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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ

Savaitės 
Įvykiai

TARDO UZ RYSIUS SU NUTEISTAISIAIS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

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

Kontroliavo 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 

siūlymą sudaryti naują nepuoli-' kelionei, kun. A. Bulotas nuvyk- 
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 dalyvavusių tardymai. Į saugu- 
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 
pardavusi os Šiaurės Korėjai 85 
Hughes malūnsparnius, kurie 
lengvai gali būti pritaikyti karo vickaitė. Čekistas tylėjo. 

: 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”

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 

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?

Kaip jos istorija pateko į 
“Kroniką”?

Skuodas. — 1983 liepos 26 
Skuodo gy ventoja 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 iš jos 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-

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

Kam išpirko mokiniams 
bil totus?

Jurbarkas, 1984 gegužės 11 
konduktorė E Iena Buitkuvienė 
buvo kviečiama pas tardytoją 
Ramanausku

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

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

“Tai nesuderinama”, —atkirto 
saugumietis.

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

Jei nueisite Į bažnyčią, būsit 
atleiM i rš darbo

Šatės (Skuodo raj.). 1983 lie
pos 8 atvykti su vaikais jų ka- 
tekizacijos klausimu į Skuodo 
raj. prokuratCiro s pas tardytoją 
R. Kurpaviči^į buvo iškviestos: 
Irena Storie nė, Virginija Sereč- 
kienė, Lina Viskontienė, Geno
vaitė Bertienė, Julija Gąrbin- 
čienė ir Aleksandra Jablons
kienė.

Liepos 22 į prokuratūrą buvo (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. Ši Vytis 
kaip ahinukas 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.

DRAUGO PREMIJA

JULIJAI GYLIENEI

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

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

J. Gylieraė-Svabaitė yra išlei
dusi eilpra.ščiu rinkinius: "Vy
nuogės ir kaktilsrf”, "Septyni

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

Vertinimo komisija romanui 
atrinkti buvo: pirm. kun. And
rius Naudžiūnas, sekr. Adolfas 
Markelis, narės — Danutė Bin- 
dokienė, Dalia Kučėnienė ir gystės 60 metų jubiliejų. 
Aušra Liulevičienė.

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

Jei Lietuvių Dienas vainikuo
ja Dainų šventė, kaip mūsų 
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 chorūi diriguoti 
išėjo Genovaitė Vasiliauskienė.

P mergele, St. Šimkaus 
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. radžia 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-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
MIRĖ KUN. L. ŠVOGŽDYS

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 
metų amžiaus, kunigu įšventin
tas 1925. šių metų birželio 
mėnesį batų minėjęs savo kuni-

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

rutės Prašmutaitės atliko J. Tal- 
lat - Kelpšos Gale lauko toli, J. 
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
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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 korppo- 
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

į
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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
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 p.ri.)
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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. Pranešimų 
“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. 
Kubil ius, A. Baranausko ir jo 
kūrybos ryšius su tautosaka ap
tarė filol. m. kandidatas A. Jo
nynas, eilėdarą— prof. J. Girdzi

jauskas. 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, liau
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.

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 Barbi e, kuris dabar laukia 
teismo Prancūzijoj.

Amerikos demokratų partijos 
pirmininku buvo išrinktas libe
ralinės politikos ir šen. Edvvard 
Kėnnedy šalininkas Paul G. 
Kirk.

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

Popiežius Jonas Paulius II, 
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 JAV7 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- 
kjėnė, 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 L 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
tį-

— 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 solis- 
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 VA LDAŠ C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Laritfiaid Rasti., Eaat 
ilgus sceninio darbo metus J. Jtorthporth, N.Y. 11731. Tai. 518 368-3740. Namų telefoną* vakarai* 
Laucius suvaidino daugiau kaip tik Išimtinąją atvejais 516 757-2671. N*w Yorko ©fisas Lito pats^jese. 
200 vaidmenų. 86*°1 114th St’ Rlchmon<1 H»i, NY-1141t- T«*- 212 441-»11.

— Prano Mažylio, žymaus ———————— - ■ , . —,
gydytojo, mokslininko ir visuo- DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Bh«L, galima {atgyti 
menės veikėjo, gimimo 100-osios lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, eveikinlmo kor- 
metinės Kaune iškilmingai fllntaro, battinukų, rodau*, įvairių suvenyrų.
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.

— 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.

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

OUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body worka-paintlng- 
vrsidtfig, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 HMIalde Avė., Richmond H III, 
N.Y. 11418. Towing phone Hl 1-6666; After 6 PM — 843 - 6677.

BUYUS FUNERAL HOME,.MarioTeixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. WU*on Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bau Baklng Co. Lietuvišką ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai; Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti I RA planus ir tax shelfer*. 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 Llthuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 Y. p.p. Iš W&)U, 89.5 FM. Dr. J. Ji Stukas, DJF adresas: 
234 SunlH Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef (201) 753-5636.

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 prailgino dar 90 cL-

Vietnamo komunistų pagijos 
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.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
MIRĖ KUN. L. ŠVOGŽDYS

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

(atkelta iš 1 psl.)

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 150, ir prašykime 
Dievą, kad Kauno Kunigų semi
narijos durys plačiai atsivertų 
visiem jaunuoliam, kurie yra 
pašaukti kunigystės tarnybai.

rasolino 

A -MEMORIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA mastercharge 

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue
RJchmond 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

" 11 '"i 1 -■

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 Šupenytė, kad ji rašo kali
niams laiškus ir už tai gali skau
džiai nukentėti..

A. Šupenienė užstojo čekisto 
į 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. 
Šupenytė 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 L 
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 Šupenytė raštu paaiškin
tų ir pasižadėtų nerašyti kali
niams laiškų, nevažinėti į teis
mus ir t.t. L Šupenytei kate
goriškai atsisakius rašyti, patarė 
apsigalvoti ir ateiti kitą kartą. 
Tardymas truko 4 valandas.

VYTIS
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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Didžiosios šventės proga
Mūsų tautos didžioji šventė 

— Vasario 16 —jau čia. Tos 
dienos neužmirš niekada lietu
vis, nes tauta laisva valia apsi
sprendė būti nepriklausoma ir, 
nebijodama jokių pavojų, tą ne
priklausomybę paskui apgy nė ir 
įpilietino. Tai buvo gražiausi 
ir kūrybingiausi mūsų tautos 
metai — mūsų nepriklausomy
bės metai! Per 22 metus pada
rėme tiek daug, kad visi stebė
josi mūsų ryžtu gyventi ir staty
ti. Juk Lietuva buvo karo nu
siaubta, buvo apgriauti miestai 
ir kaimai. Nebuvo nė lietuviškų 
mokyklų. Ir štai ji iš pelenų 
kaip tas legendinis paukštis ėmė 
ir prisikėlė.

Kadaise praeito amžiaus vi
duryje lietuvių kaimynai rašė 
ir galvojo, kad ši tauta tikrai 
išmirs. Istorijos eigoje išnyko ne 
viena tauta, nepalikusi jokių 
pėdsakų. Vokiečiai net skubėjo 
surašyti jos paminklus, kad 
mokslas vėliau galėtų nagrinėti 
lietuviškas pasakas, dainas. Bet 
atėjo aušrininkai ir įžiebė tauti
nę sąmonę — prikėlė lietuvį iš 
gilaus miego. Varpai ir Tėvynės 
Sargai pašaukė jaunuosius ginti 
ir ugdyti lietuvišką žodį, kurti 
lietuvišką meną ir kultūrą. Ir 
niekas jau nebegalėjo užtvenkti 
to upės bėgimo. Diena iš die
nos, metai iš metų vis labiau ir 
labiau švito, vis didėjo darbi
ninkų skaičius.

Nevienas dabar nusiskundžia, 
kad ši mūsų tautinė veikla yra 
beprasmė, neręikalinga. Iš to 
nieko nebus. Taip kalba pesi
mistai arba tie, kurie nori pa
teisinti savo nuošalumą.

Juk ir praeitame amžiuje daug 
kas taip kalbėjo. Kartą Vaiž
gantas, būdamas vikaru Mosėdy
je, už savo lietuvišką veiklą, už 
lietuviškas knygas ir laikraščius 
pateko į vargą — užpuolė jį 
kratyti žandarai. Tikėjosi ką 
nors surasti, bet nerado, o visą 
kleboniją išgąsdino. Tada klebo
nas Vencevičius jauną kunigėlį 
karštai išbarė: kad taip netinka.

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

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”.

