Mass., O. Sulaitis, 
Brooklyn, N.Y., R. Chepukas, 
Middle Village, N.Y., A. Dubaus
kas, Cambridge, Mass., T. Baka- 
nienė, Chester, Pa., V. Kiaunė, 
Easton, Pa., A. Skrupskelis, Chi
cago, III., K. Butkus, Jamaica,
N. Y., K. Teleisa, Bethpage, N.Y., 
S. Vismontaitė, Hartford, Conn., 
D. Siemaška, Roswell, Ga., J. 
Bubelis, Wis., Delis, WI, N. La
bukas, Brockton, Mass., R. Biel- 
kevičius, Brockton, Mass., O. Au
dėnas, Wilsonville, OR, Mai
ronio Parkas, Shrewsbury, 
Mass., A. Burneika, Hartford, 
Conn., A. Brazauskas, Water- 
bury, Conn., O. Kulys, Ridge- 
wood, N.Y., B. Arminas, Rich- 
mond Hill, N.Y., J. Sirgėdas, 
Milltown, N.J., K. Šipaila, Hill- 
side, N.J., C. Bakšys, Deltona, 
Fla., A. Zižyš, Woodhaven, N.Y., 
K. Dūlys, Crownsville, Md., M. 
Veliuona, Baltimore, Md., L. 
Alinskas, Clifton, N.J., V. Šernas, 
Bridgewater, N.J., M. Palūnas, 
Akron, Ohio, B. Bernotienė, 
West Hartford, Conn., J. Vigelis, 
Cherry Hill, N.J., J. Žvirblis, 
Vineland, N.J., E. Tamalavage, 
Worcester, Mass., A. Bacevi
čius, Newton, Mass., A. Krajaus- 
kas, Richmond Hill, N.Y., E. 
Treimanis, Richmond Hill, N.Y., 
R. Kontrimas, Mission Viejo, 
Calif., P. Butkys, Monterey Park, 
Calif., B. Raugas, Delran, N.J., Z. 
Petrauskas, Dorchester, Mass., 
B. Graužinis, Los Angeles, Ca
lif., L. Bernotas, Cleveland Hts., 
Ohio, J. Budzinauskas, Water- 
bury, Conn., E. Kireilis, Wet-

hersfield, Conn., K. Sragauskas, 
Detroit, Mich., B. Banaitis, 
Abington, Mass., W. Stramaitis, 
Syosset, N.Y., W. Yuska, Wood- 
haven, N.Y., M. Juodaitis, Nor- 
walk, Conn., A. Garbačiauskas, 
Chicago, Iii., A. Skarulis, Brook
lyn, N.Y., L. Baker, High Falls, 
N.Y., J. Taškevičius, Chicago, 
III., S. Giedrikis, Juno Beach, 
Fla., M. Petrus, Amsterdam, 
N.Y., J. Rathmann, Brooklyn, 
N.Y., U. Bradūnas, Waterbury, 
Conn., Z. Meikevičius, New 
Haven, Conn., M. Kemzūra, 
Woodhaven, N.Y., B. Balčiūnas, 
Bolivar, Ohio, J. Uldrikis, Po- 
ąionock, Conn., F. Vasaitis, 
Thompson, Conn., J. Skudra, E. 
Chicago, III., J. Tamultus, Clear- 
vvater, Fla., A. Zurinąs, Pitts
burgh, Pa., V. Raskevich, North 
Haven, Conn.

4 -dol. — A. Matioška, Dor
chester, Mass.

Po 3 dol. — S. Mažilis, Fish- 
kill, N.Y., P. Švitra, Woodhaven,
N. Y., V. Matonis, Philadelphia, 
Pa., E. Martišius, Wrentham, 
Mass., L. Kačinskas, St Peters
burg, Fla., J. Klimavičius, Wells, 
Me., M. Brakas, Sioux Fallls, 
S.D., O. Keturakienė, Brockton, 
Mass., S. Razgaitis, Chicago, 
III., V. Dapšis, Glendale, Calif.,
O. Miliūnaitis, Baltimore, Md.

Po 2 dol. —A. Dėdinas, Green- 
field, Mass., A. Trainovich, Ar- 
lington, Mass., S. Dzikas, In- 
dialantic, Fla., A. Audronis, 
Glendale, Calif., P. Kiaunė, 
Rochester, N. Y., V. Abraitis, 
Palm Coast, Fla., J. Navikas, 
E. Hartford, Conn., M. Majaus
kas, Mt. Eaurel, N.J.

Po 1 dol. — J. Kavalius, 
Cleveland, Ohio, J. Juodis, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Lau
kaitis, Lemont, III., N. Timm, 
Allen, Mich.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Ar skaitai lietuviškas knygas?
Jei neskaitai, tai kas jas skaitys?

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem 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, Zlp----------------------------------------------------------------

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

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

Užsakau “Llthuanian Cookery" už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

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

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

Miestą*, valstija, Zlp................................................ ..........................

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

>20,000

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095%

9.576%

10.38%

10.54%

8.8%

9.25%

10%

10.15%

$20,000

$50.000

------ $50,00

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9 IR DAUGIAU

IRA CEF

9.308%

9.683%

10.49%

10.65%

— PAGAL SUSIT

ITIFIKATAI:

9%

9.35%

10.10%

10.25%

ARIMĄ -------

$2,000 * 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 0 metų

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

METINIS PRIEAUGLIS 7.25%

DABARTINIS KURSAS 7.00%

APSKAIČIAVIMAS
KASDIEN
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Gaisras
— Čia gaisrinė? — pasigirdo 

ragelyje moteriškas balsas.
— Taip, — atsakė budintis ir 

trumpai paklausė:
— Adresas?
— Matot, — pasakė moteriš

kas balsas, — aš tik ką pasodi
nau gėles savo darželyje ...

— Piliete, — nutraukė budin
tis, — mum nerūpi jūsų gėlės. 
Čia gaisrinė.

— Būkit malonus, leiskit man 
pabaigti kalbėti, — paprašė 
moteriškas balsas. — Kaimynų 
namas jau seniai dega. Norė
jau paprašyti, kad jūs atvažiavę 
pasaugotumėt mano gėlyną — jo 
neišmindytumėt.