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-

Okupavus Lietuvą 1795 m., laisvės idėja niekada nebuvo mirus. Įvyko du sukilimai— 
1831 ir 1863 m., abu pasibaigę pralaimėjimu ir didelėmis represijomis, spaudos uždraudi
mu. Tada prasidėjo didžioji tautos rezistencija — knygnešių gadynė. Kairėje mato
me Emiliją Plioterytę, 1881jxxetą_siikilirQO dalyvę, vadovavusią daliniui; dešinėje — skulp
toriaus Juozo ZikartyšuEurtą skulptūrą^- Knygnešys. Skulptūra ir dabar tebestovi 
buvusiame Karo Muziejaus sodelyje Kaune\li simbolizuoja tyliąją kovą už lietuvišką 
žodį ir tautos laisvę. \

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, Vilniaus 
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 dopaėjosi 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.

POETAS ANTANAS

BARANAUSKAS
150 metų nuo jo gimimo

"Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos kraSto, ne taip iš raSto,—
Giedu senųjų žodelius . . .”

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

PAULIUS JURKUS ——-
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Kai Antanukas buvo 4 metų, 
jo tėvai iš Anykščių persikėlė 
į Užupiečių kaimą. Ten ir užau
go Antanukas. Tėvai sakėsi esą 
bajorai. Kai Rusijos caro vyriau
sybė pradėjo bajorus varyti iš 
karališkųjų žemių, Baranauskas 
įsirašė kaip karališkas valstietis, 
taip ir liko prie žemės.

Iš pat mažens Antanas pasi
reiškė savo retais gabumais. 
Ganydamas bandą, ant kelmo 
pašokęs, piemenim pasakydavo 
pamokslą, vienas pats dainuo
davo ir giedodavo, greitai prisi
dėdavo prie kitų giedojimų. Lai
dotuvėse buvo nepakeičiamas 
giesmininkas. O kai pasiekė pus
bernio amžiaus, tai berengiant 
išdroždavo ilgiausias oracijas 
vestuvėse. Griebėsi 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. 0 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 tarniuku 
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
kų 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 adtninistracijaj 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 metų.

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.

ri^ 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 
25 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 pa sakoj imu s apie 
šia poetų draugystę.

i Bus daugiau)

I
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Dr. Kazys Bobelis, VLIKo pirmininkas, grįžta nuo altoriaus 
su šv. Grigaliaus didžiojo ordinu ant kaklo. Kairėje nuo jo 
_ kun. A. Stašys, dešinėje viršum peties matosi St. Peters
burgo vyskupas Thomas Larkin. Nuotr. inž- A. Šukio

“KARO NUSIKALTĖLIUS”
GAUDYS IR KANADOJE

IŠKILMINGAI PAMINĖTAS 
DR. K. BOBELIO APDOVANOJIMAS 
ŠV. GRIGALIAUS ORDINU

Pereitais metais Šv. Tėvas 
Paulius Jonas Il-is VLIKO pir
mininką dr. Kazį Bobelį apdo
vanojo aukščiausio laipsnio Šv. 
Gregorijaus ordinu. Tai yra la
bai aukštas atžymėjimas, su
teikiamas tik retomis progomis. 
Šią žinią dr. K. Bobelis gavo 
pereiti] metų pabaigoje, Chica- 
goje dalyvaudamas metiniame 
VLIKO seime.

Patį ordiną su apdovanojimo 
aktu iš Romos atvežė Prel. L. 
Tulaba ir perdavė jį St. Peters
burgo, Fla. vyskupui Thomas 
Larkin, kurio vyskupijos ribose 
yra įsikūręs dr. K. Bobelis ir jo 
šeima.

St. Petersburgo lietuviai 1985 
sausio 13 surengė ypatingą 
Šventę šio ordino įteikimo proga. 
Šiam reikalui buvo suorganizuo
tas komitetas, kurio pirmininku 
buvo išrinktas vietinio ALTOs 
skyriaus pirm. A. Šukys, o visus 
organizacinius reikalus tvarkyti 
pavedė K.P. Vilniui.

Iškilmės buvo pradėtos iškil
mingomis pamaldomis Most 
Holy Name of Jesus bažnyčioje. 
Prieš pradedant mišias bažny
čion įžygiavo keliolika visų St. 
Petersburgo lietuviškai organiza
cijų atstovų su vėliavomis, su 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusiomis ir uniformuotomis pa
lydovėmis. Pamaldose dalyvavo 
vysk. Thomas Larkin. Mišias 
koncelebravo prel. L. Tulaba. 
prel. J. Balkūnas ir 14 lietuvių 
kunigų, į šias iškilmes atvyku
sių iš įvairių Amerikos vietovių. 
Taip pat dalyvavo ir šios para
pijos klebonas kun. F. Goodman.

Vietos lietuvių klebonas kun. 
V. Zakaras. OFM. trimis kalbo
mis (lotynų, anglų ir lietuvių) 
perskaitė popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo aktą, kuriuo dr. K. 
Bobelis pakeliamas į Šv. Gre
gorijaus aukščiausio laipsnio 
kavalierius ir jam suteikiama 
teisė naudotis visomis šio ordino 
privilegijomis. Vyskupas Larkin 
iškvietė dr. Bobelį prie altoriaus, 
įteikė jam ordiną ir apjuosė jį 
šio ordino spalvingu kaspinu. 
Iškilmingų pamaldų metu gie
dojo St. Petersburgo lietuvių 
mišrus bažnytinis choras, vado
vaujamas muz. "P. Armono. So
lo giesmes giedojo sol. Armonie- 
nė.

Pasibaigus pamaldoms, VLIKO 
pirmininko pagerbimas ir šau
nios vaišės įvyko St. Petersbur

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
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 VLlKOjlĖI^fOS 
įstaigos vedėja M. Samaūynč. 
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 d r. 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 prof. dr. Jokūbas Stukas.

(Elta)

JAV teisingumo departamen
to specialios įstaigos — OSI 
mūsų žmonių persekiojimas kal
tinant juos kolalx)raviinu 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 pav. vokie
čius, italus, ispanus ir pan., iš 
kurių tikrai buvo daugiau nacių 
simpatikų ir bendradarbių negu 
lietuviu.

Čia atsakymas yra papras
tas. OSI su KGB talka perse
kioja lietuvius latvius, estus, 
ukrainiečius ne dėl jų simpati
jos naciam, bet dėl to, kad šios 
tautinės grupės y ra 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

vakari] 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 grupėsjau nuteisia juos 
dar teismui netAieprasidėjus.

Tad atrodo, kad mūsų tau
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.

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- 

7letenių septyniomis kalbomis , 
leidimui ir išsiuntinėjimui, kelių, 
knygų bei brošiūrų išleidimui, 
Romos, Vatikano ir kitų radijo 
transliacijų į okupuotą Lietuvą

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
(atkelta iš 3 psl.)

Grojant giesmei “Lietuviais 
esame mes gimę”, išneštos vė
liavos. Tuomi ir pasibaigė 13- 
tųjų Australijos Lietuvių Dienų 
Tautinių Šokių šventė.

Daug minčių ir idėjų gauta 
ludbant prieš ir po Šventės su 
šokių grupių vadovais. Norėtųsi 
aukščiau pakelti grupių šokių 
lygį. Mačius praeitų švenčių 

.<■' užjūrio tautinių šokių kon
certus, norėtųsi pasivyti ir pra
lenkti šokėjų ir šokių kokybę. 
Neigiamai veikia didelės šio 
krašto distancijos ir vadovau
jančių bendruomenės asmenų 
apatija ir nesupratimas jaunųjų

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 išskyniV“Ket- 
virtainį” ir "Trampolkę”. Nei

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 astuoni, 
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 
rimti] 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 3,800egzempliorių 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 Sovietl 
Genocide in Lithuania laida.
1984 T.F. išleido a.a. dr. J. Ere
to brošiūrą Rusia n Imper- 
ialism and Messianism. Šiuo 
metu Kanadoje spausdinama 
knygelė VLIKAS ir Lių^va.

Pasak Giedraičio, viT 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-

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

_ “Grandinėlė”.

Šiaip šventė buvo gerai suor
ganizuota, tvarkinga ir rengėjai 
verti pagyrimo. JurŽ.

("T’ėri.fkės Aidai")

3001 W 59th Street • Ch.cago, IL 60629 • (312) 471 -3900

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atari — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų i* viso.

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

OniOnas Vytautas ir Marija, $5, Tom uitus Jerome, $5; Žulys Aleksas, 
85.

10 x 810 Blazaitis Vincent, 832; Karaška Stasys, 8110; 
Krulikienė Aldona, 8210; Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams 
Pagerbti Stipendijų Fondas: S. Janulaitienė, 88,820.37; Lungys 
Stepas, 810; Macėnas Stela, 810; Michelevičius Bronius, 810; Muaiū- 
nienė Ada, $10; Naudžiūti Ingrida, 850; Naudžiūtė Renata, $45.

4 x 820 Katinas Vitas ir Aldona, 820; Nakutavičienė Pranė, 820; 
Nakutavičius Vytautas ir Olga, 820; Petrauskas Juozas ir Salomėja, 
81,020.

1 x 824 Pūras Antanas ir Regina, 1,099.
5 x 826 Biknevičius Vladas ir Gražina, $25; Jason Marius ir Jū

ratė, 825; Klikna Alfonsas atm.: Baras Stasys ir Elena, 8225; 
Salinskienė Marytė, 825; Sirusas Jurgis atm. įn.: Matusaitia Vidmas 
ir Vita, $25.

1 x 830 Gudaitienė Rima, $130.
1 x 840 Jurgėla Raymond, $40.

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

.... i» 3 kiti, $775.
duos; Lietuvos laisvės bylai gin

1 x $75 Davalga Juozas atm. jn.: Kindurys Alfonsas ir Ona $25

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 
daryti žygius, kad didėtų tes
tamentiniai palikimai. Kai L.L. 
Iždas pasieks kelių milijonų 
sumą, tada, net ir aukom su
mažėjus, palūkanos galės pa-

71 x $100 Aras Kostas ir Marcelė, $225; Armalis Adolfas ir 
Genė, $1,120; Bačanskas Kazys ir Birutė, $200; Balionas Adolfas, 
$200; Balkūnas Prel. Jonas, $500; Balsys Aloyzas ir Regina, $1,200; 
Baltakis Vysk. Paulius, $100; Bartašiua Kazys ir Ida, $1,100; 
Bieliūnas Romas atm. įn.: Gruzdys Antanas ir Vanda, $100; Bieliū
nas Zigmas atm. jn.: Gruzdys Antanas ir Vanda, $100; Bogota 
Eugenija, $200; BrazmsKas Algirdas, $100; 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, Dabuėis kun. Viktoras, $600; 
Dailidė Pranas, atm. jn.; Dailidienė Ona, $800; Dambrauskienės 
Širvinskaitė Sofija atm. jn.: Sirvmskaitės Jadvyga ir Brunė, $100,

vežti VLIKO vežimą”. Gerdvilienė Janina. $100; Gimžauskas Kazys ir Eugenija, $1,200;
(Elta) Jaksevičienė dr. Janina. $1,600; Jankauskienė Eleonora, $100; Jaras

 dr. Pranas ir Danutė, $1,400; JezuKairienė Gražina, $100; Kačinskas

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-

Leonas ir Elena, $600; Kiaušas Jonas ir Natalija, $300; Kiznis Jonas, 
- $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; Misiulytė Roma, $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 Manja, $300; Petreikis dr. L. D., $200; 
Pranskevičienė Marija, $200; Pupius Andrius: seneliai Petras ir Zu
zana Pupiai, 8100; Račkauskas kun. Antanas, 81,525; Reivytienė 
Antanina, $100; Remienė Marija, $1,000; Rimkevičius inž; Juozas ir 
Aldona, $200; Rimkus dr. Kazimieras ir Aldona, $1,750; Simokaitis 
Mykolas atm. įn.; Simokairienė Regina, $100; Šlajus Juozas ir Bronė, 
8300; Stasiūnas Romualdas (miręs) ir Cecilija, 8200; Stelmokaitis 
Benediktas, $800; StončiGtė Loreta. $100; Tavaras Izidorius ir Uršulė, 
$100; Urbonas Vincas ir Or.a, $275; Vaikutis Vytautas ir Stefa, $200; 
Valaitis dr. Jonas ir Joana, $2,500; Valūnas Jean, 8200; Varnas 
(Varoneckas) Jonas (miręs) ir Julia: sesuo Širvinskaitė Jadvyga, 
$200; Vaikys Stasys ir Sofija, $200, Vėbeliūnas Vytautas, 81,100; 
Venesuelos Lietuvių Draugija atst. 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 Ambrozairis dr Kazys ir Marija, $4,380; Bujauskaitė 

Petronėlė atm. įn.: Bujauskas 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; Leae 
ričiua Juozas ir Ona atm jn : Lesevičiūtės Birutė, Aldona ir Irmina, 
$200; Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $200; Maželis Vytautas, $225; 
Mereckienė-Stalioraitytė Gražina C. atm. įn.: Mereckis Kasys, $200; 
Petkevičienė Ieva atm. įn.: Petkevičius Povilas, $200; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $850; Prokol Francas, $200;

* Šilbajoris Algirdas ir Danutė, $200; Sinkus Vladas ir Raminta, $800; 
Šležas dr. Adolfas ir Aigė, $1,200; Stanelis Pranas ir Stasė, $400; 
Statkus Vytenis ir Sofija, $200; Vaičiulius Vytautas ir Branislava, 
$200, Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $2,400; Zubinas FeHk-

> tas ir Valentina, $200.
1 x $250 Jauniškis Mečys ir Rūta, $250.
1 x $256 Dėdinas Jonas atm. įn* Dėdinas Justinas, $1,000.
1 x $300 Krasauskas Mečys ir Elena, $300.
1 x $388 Kalvaitis dr. Alfonsas atm. įn.: Kalvaitienė-Macke- 

ričienė Marija jo mirties 10 m sukakties proga, $1,010. s
8 x 8500 Baras Stasys ir Elena, $2,500; Gudonis Antanas ir 

Petronėlė, $1,600; Jablonskis dr. Konstantinas, $5,500; Manraitia 
William atm. įn.: Mszuraitienė Elens ir sūnus Vaidutis, $600; Razma 
Edis P.: Razma dr Antanas, $700; Surantas Stasys ir dr. Danguolė, 
$1,500; Velutis kun. Jonas, $2.000; Vacbergas Petras, $600.

3 X $1,000 Lisutaud James P. ir Gražins, $1,000; NąikeHs 
Juozas, $1,000; Slavinskas dr Vytautas atm. jo mirties 5 msukakties 
proga Slavinskienė Marija $4.025

balticčių organizacijos jau pra
dėjo politinę akciją, siekiant, 
kad krašto Senatas priimtų se
natoriaus Baume siūlomą rezo
liuciją Pabaltijo kraštų laisvės 
klausimu.

1 X $2,000 Girvilas Kleopas A., $2,300.

I* viso $22,332.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1984.XI.30 pasiekė 2,87$, 

580 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką Švietimą, 
kultūrą ir jaunimą 1,366,586 dol H rišo patikimai gauta 809,843 dol.
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Grandies vadovė Irena Smieliauskienė dėkoja rengėjam ir 
svečiam už suruoštą pagerbimą. Nuotr. Jono Tamulaičio

PAGERBTA TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MOKYTOJA L SMIELIAUSKIENĖ

Šeštadieniais, o ne retai ir 
darbo dienų vakarais, Chicagos 
Jaunimo Centro koridoriais aidi 
Ąžuolo Stelmoko akordeono gar
sai, kojų trepsėjimas ir topais 
jaunatviškas juokas. Tai "Gran
dies” tautinių šokių painoka, 
mankštinama Irenos Smieliaus- 
kienės, ruošiantis kuriai šventei 
arba grandiečių išvykai.

O prieš Tautinių šokių šven
tes, be "Grandies", po tuo pa
čiu Jaunimo Centro stogu iš kar
to susirinkdavo i erdvesnę kla
sę, salę ar net koridorių ir repe
tuodavo, bent kelių grupių vedė
jos (niekada neteko čia matyti 
tautinių šokių mokytojo vyriš
kio). '

Jaunimas su džiaugsmu lanko 
nuvarginančias šokių pamokas, 
mėgsta viešą pasirodymą sce
noje arba pakeliauti išvykose. 
Tai labai prasminga priemonė 
laikyti juos lietuviškoje jungty
je.

“Grandies" tautinių šokių 
mokytoja Irena Smieliauskienė. 
nors jau sulaukusi brandaus 
amželio, rūpestingai tebetęsia 
jos pamėgto tautinio šokio to
bulinimą bei egzistenciją. A ete- 
ranai “grandiečiai" suruošė jai 
gerai pasisekusi ir Įspūdingą 
pagerbimą. Įvykusi sausio 19 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje.

Gerai organizuotą pagerbimo 
komitetą sudarė buvusieji 
"Grandies šokėjai: renginio ko
ordinatorė Jūratė Jasaitytė-Bud- 
rienė, Jolita Kriaučeliūnaitė. Jū
ratė Šuopytė-Jensen. \ ida Moin- 
kutė ir daugiau kaip dešimt 
pagelbininkų. Į pagerbimą prisi
rinko pilna salė svečiu, net vi
durinės kartos — buvusių pir
mųjų grupių šokėjų.