Geriausia žmona
— Kreipsiuosi į teismą ir pra

šysiu skyrybų. Žmona su manim 
jau šeštas mėnuo visiškai ne
kalba.

— Žmogau, nedaryk tokios 
kvailystės! Kur tu kitą tokią 
gerą žmoną rasi?

Žmonių kilmė
Du naujokai ginčijasi dėl žmo

gaus kilmės. Prieina viršila:
— Ko ginčijatės? — klausia jis.
— Matot, jis tvirtina, kad žmo

gus išsivystė iš beždžionės!
Pagalvojęs viršila sako:
— Eiliniai — gal būt, bet vir

šilos — jokiu būdu!

Laiškai
Mažytė Marytė kažką piešia 

popieriuj.
— Ką tu darai, dukrele? — 

klausia mamytė.
— Aš, mamyte, rašau laišką 

Birutei.
— Bet gi tu, mergyte, nemoki 

dar rašyti!
— Tai nieko, mamyte. Biru

tė juk irgi nemoka skaityti.

Kepykloj
Ponia, užėjusi į kepyklą, klau- 

sia. ar jie turi raidžių pavidalo 
pyragų.

— Aišku, — atsako kepėjas, 
— čia aš turiu visą alfabetą 
iškepęs.

— Bet nepilnas! Trūksta rai
dės B.

— Teisingai, ponia, ir aš tą 
dabar matau. Ar jūs būtinai B. 
pageidaujat? Jei nėra skubu, aš 
jum mielai rytojaus dienai iš
kepsiu.

Kitą dieną konditerius, ištrau
kęs iš pečiaus gražų B formos 
pyragą, demonstruoja jį atvyku
siai poniai ir klausia ją, nes 
mato, kad ji abejingai žiūri:

— Ar jum nepatinka?
— Nieko, visai gražus, bet 

aš įsivaizdavau, pone kepėjau, 
tą B kitokio stiliaus. Taip su 
išraitymais. Šitas yra toks labai 
lygus. Ar neatrodo jum irgi taip?

— Mes galim padaryti visiškai 
sulig jūsų noru. Tik reikėjo jum 
iš iš karto pasakyti, kaip jūs pa
geidaujat. Dabar vėl užtruks 
diena, kol mes jum kitą galė
sime iškepti.

Kitą dieną, poniai atėjus, kon
diterius parodo savo naują kūry
bą — meniškai išraitytą pyragą 
raidės B forma.

—- Na, miela ponia, ar dabar 
pagal jūsų skonį tą raidę B išsu
kinėjau?

— O, taip, — atsako ponia 
džiaugdamasi, — dabar padarėt 
visiškai taip, kaip aš įsivaizda
vau! Dabar ta raidė turi įdomias 
linijas, taip sakant, gerą išraišką. 
Labai gražu!

Konditerius šypsosi ir klausia:
— Gal jum tą gražią raidę į 

dėžutę supakuoti?
— Ne, ačiū labai, nereikia. Aš 

čia pat suvalgysiu!

Neaiški kilmė
Petras užjausdamas klausia: 

“Ko verki, Albinuk?”
Albinas: “Todėl, kad tėtis 

mano mamą pavadinpAąsimi, o 
mama išvadino tėtį ašuki. —

Petras: “Na, gerai. Jie taip vie
nas kitam pasakė. Ar dėl to rei
kia verkti?”

Albinas pradeda dar labiau 
verkti, sakydamas: “Jei mamytė 
žąsis, o tėvukas asilas, tai kas 
aš esu?”

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

KAIP APSAUGOTI SANTAUPAS

PUOŠNŪS ALBUMAI

Puošnūs ir meniški albumai, 
su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dok’
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione’’ (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ta
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Gintaras su daina. Toronto 

“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

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

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

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

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

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

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

KLAUSIMAS
Esu 76 m. našlys. Turiu vieną 

sūnų Califomijoj, dukterį — Ka
nadoj. Gyvenu New Yorke. Prieš 
pusmetį buvau gerokai susirgęs 

-ir teko išgulėti ligoninėj beveik 
du mėnesiu. Po to gydžiausi na
mie. Turiu sudaręs testamentą, 
kuriuo palieku savo turtą sūnui 
ir dukteriai — pusiau. Tai, rodo
si, nebūtų problemos; o taip ne
išeina. Kai sirgau, turėjau sun
kumų išsiimti reikalingus pini
gus iš banko, nors tame banke 
esu išbuvęs “taupytojų” apie 25 
metus. Tai kokia nepažįstama 
kasininkė nepažįsta parašo, tai 
šiaip sunkumų sudaro. Mano 
pažįstamas nunešdavo mano 
“withdrawal slip” į banką, ma
no pasirašytą, ir atnešdavo man 
pinigų. Tačiau kartais susidary
davo visokių keblumų. Mano 
pažįstamas, beveik ir draugas, 
gyvena netoli ir jis man pasi
siūlė, kad uždėčiau jo vardą ant 
savo santaupų knygutės, kad 
nebūtų sunkumų pinigų išsiimti, 
jei vėl kada susirgčiau.

Skaitau Tamstos teisiškus pa
tarimus ir man atrodo, kad 
Tamsta esi tos nuomonės, kad 
taip daryti nepatartina. Tačiau 
kas man daryti? Susidaro tikrai 
didelis nepatogumas, kai reikia 
pinigų išsiimti iš banko, ar net 

. čekį -r daktarui apmokėtu U? 
i vaistus, ar šiaip, kai pinigų pri

reikia. Aš turiu “medicare”, kaip 
ir visi, bet ir ligoninė pareika
lavo iš manęs pinigų, kai ten 
gulėjau. Iš viso teko nemažą su
mą sumokėti. O jie reikalauja, 
kad įmokėti iš anksto, o ne grį
žus namo. Gal galima kokius 
popierius sudaryti, kad niekas 
po mirties negalėtų pinigų pasi
savinti, o juos atiduotų tiem, 
kam jie priklauso - pagal testa
mentą? Negi gali kas pasisavin
ti vien todėl, kad suteikia drau-
gui kaimynišką pagalbą. Prašau 
pasisakyti šiuo reikalu.