Su patirtimi ir gera nuotai

ka Jasaitytė-Budrienė pradėda
ma akademinę programą ir pa
dėkojusi už taip gausų atsilan
kymą, pirmąja sveikinimo žo
džiui ji pakvietė generalinę kon
solę Juzę Daužvardienę. Būdama 
gera kalbėtoja, konsule pasakė 
prasmingų padėkos žodžių I. 
Smieliauskienei. linkėjo ir toliau 
tęsti kultūrinę veiklą su lietu
višku jaunimu. Violeta Smie- 
liauskaitė-Atkinson. taip pat 
tautinių šokių mokytoja, pasa
kė gražių minčių šeimos vardu. 
Irena Kriaučeliūnienė kalbėjo 
“Grandies” globėjų vardu ir Bi
rutė Jasaitienė — “Grandies' 
tėvu komiteto vardu. Vida Mom- 
kutė ir Arvydas Byskis — 
“Grandies" vardu su dovana. 
Aušrelė Vaičeliūnaitė-Rama- 
nauskienė ir Vytautas Misiulis,

Grandies šokėjai po programos prie vaišių stalo. Nuotr Jono
Tamiilaičio

taip pat su dovana, buvusiųjų 
grandiečių vardu. "Grandies’ 
vadovė I. Smieliauskienė baigia
muoju žodžiu padėkojo rengė
jam, už dovanas ir atsilankiu- 
siem.

Po gardžios vakarienės, vy
ko meninės programos dalis, ku
rią atskirai ir kartu atliko da
bartį nė-akty v joji "Grandies’
šokėjų vyresniųjų grupė, pašokę 
tris šokius; jaunesniųjų šokėjų 
grupė pašoko šešis šokius ir pa
baigoje — taigi Įspūdingai pa
šoko dabartiniai ir buvusieji 
“Grandies" šokėjai. Buvusiųjųi 
šokėjų šokius paruošė Violeta 
S mieliau skaitė-Atkinson. Akor
deonų palyda buvo Ąžuolo 
Stelmoko ir Dariaus Polikaičio. 
Programai vadovavo- Jasaitytė- 
Budrienė.

Programos eigoje jos vedėja 
Jūratė Budrienė su skaidrių pa
lyda apžvelgė “Grandies“ tauti
nių šokiui mokytojos Irenos 
Smieliauskienė^ nueitą tautinio 
šokio ugdymo kelią, išugdžiusi 
stiprų menini jungini, pradėtą 
1964. Pasirinkus savo grupei 
"Grandies vardą, praleido per 
šią graudi apie 350 gražiausio 
lietuviško jaunimo.

Jos pagerbimo programoje I. 
Smieliauskienė sako: "Aš di
džiuojuos, kad per 22-jus metus, 
iš "Grandies išaugo daug nau-, 
jų vadovų ir kitom tautinių šo
kių grupėm bei tautinių šokių 
mokytojų lituanistinėm mokyk
lom .

J. Šlajus

PAMINKLAS
SOLIDARUMO 
SĄJŪDŽIUI

Solidarnosc Prancūzijos komi
tetas su Grenoblio miesto sky
riumi ėmėsi iniciatyvos šiam 
garbingam judėjimui atminti, 
pastatyti paminklą. Šitokiu bū
du norima Įamžinti ši įvykį, kad 
jis nebūtų lengvai ištrintas iš 
Lenkijos istorijos ir užmirštas 
Vakaru pasaulio.

Buvo paskelbtas uždaras pa
minklui sukurti konkursas, kurį 
laimėjo Manfredi (Dino) Quar- 
tana.

Grenoblio miesto valdyba pa
skyrė vietą paminklui pastatyti 
naujoj centrinėj miesto dalyje.

Metalinis paminklas, 4 metrų 
aukščio ir sveriantis 2 tonas, 
atidengtas gruodžio 13.

(Kontakt)

SUNNY HILLS, FLA.
Kalėdų eglutė

Visiem Sunny Hills gyvento
jam Kalėdų eglutė buvo sureng
ta gruodžio 15. Motery s paga
mino karštą vakarienę su visais 
priedais. Buvo kalėdinė pro
grama “Lavvrence Welk" ir Ka
lėdų senis. Lavvrence Welk as
menį suvaidino Vytautas Be
leckas. “Champagne Lady 
buvo Bronė Motuzienė, akor
deonistas — Boleslovas Čapli
kas. Buvo įpinta daug komedi
jos, dainų ir šokių. Įdomią ir ge
rai sustatytą programą paruošė 
ir režisavo Genė Beleckienė.

Prieš Kalėdas Panama City 
Junior Museum patalpose bu
vo įvairių kraštų kalėdinių eg
lučių paroda. Lietuvių eglutę 
šiaudinukais papuošė lietuvės 
iš Sunny Hills. Prie eglutės sto
vėjo Elena Lukienė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais. Besido
mintiem ji aiškino apie Lietuvą 
ir jos papročius. Eglutės nuo
trauką pirmame puslapy iš
spausdino Panama City laikraš
tis "Nevvs Herai d”.

Kūčios
Lietuvių Bendruomenė gruo

džio 24 suruošė lietuviam bend
ras kūčias. Moterys susinešė 
įvairius kūčių valgius, salė buvo 
gražiai papuošta, jautėsi kalė
diška nuotaika.

Programai vadovavo Vilė Žli
bas ičienė. Meninėj programoj 
eilėraščius skaitė aktorius Hen- 
kas Kačinskas ir Marija Balčiū
nienė. Apie kūčių papročius pa
skaitė ' Elena Lukienė. ji taip 
pat vadovavo žvakių uždegimui 
mirusiem atminti. Giesmę Ty

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
pažinimą, vėl Amerikoje išsaugojo JAV Valstybės departamento žemėlapiuose ketinamą išimti pastabą, jog JAV 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių Sovietų Sąjungos teritorijom. Visuose kraštuose leidiniais, 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 j 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:

j UTHUANIAN W0RLD COMMUNITY 
5620 So. Claremont Avė.
Chicago, III. 60636

INTERNATIONAL

Aukas siųskite pasinaudodami šia atkarpa:

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

Adresas .....................................................L

PLB valdybai Vasario 16 proga aukoju .... 

Čekį rašykite: Lithuanian iVorld Community

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

GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO
IŠ MONTREALIO . 1,835.00

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

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

1

KELIONĖS NR. 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

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

KELIONĖS NR.

2

3

4

(MIEGANT DVIEN KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL - HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS 
(VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ ' 
GRANDUOZINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

ŠVENTĖ, KEL. NR. 4

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KOOPERATINIUS 
KANT DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM 
REIKALAIS PRAŠOM KREIPTIS (:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. BOX 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAI: (312) 471-4700 ARBA 471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS &FINNRIR
Simplr rlrxur>«r b* Mnnith drtitn

liąją naktį” pagiedojo Julija Ca- 
pukienė ir Bronė Motuzienė, 
akordeonu palydėjo Boleslovas 
Capukas.

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

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 neųropsychologijos 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

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.

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 Fasenmėyer. 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! <

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKA'S

BUTUS, BEI SUTVAR- 
IR VISAIS JCELIONIŲ

— 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 arba 
jos atskirose dalyse. Informaci
ja gaunama iš Vliko/Eltos įstai
gos, 1611 Conneeticut 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 Iinperial 
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 Siinon, 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 I. Ma- 
nomaitienės ir solistė O. Bal
čiūnienė. Vasario 17, sekmadie-, 
nį, 10:45 vai. ryto St. Paul of the 
Cross bažnyčioj bus specialios 
pamaldos. Iškilmes rengia spe
cialus komitetas.

— Gavėnios rekolekcijos mo
terim Putnam, Conn., vyks va
sario 22 - 24. Prasideda penk
tadienį 8 vai. vak., baigiasi sek
madienį su-pfčtrruus. 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 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. Gliko jau ne
daug, vietų skaičius ribotas, 
tad skubėkite registruotis šiuo 
adresu: American Travel 
Service Bureau, 9727 S. \Vestern 
Avė., Chicago. IL 60643. Tel. 
(312) 238-9787.

— Nauji Darbininko skaityto 
jai: J. Jasiulevičius. \\ater- 
bury, Conneeticut. A. Grv- 
bauskas, Bridgeviru. III.. \ 
Juodka. Chicago, Iii. Užsakė ki 
tiem: P. Piųues. Midlothian. Va. 
— A. Piųues. Melrose. Mas*

skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik Ii 
dol Atnaujinant — visiem 1 
dol. metam.
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PARAMA VYSKUPO FONDUI
Lietuvių Kultūros Židinyje 

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

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

Anksčiau Nevv Yorke buvo su
sidaręs komitetas (pirm. dr. A. 
Matulaitienė, Lilė Milukienė ir 
Pranutė Ąžuolienė), kuris per 
šešis mėnesius rinko aukas laz
dos gamybos išlaidom padengti. 
Aukojo 294 asmenys pavieniai 
asmenys ir eilė organizacijų. 
Lazdos dailininkui, įskaitant 
medžiagą, sumokėta 1000 dol. 
Vyskupui įteiktas surinktų pini
gų likutis 7,125 dol., o vėliau 
dar 110 dol.