Beje, kodėl man reikėjo užsi
mokėti pačiam už daktarų pa
tarnavimus? Tai buvo gana 
stamboka suma. Aš vis manyda
vau, kad “medicare” senesnio 
amžiaus žmonėm užmoka už gy
dytojų patarnavimus, ne tik už 
ligoninę. Ar ne taip?

ATSAKYMAS
Del bendrai laikomos banko 

sąskaitos: (joint accourtt). Kiek
viena proga įspėju žmones to 
nedaryti. Tai yra pavojingiausias

būdas laikyti savo pinigus. Jei 
santaupų savininkas norų kad, 
jam mirus, jo pinigai atitektų 
kitam bendrasavininkui — tada 
nėra problemos. Tačiau jei sa
vininkas “uždeda” kito asmens 
vardą ant savo banko sąskai
tos, tikėdamasis, kad jam mirus, 
tos santaupos teks jo giminėm 
ar kitiem asmenim, kuriems jis 
nori tuos pinigus palikti, pagal 
testamentą arba pagal įstaty
mus (statutes of descent and 
distribution), — jis gali apie tai 
užmiršti. Jam mirus, bendrasa- 
vininkas, atsieit tas, kurio var
das yra “uždėtas ant knygutės”, 
tuos pinigus pasiims sau. Ban
kas neturi teisės jam uždrausti

pinigus išimti po Tamstos mir
ties. Nesakau, kad nėra sąžinin
gų žmonių pasaulyje. Retkar
čiais man tenka pamatyti žmo
gų, kuris nenori pasisavinti kito 
žmogaus turto ir sutinka atiduo
ti tuos pinigus giminėm arba pa
likuoniam. Tačiau turiu pasakyti 
ir pabrėžti, kad taip pasitai
ko vieną kartą į tūkstantį. Reta 
išimtis.

Todėl patariu Tamstai, jei ne
turi kitos išeities ir privalai 
turėti bendrasavininką, kuris, 
Tamstai susirgus, arba šiaip ne
galint nueiti į banką, išimtų ir 
Tamstai atneštų pinigų iš banĮco, 
taip padaryti: į

Pasišauk savo advokatą ir pa
prašyk, kad sudarytų dokumen
tą, kuriame aiškiai būtų pasa
kyta, kad draugo ar pažįstamo
jo vardas yra uždedamas ant 
banko knygutės, vien Tamstos 
paties patogumui ir kad Tamsta 
neturi jokio noro (intention) pa
dovanoti savo pinigus tam bend
rasavininkui dabar arba po mir
ties. Tamstos advokatas žinos, 
kaip tokį dokumentą reikia suda-

Darbininko skaitytojau atsiųs
dami prenumeratos mokestį pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 5 dol. —

V. Simonaitis, Richmond Hill, 
N.Y., R. Kregšdys, Manassas, 
Va., G. Matejune, W. Hartford, 
Conn., A. Starinskas, Dorches- 
ter, Mass., J. Tamašauskas, Wor- 
cester, Mass., M. Molynas, FTu- 
shing, N.Y., A. Visockis, Pater- 
son, N.J., A. Andrews, Roielle, 
N.J., M. Kushkis, Grand Rapids, 
Mich., A. Keblys, Montreal, 
Que., V. Muraška, Philadelphia, 
Pa., J. Kumpikas, Hollis HiUs, 
N.Y., J. Musteikis, Rockster, 
N.Y., D. Kasper, Brockton, 
Mass., K. Barūnas, Ormond 
Beach, Fla., S. Gruzdys, Mew 
York, N.Y., Ž. Ratas, Merrick, 
N.Y., J. Babrys, Gulfport, Fla., 

A. Balčytis, Chicago, III., A. Sa-

Dėl “Medicare”:
Įtariu, kad Tamsta turi tik 

“part A”, o neturi “part B” 
“medicare”, kad sutaupius kele
tą dolerių. Turiu pasakyti, kad 
tai yra labai didelis apsileidi
mas. Anglai apie tokią situaciją 
sako taip: “pound foolish and 
penny wise”. Dėlkeletosdolerių 
sutaupymo, Tamsta, jei rimtai 
susirgsi galėsi nustoti viso arba 
didelės dalies savo sunkiai su
taupyto turto. Esu sutikus ne
mažai tokių gudruolių ir ‘“tau
pių” žmonių, kurie, tik rimtai 
susirgę, “sužinojo”, kad neturi 
“medicare” part B, o tada jau 

"buvo pervėlu. Patariu'susisiekti 
su “Medicare” ir paklausti, leada 
Tamsta galėsi “prisijungti” prie 
Part B turinčių “Medicare’ na
rių.

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

ryti. Tegul ir bendrasavininkas 
pasirašo tą dokumentą. Gali 
duoti jam nuorašą, o originalą 
paduok savo testamento vykdy
tojui, kurį Tamsta esi paskyręs 
kaipo tokį savo testamente. Te
gul laiko tą raštą saugiai. Jei 
iškiltų klausimas, — tas doku
mentas būtų daugiau vertas ne
gu tie pora dolerių, kuriuos rei
kės užmokėti už tokio dokumen
to tinkamą sudarymą. Tai vie
nintelė išeitis Tamstos situaci
joj. Be to patartina į tokią 
bendrą sąskaitą įdėti ribotą 
sumą, o ne visas santaupas.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzkio, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoįantiem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Ltthuania 700 Years” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė------------------------------------------------------------------
Numeris, gatvė-------------------------------------------------------- - ---------
Miestas, valstija, Zip--------------------------------------------------------------

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėiė.patoglai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

<
Užsakau "Llthuanian Cookery" už 8 dol. Persluntlmas- 

Postage 50 c.

Vardas, pavardė _________________________________________

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

Miestą*, valstija, Zip-----------------------------------------------------

Balis, Rochester, N.Y., A. Shepu- 
tis, Woodhaven, N.Y., M. Naru
ševičius, Paterson, N J., V. Mėli
ais, Hazlet, NJ., J. Lukošius, 
Brooklyn, N. Y., Z. Šipaila, Way- 
land, N.Y., T. Augulis, Bloom- 
field, N.J., C. Lapinskas, Wor- 
chester, Mass., J. Daugherty, 
Grand Island, N.Y., kun. A. 
Rubšys, Bronx, N.Y., J. Vait- 
kūnas, Lenox, Mass., V. Grub- 
lihuskas, Brockton, Mass., M. 
Kleiza, Woodhaven, NfY., V. Mi
sevičius, Ozone Park, N.Y., M. 
Butrimas, New Britain, Conn., 
J. Pupininkas, St. Petersburg 
Beach, Fla., M. Bučinskas, 
Bronx, N.Y., A. Kizis, Flush- 
ing, N. Y., A. Lukoševičius, Wood- 
haven, N.Y., M. Kiemaitis, St. 
Petęrsburg, Fla., A. Semaška, 
New Britain, Conn., J. Rauge- 
lis, Waterbury, Conn., S. Rudys, 
Worcester, Mass., N. Armonas, 
Kearny, N.J., J. Misiūnas, Fair 
Lawn, N.J., A. Senkus, Eašton, 
Pa., dr. G. Skučas, Hampton, 
Va., J. Ramas, Metuchen, N. J., O. 
Vileniškis, Dorchester, Mass., 
G. Valatka, White Horse Beach, 
Mass., J. Sticht, Bisbee, Ariz., 
J. Valiūnas, Shrewsbury, Mass., 
dr. B. Mikonis, Dorchester, 
Mass., B. Liaudanskas, Detroit, 
Mich., S. Šidlauskienė, Roslin- 
dale, Mass., W. Shereika, Liv- 
ingston, N.J., L Bartašius, Wil- 
liamstovvn, NJ.

Po 4 dol. — J. Sakaitis, Au- 
bum, Mass., J. Gelgota, Brook
lyn, N.Y.

4 dol. —J. Vasylionis, Dunel- 
len, N.J.

Po 3 dol. — J. Puteris, To
ronto, Ont., M. Norkūnas, Dor
chester, Mass., O. Šarkauskas, 
Worcester, Mass., P. Ablomienė, 
Hartford, Cąnn., A. Kriščiūnas, 
Hartford, Conn., J. Paliulis, 
Ponce Inlet, Fla., L. Vaičiūnie
nė, Chicago, III.

Pn 2 dol. — A. Mule ris, 
Wilkes Barre, Pa., H. Kazimierai
tis, Florence, Mass., V. Bukaus
kas, Hyde Park, Mass., J. White, 
Avon Park, Fla., E. Širvinienė, 
Cleveland, Ohio, O. Kubilius, 
Miami Beach, Fla.

Po 1 dol. — A. Ruggles, Holy- 
oke, Mass., J. Stemplys, Granby, 
Conn., K. Jankevičius, Westmins- 
ter, Md. ,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

FEDERALINĖ LIETINIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CE&TIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

- 20,000

3 - 6 mirt.

12 mirt.

24 mirt.

36 mirt.

9.095%

9.576%

10.38%

10.54%

8.8%

9.25%

10%

10.15%

$20.000

$50.000

— $50,00

3 - 6 min.

12 mim.

24 mim.

36 mira.

) IR DAUGIAU

9.308%

9.683%

10.49%

10.65%

— PAGAL susrr

9% 

9.35% 

10.10% 

10.25%

ARIMĄ

IR A SERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų 
--a.

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.,

METINIS PRIEAUGLIS 7.25%

DABARTINIS KURSAS 7.00%
APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Bostone vyks 
šia tvarka:

Vasario 15 d. 12 vai. Lietu
vos vėliavos iškėlimas prie mies
to rotušės — City Hali. Visi, kas 
tik galime dalyvaukime vėliavos 
iškėlime.

Vasario 16 d. 9:30 iki 10 vai. 
ryto Stepono ir Valentinos Min- 
kų vedama radijo valandėlė 
duos specialią programą iš jų 
nuolatinės radijo stoties banga 
1360 A.M.

Vasario 16 d. nuo 1:10 iki 2 
vai.p.p. radijo valanda Laisvės 
Varpas, vedama Petro Viščinio, 
perduos specialią Lietuvos Ne
priklausomybės šventei pro
gramą iš radijo stoties WBET 
banga 1040 AM.

Vasario 17 d. 10:15 vai. ryte 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje So. Bostone mišios Lie
tuvos intencija.

2 vai. popiet So. Bostone 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje 
šventės minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas: Lietuvių B-nės, Lie
tuvos vyčių parapijos veikėjas, 
buvęs lietuvių laikraščio anglų 
kalba “Bridges” redaktorius Jo- 

nūs Stundžia, Jr. iš Lawrence, 
Mass. Meninę programų atliks 
solistė Ona Birutė Aleksaitė, 

. akomp. prof. Jeronimas Kačins- 
I kas.
‘ ALTo Bostono skyriaus val

dyba kviečia visus lietuvius gau
siai dalyvauti visoje šioje Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimo programoje.

Keliaujame po Europą
Sausio 26 įvykusiame Kultūri

niame subatvakary, kurį pradė
jo pirm. Edmundas Citras, pre
legentais buvo inž. dr. Jurgis 
Gimbutas ir rašytojas Stasys 
Santvaras. Praeitą vasarą jie 
abu keliavo po Europą: Angliją, 
Belgiją, Vokietiją, Italiją, 
Austriją ir Šveicariją. Šiame 
subatvakaryje jie abu pasidalijo 
savo patirtais įspūdžiais iš tos 
kelionės su subatvakarių lanky
tojais. Jie priminė Europą, kurią 
daugelis palikome prieš 35 me
tus. Jie lankė muziejus, bažny
čias, bibliotekas, gėrėjosi meno 
ir architektūriniais kūriniais, 
stebėjo ir kalbėjosi su vietos gy
ventojais. Lankomų vietovių va- 
dovai-gidai dauguma kalba tri
mis kalbomis: anglų, vokiečių, 
prancūzų ar italų. Jie aplankė 
Pfulingeną, Reutlingeną, Tubin- 
geną, kur buvo įsikūręs Vlikas 
ir jie gyveno. Kai išvykdami 
paliko ten karo griuvėsius tai 
dabar to nei ženklo nebėra, o 
viskas gražiai atstatyta. Kas 
įdomu, kad Bendroji Europos 
rinka panaikino keliautojam pa- Europoje statomi oro muzie-