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 Švitrienė, 
Vytautas Vaičiulis, Jadvyga Vy- 
tuvienė, Marija Žukauskienė.

KASA — Lithuanian Federal 
Credit Union.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopa.

Maironio lituanistinė mokykla.
Nevv Yorko vyrų choras “Per

kūnas”.
Shalins Funeral Home.
Buvę Newyorkiečiai. dabar 

gyveną St. Petersburg, Fla.: Jad
vyga Gasiliūnienė, Janina Gerd- 
vilienė, Ona ir Juozas Jokūbaus- 
kai, .Aldona Krulikienė, 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. Mass., 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 ir Vladas Židžiūnai.

Nevv Yorko Lietuvių Medikų 
Gydytojų draugijos skyrius.

PAVIENIAI AUKOTOJAI:
Aleksandravičienė. Marija 
Akazdis
Aleksa, Joseph, Rose 
Alinskas, Tadas, Renata 
Alyta, Aldona, Jonas 
Ayre, Regina
Andriuška, Elena, Henry 
Ashebergas, Birutė 
Avižienė, Veronika 
.Ąžuolai, Petras, Pranė 
Bačkauskass Kazimieras 
Bagdonas, Adelė 
Bagdonai, Juozas, Viktorija . 
Bagdžiūnai, Antanas, Birutė
Bajorūnas, Daiva
Baltrūnas, Edward, Mr./Mrs.

Baltrulionis, Petras, Nijolė
Baranauskas, Edvvard, Geno

vaitė
Barz, The re s a
Biknevičius, Vladas, Gražina 
Bileris, Kęstutis, Astra 
Biručiai, Algis, Jolita
Biručiai, Stasys, Danutė, 

Marija
Bitėnas, Henryk, Genovaitė 
Blumke, Pauline
Bobeliai. Antanas, Danutė
Bobeliai, 'Sigitas, Charles, 

Guoda
Bražėnaitė-Paronetto, Nijolė, 

MD
Bublaitis, Elena
Bulovas, prel. Prams 
Bulovas, Stanley 
Burdulis, Juozas 
Butas, Apolonija, Andrius 
Butkys, Vaclovas 
Butkus, Peter

Butkus, Stasys, Sophie 
čerkeliCfcnai, Jonas Kęstutis, 

Rima
Čern»'kas, Alice 
CesmvtiJius, Stasė, Vytautas 
Chesonis, Rimas, Roma 
Daidyiu<s, Emilija 
Daniser ičius, Ona 
Daufa, Petras, Sophia 
Dičpinigaitis, Juozas, M D 
Dinai, Adolfas, Sophia DDS 
Diržys, Antanas, Genovaitė 
Donella, Stephen, Mr./Mrs.
Dvonk, Irene, Karei
Erčius, Memertas, Gražina 
Ignaičia i A., Filomena DDS 
Janatienė, Aldona, Dr.
Gailun, James DDS 
Gabien^ Mazalaitė, Nelė 

"Gadus, John, Helen 
Galinis, Vytautas 
GalinieMiė, Viktorija 
Gamziickienė, Valerija 
Ganey, Richard 
Geniai tis, Sr. Vitas 
Giedrai čiai, Juozas, Leonilda,

M D
Gloveclcas, Alphonse, kun.
Goelherienė, A. MD 
Graudienė. K.

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

Grigaitis, A. kun.
Gruodis, Algirdas, Violeta 
Gruodis, Juozas, Viktutė 
Gudas, Veronika 
Gudaitis, Antanas, Roma 
Gunimg, Paul. Eleonore 
Gvildy-s, Pranas, Ina 
Gideilcienė, K.
Hassel berg, Janina, Ture 
Janki.skas, Algis, Vida 
Janlaoskas, Benediktas, MD 
Janlanskaitė. Ligija 

Jankauskienė, Eleonora
Jasaitis, Algirdas
Jasaitis, Ona, Nijolė 
Jauniškis, Mečys, Rūta MD 
Jaunus, Jonas 
Juozapavičienė, Marija 
Juodis-. Jonas 
J.E
Jurhivėnas, Joseph Mr./Mrs.
Juiys, Zenonas, Živilė 
Kalyti s, Vladas 
Karuti s, Vivian

Kazickai, Juozas, Aleksandra 
Kazlauskas, Constantine, 

Kazlauskas, Valerija 
. Kezie nė, Eugenija 
Kizi$,.\xlelė

Klimski, Marian 
KiveCka, Jonas, Mr./Mrs. 
Klova., T.
Kcdrotienė, Roma 
Koppsas, Liudvika 
Kol. John Mr./Mrs. 
Koncė, Alfonse 
Kraujelis, Roma 
KL 
Krivickas, John, kun. 
Krivickienė, Konstancija 
Krite, Leo, Mr./Mrs. 
Kubilius, Viktoras, Bronė 
Kushynskas, Sylvester 
Kulbe:, Helen 
Kulilcauskas, Linda 
Kumet. William 
Kinio .a, Jonas, Marytė (Argen

tina1
Labi*tis, Vitas, Birutė 
Lakickas, Klemensas, V. 
Lapiarka, Juozas, Irena 
LfeTutis, John, Muriel 
Leoraardi, Genevieve 
Leveckiai, S.P. (N.J.) 
Lobulis, John 
Liepinaitis, Aldona 
LnAstatt, Matilda, Emetta 
Lmg is Charlotte, Adolf 
Lipraickas. Anastazija 
Lukas, Vincent 
Lukoševičius, Sr. Stanislovas 
Lukoševičius, Vacys, Bronė 
Lusenskas, Peter, Agnės 
Luštenė, Marija
Maillet, Giedris, Marie 
Mardosa, Peter, Mary 
Marijošienė, Aldona 
Marius, Markevičius, Romu- 

aldAmelia
Masiu lionis, Romas, Aldona 

Mateu nas, Bridget
Matulaičiai, Amerija, Antanas 
Matulaitis, Jonas (Hrtfd.) 
Matulaitis, Vitalis (Toronto) 
Mat ulaityti, Onutė, NYC 
Matulaitienė, Jadvyga 
Matulionis, Antanas, Ona 

Matukus, Charles, Mr./Mrs.
MaSteika, Antanas Jr. 
MriBeika, Denis, Dr./Mrs. 
Miitelis, Vytautas 
Mastelis, Stasys 
Meiliflnienė, Genovaitė 
MiCiulis, Antanas

Mickeliūnienė, Elena 
Mickevvich, Stanley, Anne 
Migliore, Sr., Anthony, Emily 
Mikalajūnas, John E., kun. 
Miklas, Kazys, Ona 
Miklas, Kęstutis 
Miklas, Henry, Ina 
Mikolaitės, Anna 
Milukas, Helen M. 
Milukas, Kazys, Ema 
Milukas, Vitas, Lilė 
Mineika, Elena, Stasys 
Minkūnas, Petras 
Mironaitė, Ona M D 
Mitinai, Kostas, Ona 
Narvidas, Aleksandras MD 
Okunis, Jurgis, Irena 
Padvarietis, Vincas 
Pakalka, Aleksandra 
Pakalniškis, Jonas, kun. 
Palys, Petras, Marta 
Paprockienė, Birutė, DDS 
Pažemėnas, Juozas, Eugenija 
Petraičiai, Petras, Angelė 
Petrauskas, Ronaldas 
Piliponis, Joseph Mr./Mrs. 
P. Aiyappan Piliai 
Plechavičius, Sophie 
Povilaitis, Anna 
Povilaitis, Petras, Adelė 
Pucius, Mečys 
Račkauskas, Antanas, kun. 
Radžiai, Aleksandras, Geno

vaitė
Raila, Stasys, kun. 
Rajeckas, Gediminas 
Ralys, Albina 
Romančienė, Eleonora 
Ratas; A. Mr./Mrs. 
Remeza, Monika, Saulius 
Remezienė, S r. K. 
Rimienė, Bronė 
Rubšys, Antanas, kun. 
Rūkas, Johanna 
Ruzgas, Algirdas 
Ruzgienė, Elena 
Šablauskas, Pranas 
Saldaitienė, Regina, DDS 
Savaitis, Jurgis, Mr./Mrs. 
Savickas', Tadas, MD 

Savukynas, V. & S.
Shimauskas, Emily 
Shukis, Anne, Joseph 
Shukis, Jūratė, DDS 
Siemaška, Liutaveras, Danutė 
Siemaškaitė, Gražina 
Šilbajoriai, Algirdas, Danutė 
Simaitis, Konstancija M D 
Šimkus, Algimantas 
Simonaitis, Vita 
Simutis, Anicetas, Janina 
Sinkevich, John, Anne 
Sirgidienė, Kazė 
Siultė, Vladas, Celestina 
Skobeikienė, Sofija 
Skripkutė, Aldona MD 
Šlapelis, Peter, Genė 
Slavinskienė, Marija 
Slevin, Stanley, Virginia 
Slikas, Teresė 
Sližys, George, Vitalija 
Snieška, Janina, .Antanas M D 