sus keliauti iš vienos valstybės į 
kitą. Tik. vienoje vietąje vykstant 
iš Venecijos į Austriją net tris 
kartus tikrinę pasus: du kartu 
italai ir vieną kartą austrai. Su
sisiekimas Europoje vyksta dau
giausia traukiniais, kurie lekia 
po 100 kilometrą į valandą grei
čiu, pralenkdami net automobi
lius. Važi nėję Venecijos laive- 
liais, autobusais ir kitomis susi-^ yra geras, 
siekimo priemonėmis. Turėję 
užsisakę bilietus į Vienos Operą 
iš anksto, bet kada atvykę į 
viešbutį, radę {vranešimą, kad 
bilietų jau nebėra. Buvę viena
me vaidinime. Scena puiki, 
sukama ir nuleidžiama. Buvę 
Tubingene, Bonoj, Štutgarte, 
Marburge. Ten radę dr. Povilą 
Rėklaitį, aplankę kryžiuočių rū
mus, Šv. Elžbietos katedrą, Hin- 
denburgo kapj. Esą įdomu, kad 
Belgijoj yra 360 alaus rūšių, 
kur per visus metus kasdien ga
li gerti vis kitos rūšies* alų. 
Anglijoj labai gerbiama senovė. 
Romėnai ją valdę per 400 
metų ir esą ją valdymo pėdsa
kų. Buvę Anglijoj “Santa Luci- 
ja” restorane. Jis yra lietuvių 
ir jame lankosi daug britų karių. 
Europoje kai kur kalbantis su 
vietiniais gyventojais, kada pa
sisakai lietuvis, atsaką, kad tai 
užmiršta tauta. Muenchene vie
no viešbučio šeimininkė lietuvė. 
Ji ir viešbučio Sandoriuose 
kalbanti su savo vaikais lietu
viškai.

jai, kur norima išsaugoti praei- ' 
tis, kaip ir kur gyveno žmonės. 
Daug amerikonizmo ypač Vokie
tijoj: McDonough, Best Selers 
ir pan. Taip ir užrašyta. Mar- 
burge kryžiuočių rūmuose radę 
baltą vytį raudoname fone. 
Kieno tai ženklas? Labai daug 
automobilių visoje Europoje. 
Žodžiu, ekonominis gyvenimas

Ir taip abu prelegentai susi
rinkusius pavedžiojo veik po 
visą Europą, net ir po Šveica
rijos kalnus.

Šių metų Kultūrinių subat- 
vakarių valdybą sudaro: Ed
mundas Cibas, Ona Vilėniš- 
kienė, Milda Norkūnienė, 
Aleksandras Lileikis, Alek
sandras Griauzdė ir Juozas Bak- 
šysf

Japonas išgelbėjo 3000 žydų
Didysis «Bostono dienraštis 

The Boston Globė sausio 19 d. 
skyriuje “Narnės & Faces” rašo, 
kad buvęs Japonijos diplomatas 
Sempo Sugihara, kai jis buvęs 
Japonijos konsulu Lietuvoje II- 
jo Pasaulinio karo laiku, jis iš
gelbėjęs 3000 žydų išduodamas 
jiems vizas. Sausio i9 Tokio 
mieste jis buvo ariu 
aukščiausiu Izraelio^ 
Dabar jis 85 metų.

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

NAUJOSIOS ANGLUOS BALTŲ DRAUGIJA 
RENGIA 

MIUNCHENO OPEROS SOLISTES

DUJOS ŠUKYTĖS 

KONCERTĄ

prof. dr. RAMINTA LAMPSATYTĖ Hb Hamburgo

JordonHall

Bilietus po 15,12,10 Ir 8 dol. Studentams 
galima užsakyti pas

V. Balčiūnienę 
15 Violet Clrde 
Sharon, MA 02067

I. VEITlEHę 
41 ForHiKLn. 
Milton MA 02188 
(817) 898*1990

BOSTONO RENGINIAI Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON, MASS — WLYH 1380Vasario 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 M inkų radijo valan- FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
dėlės renginys. Viščinis, 173 Arthur St, Brockton,

Balandžio 13 Šv. Petro para- MA 02402. Telefonas (817) 588- 
pįjos sueiga - reunion. -^09.

Broadway, So. Boston, Mase. 
02127. TMef. 288-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 940- 10J» vsLryto iš WCAV-

Mielam
ELENAI BIELKEVIČIENEI

mirus, dukrai Liucijai Sperauskienei ir visiems arti
miesiems reiškiame giliausią užuojautą.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės 
Birutės Draugija, New Yorko skyrius

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

Sofia Plechavičienė

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ 

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tol. 617 999-1332

ELENAI BIELKEVIČIENEI
jos dukrai Liucijai Sperauskienei, žentui pulkL 
Antanui Sperauskui, jų vaikams Algiui ir Tomui

mirus,
ninkui
su šeimomis ir visiems kitiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

LB Queens apylinkės nariai ir valdyba: 
Jurgis Zabelskis,J. Laucevičienė,
E. Treimanienė, M. Klivečkienė

ELENAI BIELKEVIČIENEI
mirus, liūdinčią klubo narę Liuciją Sperauskienę su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos New Yorko Klubas.

Per anksti amžinybėn iškeliavus

A.A.
ALGIUI RATUI,

mielai Živilei, sūnui Tomui ir visiems artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Nijolė, Jonas, Vaiva ir Aras Ulėnai

A. A.
Inž. ALGIMANTUI RATUI

m irus, žmonai Živilei, sūnui ir giminėms nuoširdžios 
užuojautos reiškia ir kartu liūdi

Aldona ir Viktoras Naudžiai, 
Algirdas ir Lily Kanaukai, 
Ona Kanaukienė

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ - 10 DIENŲ LIETUVOJE $1765.00

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai.