DDS
Snyder, Gražina 
Stančienė, Genovaitė 
Staškus, Tadas V., Jonė 
Staškus, Vladas, Jauna 
Steponaičiai, Jonas, Izabelė 
Strazdis, Albinas, Rūta 
Strazdienė, Marytė 
Šulaitis, Mirga, E. 
Suskevičienė, Antanina 
Švitrienė, Izabelė 
Tamulionis, John C. 
Trainis, Milukas, Anna 
Treimanis, Eugenija 
Tursi, Florence 
Tarulis, Pulkerija 
Uknevičienė 
Uogintienė 
Urba, Janette, Agnės

Baigiama naujausia “Vilniaus Records” plokštelė “Pasakos”. 
Plokštelės įrašyme dalyvavo iš k. Lina Celtoriutė, Ginta
ras Nagys, I-moje eilėje: Birutė Nagienė, Vilija Malciutė- 
Bulota, Adria McVicar, Raimundas Verbyla, II-ojo eilėje: 
Vincis Pieėaitis, Gaila Naruševičiūtė, Aleksandras Stankevi
čius, Marytė Adamonytė. Plokštelėje įrašyta įvairiu oasaku. 
sukurti garsų efektai ir speciali muzika, kurią parašė Aleksand
ras Stankevičius.

VYSK. PAULIAUS BALTAKIO, OFM
ARTIMŲ KELIONIŲ
KALENDORIUS
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 

gyvena pranciškonų vienuoly
ne Brooklyn, N .Y., prie 
Kultūros Židinio ir čia turi savo 
raštinę. Iš čia jo veikla plečiasi 
į visas puses, į visus kontinen
tus. Gruodžio mėnesį jis lankė
si pas popiežių ir aplankė kitas 
Vatikano svarbias įstaigas. Čia 
skelbiame jo kelionių kalendo
rių, kuris apima laikotarpį nuo 
vasario iki rudens.

Vasario 17 — Lietuvos nepri
klausomybės šventės pamaldos 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je Brooklyne, N.Y.

Vasario 20 — balandžio 8
— lanko lietuvius Naujojoje Ze
landijoje ir Australijoje, pra
veda gavėnios rekolekcijas, tei
kia sutvirtinimo sakramentą.

Balandžio 8-11 — lanko lie
tuvius Havajuose.

Balandžio 11-15 — lanko 
Los Angeles lietuvius.

Balandžio 20 — pamaldos Šv. 
Petro ir Povilo parapijos baž
nyčioje, Elizabeth, N.J.

Balandžio 22 — Liet. Religi
nės Šalpos posėdis.

Balandžio 27 - 29 — Šv. Juo
zapo tridienis Binghamtono lie
tuvių parapijoje.

Balandžio 30 — Nevv Yorko 
ir Nevv Jersey apskrities Kunigų 
Vienybės posėdis.

Gegužės 4-5 — sutvirtini
mo sakramentai Aušros Vartų ir 
Šv. Kazimiero parapijose Mont-

Urbelis, Alfonse, Eleonore 
Vaičiulis, Vytautas
Vainius, Jonas »•
Vainius, Petras, Loretta 

Vainienė, Eugenija
Vakselis, Aleksandras, Irena 
Valane, Peter
Valeška, Edvvard, Marcella 
Valiūnienė, Elena
Vasiliauskas, Vladas, Stefanija 
Vebeliūnas, Vytautas 
Vilgalys, Jonas, Irena 
Vytuviai, Antanas, Jadvyga 
Volskiai, Edvvard, Mary 
Witkus, Vincent, Olga 
Zabitienė, Zusana 
Žaliaduonis, Juozas
Sister Paulette Zalner, OP 

Zelenis, Paulette, Lillian
Žilionis, Petras
Žitkus, Leonardas, Zona
Žmuidzinai, Vytautas, Isa- 

belė
Žukas, Jonas, Mr./Mrs.

na-
, P-

VYSKUPO PADĖKA
Nuoširdus ačiū komiteto 

rėm dr. A. Matulaitienei 
Ąžuolienei ir L. Milukienei bei 
visiem aukojusiem “vyskupo 
fondui” šia ir kitomis progomis. 
Iš “vyskupo fondo” yra paden
giamos vyskupo asmeninės, ke
lionių ir raštinės išlaikymo iš
laidos, duodamos stipendijos 
paramos reikalingiem asmenim, 
kiltie ruošiasi specialiem lietu
viškos pastoracijos darbam, bei 
finansuojami vyskupo leidiniai.

Su dėkingumu ir malda, 
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 

realyje, Quebec, Kanadoje.
Gegužės 12 — sutvirtinimo 

sakramentas šv. Pranciškaus 
parapijoje Athol, Mas s.

Gegužės 18 — kunigų šventi
nimas Kennebunkport, Maine.

Gegužės 19 — sutvirtinimo 
sakramentas šv. Jurgio parapi
joje Norvvood, Mass. »

Gegužės 26 — sutvirtinamo 
sakramentas Dievo Apvaizdos- 
parapijoje Southfield, Mich.

Birželio 1 — Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus centrinio 
komiteto posėdis Chicagoje.
• Birželio 2 — setvirtinimo sak
ramentas Prisikėlimo parapijoje 
Toronte, Ont., Kanadoje.

Birželio 2 — sutvirtinimo sak
ramentas Šv. Jurgio parapijoje 
Rochester, N.Y.

Birželio 14-18 — Amerikos 
vyskupų konferencijos pavasari
nis suvažiavimas Collegville, 
Min.

Liepos 6 — pastoracinis patar
navimas Worcesteryje, Mass.

Liepos 20 — pastoracinis pa
tarnavimas Long Island, N.Y.

Liepos 28 — pamaldos Put- 
namo seselių metinėje šventėje.

Rugpjūčio 4-5 —litua
nistinė studijų savaitė Dainavo
je.

Rugpjūčio 7-11 — JAV Ku
nigų Vienybės suvažiavimas ir 
Lietuvos vyčių seimas New Ha- 
ven, Conn. -

Rugpjūčio 10 — pastoracinis 
patarnavimas Long Island, N.Y.

Rugpjūčio
ateitininkų
goję.

Rugsėjo
pamaldos
koje.

Rugsėjo 
šventinimai Kennebuųjcporte, 
Maine.

Rugsėjo 22 — sutvirtinimo 
sakramentas Lietuvos kankinių 
parapijoje Mississauga, Ontario, 
Kanada.

Rugsėjo 24 — pradeda lanky
ti Vokietijos lietuvius ir daly
vauja Augsburgo miesto 2000 
metų jubiliejaus šventėje.

31 - rugsėjo 2— 
kongresas Chica-

8 — Šiluvos Marijos 
Washingtono bazili-

11 diakono

ATSIUSTĄ 
PAMINĖT

BALTIC FORUM Nr. 1, Vol. I 
1984 ruduo.

Tai naujas anglų kalba žur
nalas leidžiamas MH Tarptau
tinės Projektavimo ir Leidinių 
Bendrovės, Gothenburge, 
Stockholme, Švedijoj.

Redakcinei 7 narių kolegijai 
vadovauja dr. Romualdas J. Mi
siūnas, o atsakingoji redaktorė 
yra Margareta Hammar (Švedi
joj). Prenumeratos ir kitais 
klausimais rašyti: M H Interna
tional Design and Publications 
AB, Box 410, S-40126 Gothen- 
burg, Svveden, arba Box 7106, 
S-10387, Stockholm, Svveden. 
Redakcinės kolegijos adresas: 
Chairman of the Editorial Board 
at Trombui Associates Ltd., P.O. 
Box6015, Yorkville Station, Nevv 
York, 10128, USA.

Pasirašyti ar nepasirašyti 
straipsniai nebūtinai atstovauja 
redakcijos nuomonei, o autorių, 
kartais net prieštaraujantieji, 
pasisakymai bus skirtingų pa
žiūrų atspindys apie Baltijos 
kraštuose vykstantį gyvenimą, 
kurį norima parodyti angliškai 
skaitantiem.

Žurnalas skirtas plačiai vi
suomenei painformuoti apie Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ir emi
gracijoj gyvenančių tų kraštų 
žmonių įvykius ar naujus pasi
reiškimus.

Šiame numeryje rašo Ameri
koj, Anglijoj, Canadoj ir Vokie
tijoj gyvenantieji bendradarbiai.

Nobelio premijos laureato 
Czeslaw Milosz straipsnis "Bal
tijos pamoka” perspausdintas iš 
“The Captive Mind” leidinio 
(1951).