— $1708.00
— 1465.00
— 1698.00
— 1679.00
— 1212.00
— 1173.00
— 1279.00
— 1309.00

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

ELENAI BIELKEVIČIENEI
mirus, liūdesyje likusią dukrą Liuciją Sperauskienę, žentą 
Antaną, vaikaičius Algį ir Tomą su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame, jungdamiesi Į liūdnąją atsiskyrimo nuotaiką..

Krikšto dukra Banguolė-Marija, Valentinas, 
Marija ir Balys Raugai

LB Queens apylinkės nariui

ADALBERTUI MILAŠEVIČIUI
mirus Vest Palm Beach, Ra., Jo žmonai Irenai ir gimi
nėms gilią užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės nariai ir valdyba: 
Jurgis Zabelskis, J. Laucevičienė, 
E. Treimanienė, M. Klivečkienė

Mūsų mielai
ELENAI BIELKEVIČIENEI

M lėlaiti mūsų Bičiuliui Ir Sponsoriui

mirus, jos dukterį Liuciją Sperauskienę, žentą pulk.
Antaną Sperauską, jų sūnus ir anūkus giliai užjaučiame.

VYTAUTUI BACEVIČIUI

Pranas, Maria, Gediminas 
ir Leopoldas Šveikauskai

mirus,skausme likusią žmoną Sofiją ir dukras Loretą, 
Eleonorą ir Mildą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. , , .

Elzbieta ir Juozas Slivinskai 
ir dukros Regina ir Laima su 
Šeimomis

BRONIUI MICHELEVIČIUI
Mano klisdi draugui k kolegai

Dr. IGNUI SAULYNUI
staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo dukrai Astrai 
Ir anūkei Aldonytei.

mirus, jo žmona i Valerijai ir sūnui Sidul reiškiame gilią 
užuojautą.

Rutelioniai Dr. Arnoldas ir Gertrūda Grušniai

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

-
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DARBIMMKAt APOLONIJOS RADZIVANIENĖS 
SUKAKTIS

Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
vasario 9, šeštadienį, tradici
nis kaukių balius. Rengia New 
Yorko ateitininkai. Pradžia — 
8 v.v.

Lietuviškas užgavėnes ruošia 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa vasario 10, sekmadienį, 
12 vai., tuoj po sumos, Apreiš
kimo parapijos salėje. Bus tra
diciniai Užgavėnių valgiai — 
blynai ir kiti gardumynai, kote 
teilis. Bilietus galima įsigyti pas 
kuopos nares arba prie įėjimo. 
Auka — 5 dol.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus paminėta vasario 17, 
sekmadienį. 11 vai. pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Mišias aukos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, su kitais 
kunigais. Minėjimo akademija 3 
vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Kalbą pasakys dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, dainuos jauna solistė 
Guoda Puzinauskaitė, tautinius 
šokius šoks New Yorko ansamb
lis Tryptinis, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės. Minėjimą 
rengia Amerikos Lietuvių Tary
bos New Yorko skyrius.

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

New Yorko skautų ir skaučių 
tradicinė žiemos iškyla įvyks 
vasario 10 Bear Mountain State 
Parke nuo 12 vai. Čia yra graži 
čiuožykla, vieta rogutėmis pasi
vadinėti, jauki užeiga pavalgyti 
ir Atsigerti. Visuomet maloniai 
ir nuotaikingai praeina laikas. 
Visi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

GREAT NECK, N.Y.
Great Necko Lietuvių Bend

ruomenės apylinkės valdyba 
ruošiasi paminėti Lietuvos ne
priklausomybės šventę vasario 
23.

Great Necko ir apylinkės lie
tuviai prašomi tą dieną rezer
vuoti šiam minėjimui. Daugiau 
apie tai bus paskelbta Darbi
ninke.

Valdyba

Saulius P. Valiūnas, vienas iš 
knygos “Money Jobs!” autorių, 
vasario 1 pasirodė Philadelphi* 
jos televizijoje, gi vasario 2 — 
Bostono televizijoje. Visur buvo 
pokalbiai apie jo parašytą kny
gą. Knyga sklinda su geru pa
sisekimu.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanicpuikiu laivu į Ber- 
mudą ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion- 
pinigai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar suteikta 
200 dol. nuolaida dviem kabi
nos keleiviam. Taip pat duoda
ma 15 procentų kelionių agento 
nuolaida. 150 dol. depozitas 
turi būti sumokėtas dabar, kad 
būtų užtikrinta norima kabina. 
Ekskursijos kapelionas bus kun. 
S. Raila ir kasdien lietuviškai 
aukos mišias. Dėl informacijų 
skambinti Jonui Adomėnui 718 
497-5212.

Lietuvos vyčių 12 kuopos 
susirinkimas ir Vasario 15 mi
nėjimas, kurie turėjo būti vasa
rio 3, dėl blogo oro neįvyko. 
Bus vasario 10 tuoj po 11 vai. 
sumos Aušros Vartų parapijos 
salėje. Svečiai kviečiami daly
vauti minėjime.

Elena Bielkevičienė, sulauku
si 99 metų be kelių dienų, 
mirė sausio 28. Buvo pašarvota 
M. Shalins šermeninėje. Palai
dota sausio 30 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Cypresš Hills 
kapinėse. Liko dukra Liucija Špe- 
rauskienė, žentas pulkininkas 
Antanas Sperauskas, jų vaikai 
Algis ir Tomas Sperauskai su 
šeimomis ir eilė proanūkų.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 9, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama G. Puccini opera “La Bo- 
heme”. Pagrindiniai solistai: 
Catherine Malfitano, Luis Lima, 
Marilyn Zschau, Renato Ca- 
pecchi. Diriguoja Placido Do
mingo.

J. P. Kairys iš So. Easton, 
Mass., atnaujindamas metinę 
prenumeratą, atsiuntė 85 dol. 
Labai ačiū.

LIET. KAT. MOTERŲ S-GOS 29 KUOPA
RUOŠIA

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES
vasario 10, sekmadienį, 12 vai.
Apreiškimo parapijos salėje.

Užgavėnių valgiai, blynai, kokteilis
Programoje — bendras dainavimas, loterija

Bilietus galima iš anksto įsigyti pas kuopos 
nares arba prie įėjimo.
Auka — 5 dol.

Visi kviečiami kuo gausiausiai dalyvauti!

Liet. Kat Moterų Kultūros 
draugija vasario 3 savo pirmi
ninkei surengė staigmenos po
būvį, jos pagerbimą gimtadienio 
proga. Draugijos narės tą dieną 
rengė eilinį susirinkimą jos bute. 
Susivariusios iš anksto ir pačiai 
šeimininkei nežinant, jos sumanė 
ją pagerbti ir susirinkimą paver
tė gražiomis vaišėmis. Pasi
kvietė ir svečių — vysk. Pau
lių Baltakį, OFM, Tėv. Leonar
dą Andriekų, OFM, Tėv. Antaną 
Prakapą OFM, kun. Antaną Rač
kauską.

Pradžioje rašytoja Birutė Lu
koševičienė gražiai apibūdino 
gimtadienio prasmę. Sveikinimo 
kalbas pasakė vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir visi svečiai kunigai, 
Pasaulio Liet. Katalikių Organi
zacijų Sąjungos pirmininkė prof. 
dr. Aldona Janačienė prisiminė 
organizacinę veiklą, svei
kino ir Darbininko redak
torius Paulius. Jurkus. Visi kal
bėję išryškino Apolonijos Rad- 
zivanienės didelį visuomeniš
kumą, jos veiklą bingo žaidi
muose ir kitose organizacijose. 
Vysk. P. Baltakis ir pasako
jo, kaip jis, atsikėlęs iš Toron
to, pradėjo bingo žaidimus or
ganizuoti su Apolonijos Radzi- 
vanienės talka. Ji buvo pirmoji 
talkininkė, ir dabar uoliai dirba 
penktadienio popietėse, taip pat 
ir Apreiškimo parapijos bingo 
žaidimuose. Sugiedota Ilgiausių 
metų, pakeltos šampano tautės.

Atsidėkodama už sveikinimus 
ir už dovanas, Apolonija Rad- 
zivanienė pasakojo savo gražių 
prisiminimų žiupsnelį, kaip iš 
kaimo lankė Kauno Aušros gim
naziją, kaip studijavo odontolo
giją,, kaip buvo paskirta į Jo
navą, kur taip pat dirbo ir dr. 
Bronius Radzivanas. Ten jiedu 
arčiau susidraugavo ir nutarė 
susituokti.

Vestuvės buvo vokiečių oku
pacijos metais. Jos pasižymėjo 
vienu labai dramatiniu įvykiu. 
Tada dr. Br. Radzivanas dar 
dirbo Aleksoto ambulatorijoje. 
Jis iš Kauno miesto valdy
bos gavo automobilį ir šoferį sa
vo vestuvėm. Davė tik porai va
landų, nes šoferis paskui turėjo 
jau kitur važiuoti. Prieš .išva
žiuodamas į savo vestuves, dr. 
Br. Radzivanas įėjo į ambu
latoriją Aleksote. Už sienos gy
veno vokiečių kareiviai. Staiga 
ten pasigirdo šūvis. Į ambula
toriją įbėgo kitas vokietis ir 
sako daktarui, kad jis turi su
teikti pirmą pagalbą, turi tuč
tuojau nugabenti persišovusį 
vokietį į ligoninę. Daktaras pa
sakė, kad dabar turi įvykti jo 
vestuvės, kad jis pasirengęs ir 
važiuoja pasiimti jaunamartės.

Vokietis tuoj pagrąsė, kad jo 
pirmoji pareiga yra persišovusį 
kareivį nugabenti į ligoninę. Jei

‘Vynmedis — Loreta Vainienė 1983 metų kaukių baliuje, 
šiais metais kaulių balius bus vasario 9 Kultūros Židinyje-
Nuotr. A. Norvilos

gu jis to nepadarys, jis bus ati- 1 
duotas karo lauko teismui, ir 
Imis dar šiandien sušaudytas.

Teko nugabenti į ligoninę. Į 
jaunosios namus atvyko jau ? 
lalxū pasivėlinęs. Ten jau buvo 
net nerimo, kad jaunasis pabė
go ir nebeatvažiuos. Atvykęs dr. 
B r. Radzivanas, tuoj stvėrė už 
rankos jaunąją ir kiek galima 
greičiau išskubėjo į Švč. Trejy
bės bažnyčią, kur irgi visi lau
kė. Ten juos ir sutuokė.

Prisiminė, kaip karo metu pa
čiu laiku pasitraukė iš Dresdeno, -?
kaip gyveno Vokietijoje, kaip 
sunkiai kūrėsi Amerikoje. Prisi- 1 
minė, kad ji dar šiandien rytą 
kalbėjo telefonu su savo sūnu
mi inž. Vytautu, kuris dabar gy- : 
vena Pertos mieste Australijoje.

Šis pagerbimas buvo sureng
tas ryšium su jos 75 metų 
sukaktimi. Ji yra gimusi 1910 
vasario 7 — senuoju stiliumi, 
naujuoju — vasario 20.

Po visų kalbų buvo gražios . 
vaišės. Maldą prieš vaišes sukal
bėjo vysk. P. Baltakis, OFM.

Mielai sukaktuvininkei linki
me ir toliau taip uoliai, taip 
nuoširdžiai triūsti Lietuvos la
bui. (p.j.)

A. Ošlapas su žmona Elvira, 
Old Greenwich, Conn., užsukę 
į Darbininko administraciją, už
sakė Darbininką savo vaikam, 
įsigijo J. Brazaičio raštus bei ki
tų leidinių ir dar spaudos stip
rinimui paaukojo 40 dol. Dos
niem rėmėjam nuoširdi padėka.

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

Ona Jankevičiūtė iš New York 
City jau keleri metai dosniai pa
remia spaudos darbą. Šiais me
tais dėkojame už 70 dol. auką.

Arūnas P. Paliulis, Stamford, 
Conn., jau keleri metai vietoj 
metinės prenumeratos atsiunčia 
spaudai paremti stambesnę auką. 
Šiemet gauta 105 dol. Dosniam 
geradariui administracija dė
koja.

ELIZABETHAS PASIRUOŠĘS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI

Baltas laukia
Jūsų aukos!

Neuždelskite!
Paskubėkite!