įdomūs A. Štromo, E. Finkel-

steino politiniai pažvelgimai į 
Baltijos valstybes, panašumus 
ir skirtumus tų valstybių nag
rinėja R. Taagepera, S.Zamasci- 
kov nupasakoja Latvijos komu
nistų B. Pugo ir A. Voss kari- 
jeros kelius Maskvon.

Yra apžvalgos apie Baltijos 
valstybėse ir emigracijoj vyks
tantį gyvenimą įvairiose srityse 
ir apie Lietuvos pogrindžio 
spaudą.

Žurnalą žadama leisti du kart 
per metus keturiom kalbom. 
Bus spausdinami specifiniai 
straipsniai apie dabartinį gyve
nimą Baltijos kraštuose.

Žurnalas daro malonų įspū
dį tiek savo straipsnių įvairu
mu, tiek spaudos atliktu darbu.

Tikėkime, kad tai bus geras į- 
našas Baltijos kraštų propagavi
mui anglų kalba.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietu
viško ugdymo žurnalas mokyk
lai ir šeimai. Leidžia JAV LB 
Švietimo Taryba. Čikaga 1984 
m. Gruodis. N r. 32. Švietimo 
Gairių redaktorė - Stefanija 
Stasienė, 18112 Windward Rd. 
Cleveland, OH 44119. Administ
ratorius — Juozas Plačas, 3206 
W. 63th PI. Chicagc, IL 60629. 
Korektūra — Juozas Mlasilionis.

Švietimo Gairės išeina du kar
tus per metus. Prenumeratos 
kaina $4.00. Atskiras numeris 
$2.00. Spausdina Morkūno 
spaustuvė, 3001 W.5£thSt. Chi- 
cago, IL.

Pedagogikos ir psichologijos 
bei auklėjimo klausimais kelių 
autorių straipsniai. Išsamesnis 
A. Bagdono straipsnis apie Si- 
maną Daukantą — jo mirties 
120 metų sukakties proga.

Pažymėti JAV LB Švietimo 
tarybos leidiniai, apžvelgti įvy
kiai, primenama apie veikian
čius Pedagoginio Lit. Instituto 
skyrius ir neakivaizdinę mokyk
lą “Židinys 
minėti

Clevelande. Pa- 
mirusieji mokytojai.

METŲ KALENDO-
Prisikėlimo Parapijos

1985 
RIUS. 
Ekonominės Sekcijos leidinys. 
208 psl. Eina 11 metai. Paruo
šė Stasys Prakapas. Tiražas 
3000 egz. Toronto, Ont. Nei 
spaustuvė, nei kaina nepažymė-

Kiekvienas mėnuo papuoštas 
vinjetėmis, eilėraščiu ar jo stro
fa, paduoti šventųjų ir tautiniai 
vardai, pažymėta mėnulio at
mainos.

Kai kurie eilėraščiai, o jų 
nemažai, turi autorių pavardes, 
o kiti anoniminiai arba pasiten
kinta atžymėjimu iš Sibiro ar 
pogrindžio poezijos.

Kalendoriuje daug iliustra
cijų, karikatūrų, satyrinių eilė- 
raščų, epigramų, mūsų rašy
tojų trumpų apsakymų, įvairių 
patarimų, sapnininkas, anek
dotų, skelbimų, vietinių profe
sionalų, lietuviškų laikraščių 
adresai, aukotojų sąrašas ir net 
kalendorius nuo 1800 iki 2050 
metų.

Naudotanemažairnedžiagos iš 
sovietinės ir kitokios spaudos, 
bet nepasakyta iš kokios.

Šriftų įvairumu ir mirgėjimu 
kalendorius neturi sau lygių.

— Vokiečių kalba Šveicari
joje leidžiamas tarptautinis in
formacijų biuletenis “Glauhe 
in der Zvveiten Welt” (Tikėji
mas antrame pasaulyje) praė
jusių metų paskutiniame nume
ryje pateikia iš "Lietuvos K. 
Bažnyčios Kronikos" 64 Nr. ilgą 
informacinį straipsnį apie įvai
rius sunkumus ir trukdymus, su 
kuriais susidūrė tikintieji, minė
dami šv. Kazimiero mirties jubi
liejų.

— Angelė Sinickaitė reda
guoja “Chicago Tribūne Quarter- 
ly”, metų ketvirčio žurnalą, ku
riame duodama žinįų apie "Chi
cago Tribūne” dienraščio ir 
bendrovės tarnautojus. Žurnalas 
gražiai iliustruotas ir duoda pla
čių informacijų apie bendrovės 
darbininkus’ ir apie galimumus 
pasiruošti darbui ir profesijai.

— Chicagos skiutų ir skau
čių ansamblis kovo 10 Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj 
atliks rašytojo Balio Sruogos 
vaidinimą "Užgavėnės Bendra
butyje ties Kreivuoju tiltu .

T
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RUOŠIAMASI LIETUVOS 
KRIKŠTO SUKAKČIAI
Lietuvos krikšto 600 metų 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
sitarimų, į kurį atsilankė 34 at-

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

Šio pirmojo posėdžio pagrin-

jusi tris krikštus: 1251 Mindau
go krikštą, 1387. aukštaičių 
krikštą ir 1413 — žemaičių. 
Yra buvę siūlymų dėl visų trijų 
krikštų minėjimo suderinimo. 
Tadl987 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. Damu-

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

— 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.

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

tetų; Vykdomąjį komitetų ir ke
turias darbo komisijas: a) Lei
dinių komisijų, 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 komitetų savo sutiki
mų ir pritarimų jau davęs Chi- 
cagos arkivyskupas kardinolas J. 
Bernardin. Be kitų, į garbės ko

dinis tikslas buvo sudaryti ju
biliejinio minėjimo darbo orga
nus ir paplanuoti skubesniųjų 
darbų vykdymų. 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-

šis, dr. L. Sidrys ir V. Kleiza. 
Informacijos vadovas — kun. K. 
Pugevičius.

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

Juozas Šlajų*

BALTIMORĖS PADANGĖJ
M. Bizinkauskaitės koncertas

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

Šiais metais L. Bendruomenė 
pasikvietė jaunų dainininkę Ma
rytę Bizinkauskaitę. Malonu, kad 
Baltimorės visuomenė turėjo 
progų išgirsti šių dainininkę. 
Atrodo, kad Marytės asmenyje 
turime sėkminga ir dainos kar
jeroj daug žadančių dainininkę.

Stiprus ir apvaldytas balsas, 
šiek tiek teatrinė laikysena pa-

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. Jš/viso per 
1984 m. gauta 42Qjf£<dol. 1983 
gruodžio 31 turėta 2,681,860 dol. 
1984 gruodžio 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 
vajaus paskelbimų. Įstojo 
244 nauji nariai (vajaus metu 
įstojo 135 nauji nariai) ir metų 
gale sudarė 5500 narių šeimų.

Vajaus metu Lietuvių Fondo 
nariai ir naujai įstojusieji suau
kojo 96.407 dol., gruodžio pabai
goje gauta daktarų Sidžių dova
na žeme, vertės 50.000 dol. ir ne
skelbi amas asmuo įnešė 100,000 
dol. Pažymėtinas Lietuvių Fon
do narių jautrumas vajui, didi

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

Didesniųjų lietuvių kolonijų: 
Chicagos, New Yorko, 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
jonų surinko per 12 metų — 
1974 metais, antrajam milijo
nui surinkti reikėjo 6 metų 
— 1980 metais, o trečiąjį mili
jonų 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

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 įvyk
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 įnašų 
įteikti.

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

A. Juodvalkis

New Y ode 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

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 — 
Neplti.uk, Kastyti iš op. “Jūratė 
ir Kaštytis”, P. Mascagni — Son 
pocchi fiori iš op. “L’Amico 
Fritz” ir G. Puccini — Un bei 
di vedremo iš op. “Madama 
Butterfly”.

Pašigėrėtinas, 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 rengr 
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 Šalči uno paruoštą skaid
rių montažą, pavadintą “Po tė
vynės dangumi”.

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

Prieš pradėdamas rodyti 
skaidres V. Balčiūnas paaiški
no, kad nuotraukos yra padary
tos per jo du apsilanky mus oku- 
puotoj Lietuvoj. Kad sudarytų 
pilnesnį vaizdą, pridėjo dar kelių 
žmdnių 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.

lius Veblaitis — grojęs smuiku, pianistė Pranutė Kavaliauskaitė, Jonas Vilgalis — M. Liet. 
Bičiulių atstovas, Tėv. Placidas Barius, OFM, — sukalbėjęs invokaciją, 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

— Kun. A. Sabaliauskas, mi- 
zika. Rodant bažnyčias — grojo I sijonięrius salezietis, gyvenąs 
religinė muzika. Keliaujant ir I saleziečių amatų mokykloje 
rodant miesto vaizdus — lengva I Bostone Mass., vasario 4 at-
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 tų skaudų mo
mentų, parodant mojuojančias 
rankas, ašaras ir gėlių darželius. 
Ne vienas nubraukė ašarą.