Šiais metais Lietuvių Bend
ruomenės Elizabetho apylinkė 

. yra suplanavusi įdomią ir įspū
dingą Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo programą. Mi
nėjimas įvyks vasario 17, sekma
dienį. Jis prasidės pamaldomis 
vienuoliktą valandą Šv. Petro ir 
Pauliaus lietuvių parapijos baž
nyčioje, 211 Ripley Flace, Eli- 
zabeth, N.J. Jau iš pat ryto.baž
nyčios darželyje bus iškelta ir 
plevėsuos Lietuvos trispalvė. 
Maldos bus už Lietuvos laisvę. 
Tuoj po pamaldų rinksimės į pa
rapijos salę, kur prasidės minė
jimo eiga.

Pagrindinį žodį apie padėtį ir 
mūsų lūkesčius tars jaunas 
mokslininkas iš Washingtono dr. 
Ramūnas Kondratas. Jis yra 
griežtųjų mokslų raidos ir isto
rijos specialistas ir eina svarbias 
pareigas Smithsonian Instituci
jos rūmuose -Washingtone, D.C.

Meninę dalį atliks pagarsėjęs 
vokalinis vienetas Harmonija iš 
New Yorko. Grupėje dainuoja 
Birutė Ralytė - Malinauskienė, 
Astra Vilija Butkutė, Rasa Bobe- 
lytė - Brittain ir Harmonijos 
vadovas Viktoras Ralys. Fortepi-

jonu palydės jauna, magistro 
laipsnio siekianti Manhattan 
School of Music, pianistėFran- 
nie Covalevsky - Kavaliauskaitė. 
Ji taipgi atliks ir pora solo daly
kų. Dr. Vinco Kudirkos šeštadie
ninės mokyklos mokiniai pa
deklamuos patriotinių eilėraš
čių. Taipgi bus lietuviškų meno 
drožinių bei gintaro eksponatų 
stalai.

L.B. Elizabetho apylinkės val
dyba kviečia kuo gausiau visus 
dalyvauti šiame mūsų tautos 
šventės minėjime. Šios apylin
kės lietuviai, nors ir negausūs 
skaičiais, visuomet jautriai re
mia Lietuvos bylos reikalus. 
Pereitais metais buvo suaukota 
2,000 dolerių. Aukų rinkiny tvar
kys Rimantas Bitėnas ir Albinas 
Stukas.

Kaip ir praeityje, taip ir Šie
met aukotojai skirs savo auką 
pagal laisvą pasirinkimą. Po mi
nėjimo, už prieinamą kairų, bus 
jaukūs pietūs apatinėje patalpo
je. Čia bus galima pabendrauti 
su visais bičiuliais ir arčiau su
sipažinti su programos atlikė
jais. Vardas tos Lietuvos, vieny
bė težydi! j. V

KAUKIŲ BALIUS
BUS VASARIO 9. ŠEŠTADIENĮ, 
8 V.V. KULTŪROS ŽIDINY,

.361 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

Šilti, šalti valgiai ir gėrimai ant stato
Šokiams groja AMOUR orkestras

Už geriausias kaukes bus duodamos 
premijos.
Kaukių baliaus tema — PAVASARIS

Suaugusiems —16 dol.
Studentams ir moksleiviams — 9 dol.
Bilietų platintojai:

P. Ąžuolienė 718 296 - 1205 
Alg. Lukoševičius 718 849 - 6083 
Aid. Rygellen* 201 838*4483 
Loreta Vainienė 518 261-3780 
Bronius Bobelis 718 647-6637

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia
NEW YORKO ATEITININKAI

Darbininko skaitytojų tarpe 
yra ir tokių, kurie dar nesumo
kėjo prenumeratos mokesčio už 
1983 ir 1984 metus. Išsiųstas 
paskutinis paraginimas. Nesu
laukus greito atsakymo Darbi
ninko siuntimas bus sustabdy
tas. Paštas reikalauja, kad skai
tytojai prenumeratos mokestį 
apmokėtų laiku. Gavusius tokį 
paskutinį paraginimą kviečiame 
apsimokėti, kad galėtume ir to
liau siųsti laikraštį.

Naujų knygų išpardavimas! 
Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas “Kovo Ketvirtoji”, prof. 
Simo Sužiedėlio Lietuvos globė
jo biografija “Šv. Kazimieras” 
ir A. Gailiušio novelių rinkinys 
“Visaip atsitinka” gaunama tik 
už 12 dol. Kreiptis į Darbinin
ko spaudos kioską, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Government jobs $16,559 - 
$50,553/year. Now Hiring —, 
Your Area. Is it true? Find out 
now. Call 805 - 687-6000. Ext. 
R-4505.

St Petersburg - Gullport, Fla., 
išnuomojamas arba parduoda
mas butas — apartamentas — 
naujai įrengtas dviejų miega? 
mųjų condominium. Arti bažny
čios ir krautuvių. Informacijos 
reikalais skambinti Genei Kad
žiu lie nei-Kaddis. Tel. 813 581- 
1306 arba 349-5215.

LIETUVOS VALSTYBĖS 734 METŲ IR VALSTYBĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 67 METŲ SUKAKČIŲ

MINĖJIMAS
KADA? — Vasario 17 d, sekmadienį, 3 v. popiet 

KUR? — Lietuvių Kultūros Židinyje Brooklyne, N.Y.

11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje iškilmingos pamaldos.
Dalyvauja vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, 
parapijos kunigai, choras,. Organizacijos dalyvauja su vėliavomis.

3 vai. popiet — Iškilmingas aktas — minėjimas Kultūros Židinyje
Dalyvauja:
Vysk. Paulius Baltakis, OFM
Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas — paskaitininkas 
Guoda Puzinauskaitė — solistė 
Ruth Butterfleld — pianistė
Tryptinis — N.Y. tautinių šoklų ansamblis, 

vadovaujamas Jadvygos Matulaitienės
Svečiai amerikiečiai. $

Visi New Yorko Ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti šiame minėjimą. 
Parodykim, kad dar lietuviška liepsnelė žėri mūsų širdyse.

Kviečia Ir minėjimų rengia
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NEW YORKO SKYRIUS