Po to vyko vaišės ir ilgi po
kalbiai. Tenka pagirti Jaunimo 
Sąjungų už tokią įdomią popie
tę. !(jb)

HARTFORD, CONN.

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 
maty sime D. Grajauskienės tau
tiniais drabužiais papuoštas lė
les, R. Brazdžionytės-Lorentzen 
rankdarbius.

V. Vaitkus, knygyno “Spauda” 
savininkas, iš VVaterbury 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\Vashingtono su nuos
tabiais medyje deginimo darbais, 
R. Jdkubauskas ir Br. Naras iš 
\Vorcesteri o pasirodys su me
niškais medžio dirbiniais, gi, R. 
Grigaitienė, taip pat vvorceste- 
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.

“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, l>až- 

čios paverstos muziejais ir
teatrais, kai kurios atremontuo- 
įhidos bažnyčios. i__

Visus vaizdus palydėjo mu-

n v

— Sol. Algio Simanavičiaus 
iš Toronto koncertą sausio 12 
surengė Juno Beach, Fla., pen
sininkų klubas. Po koncerto buvo 
pranešimai apie OSI-KGB san
dėrį ir Amerikos piliečių tero
rizavimų.

— 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- 
terų chom.

— “Brazilijos Lietuva" — va
karonę Chicagos Jaunimo Cent
ro kavinėje vasario 22 rengia 
PLB Švietimo komisija. Arvydo 
Žygo skaidrės ir pasakojimas.

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-r 
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 
vietų už savo pieštų atvirukų te
ma “Taika 1984”. Šis žurnalas 
kasmet rengia tokį konkursų.

— Dr. Kęstutis K. Girnius, 
Laisvės radijo darbuotojas 
Miunchene, baigia ruošti studiją 
apie Lietuvos partizanų veiklų 
Antrojo pasaulinio karo ir poka
rio metu.

— Penktasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyks 1985 m. 
Padėkos dienos savaitgalį, Chi
cagos Jaunimo Centro patal- 

j pose. Organizacinį komitetų 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 
I nariai sausio 27 susirinkime nu- 
I tarė paremti pozityvių lietuviškų 
I spaudų. Per iždininkę Vandą 

Majauskienę gauta 50 dol. aukų. 
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 parodą 1984 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 panxl.r 
Nepalyje ir taip pat pirmoji 
.^istralijos ambasados surengta 
paroda ugdyti kultūriniam 
abiejų šalių ryšiam. Parodai 
dail. J. Janavičienė atsivežė 22 
keramikos darbus. o aštuonis 
spalvotus piešinius sukūrė Ne 
palyje.

Neplti.uk
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Aukos gautos 1984 m. gruo

džio mėnesį:
$1,000.00: Joseph Boley, New 

York, N Y; Petras Milašius, Cle- 
veland, OH (viso $2,000.00); 
Kasys ir Stasė Tamošaičiai, So. 
Boston, MA.

$500.00: Keith ir Daina 
McGary, Yellow Springs, OH; 
Juozas ir Eugenija Pažemėnai, 
Oueens Village, NY (viso $3,- 
000.00); Egidijus ir Vida Radve- 
niai, Los Angeles, CA (viso $1,- 
000.00); dr. Juozas ir p. Šontai, 
Akron, OH.

$250.00: Chicago Lithuanian 
Women’s Club (viso $750.00); dr. 
Česlovas Masaitis, Thompson, CT 
(viso $275.00).

$200.00: Povilas ir Sigutė 
Abelkiai, Buena Park, CA (viso 
$600.00); Ona Kalmauskaitė, 
Edwardswille, PA (viso $420.00); 
Joseph Starke, Toronto, Kanada 
(viso $400.00).

$150.00: Julia T. Burlen. 
Bowie, MD (viso $350.00).

$125.00: Antanas ir Birutė Po
ciai, Elizabeth, N'J.

$100.00: Aldona Bačkaitienė, 
Great Falls, VA (viso $200.00); 
Kazys ir Ida Bartašiai, Chicago, 
IL; Clevelando lietuviai jėzuitai 
(viso $200.00); Bronius Gailinis, 
Boston, MA; Vida Grayson, 
Tenafly, NJ (viso $250.00); Vy
tautas ir Palmira Janušoniai, 
Dousman, WI (viso $240.00); 
Jonas Juodis, Germantown, NY 
(viso $200.00); Alvydas B. Juod
valkis ir R. Juodvalkytė, Chi
cago, IL; Motiejus Lazdutis, Ha- 
milton, Kanada; Lietuvių Moterų 
Federacija, Waterbury, CT (viso 
$700.00); Albina Lipčienė, New 
Haven, CT (viso $200.00); Juozas 
ir Konstancija Markauskai, 
Cicero, IL; dr. Vytautas Musonis, 
Oak Lawn, IL (viso- $200 00); a. a. 
Prano Pauliko atminimui —
Birutė ir Julius Lintakai, Oak 
Lawn, IL (viso $200.00); Vacius 
Prižgintas, Hollywood, CA (viso 
$400.00); Aldona Rįogowsky, Bur- 
naby, Kanada; A. ir K. Rožėnai, 
Hot Springs, AR (viso $200.00); 
Jonas ir Ona Rugeliai, Maywood, 
IL; Jonas Slapkauškas, Chicago, 
IL; Apolinaras Varnelis. Dowa- 
giac, MI; Juozas Vembrė, So. 
Boston, MA (viso $1,100.00);

Palm Beach, FL; kun. Jonas 
Rikteraitis, Ne^ Britain, CT; 
Julius Rūkas, Omaha, 'NE (viso 
$40.00); Juozas Sakalaa.Omaha, 
NE; VincasiĮOnaBalčiūnai,Port 
St. Lucie, FL; Viktoras ir OnaSa- 
matauskai, . Miami, FL (viso ; 
$25.00);: Vladas Tf Eleną Vaš
keliai, St. Petersburg.EL y

$15.0dh^Pranas Kasparas, 
Gulfport, FL Cviso $25.00); Petrė 
Kasperavičiūtė, Gulfport,FL (viso 
$115.00); Kęstutis Stepėys, 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); Lj ir V. Strazdai, 
New Britain, CTfBronius 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. Daiangauskienė, New 

Britain, CT; J. Skobeika, Berlin, 
CT; J. Valungevičius, New Bri
tain, CT.

$1.00: G. ir L Belager, New 
Britain, CT.

Iš k. kun. V. Valkavičius ir arkivysk. Bemard F. Law.
N'uotr. K. Daugėlos

NORWOOD, MASS.

Nauja plokštelė

Šv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. Vincas Valkavičius 
Bostono arkivyskupui Bernar
dui F. Law 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.

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 
instrumentalinis 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 (lQ^dol. ir 2 
dol. persiuntimui) arba Nor- 
woodo klebonijoje.

Veiklusis kunigas VV. Valkavičius
Bostono kaimynystėje Nor- 

woode y ra Šx ■ Jurgio parapija. 
Nonvoode nėra daug lietuvių. 
Prieš paskiriant kun. William 
Valkavičių §v. Jurgio parapijos 
klebonu, parapija silpnėjo ir lie
tuviškas gvvcnimas Nonvoode 
buvo blėstantis. Kun. Valkavi
čius. nuo pirmųjų atvykimo 
dienu i Nonvoodą, ėmėsi ini
ciatyvos atgaivinti parapijų ir 
lietuvišką gyvenimą. Ir per 
tuos kelerius metus yra pada
ręs'gražią pažangą. Atgaivinti 
vyčiai, daromi įvairūs lietuvių 
susirinkimai. Be to. parapiją lanJ 
ko ir iš tolimesnių apy linkių lie
tus iai. j. <

Kaip daugeli- žinome.
\V. Valkavičių- yra smuiki 
kas ir solistas. Jis surengi. 
Ilginius koncertus ir juost pats 
atlieka programą.

Laikraštis “Daily Transcript" 
sausio 7 pirmam puslapy iš
spausdino Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios ir kun \ alkav i-

liškai, — sakąs kun. Valkavi
čius. Praktiškai taip turime da
ryti.

Kaip atsiradusios pamaldos 
portugalų kalba? Praeitų metų 
gegužės mėnesį vy kusi “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. Valkav ičius pradėjęs lai
kyti mišias portugališkai, kai jis 
buvęs Brocktone. Jis naudojusis 
žody nais, net plokštelėmis, kad

ų, , jTptairfoIM' pi?rtu<&n£ kalbą. Ir 
dabar jis pasiruoŠTąs, ypač pa
mokslui portiigališkai iš anksto. 
Jis jį pasirašąs ir tada pasiunčiąs 
moky tojui Joaųuim Ferro į Hud-

Rimas ir Natalija Zinai, Bethle- 
bem. PA; Mykolas Židonis ir 
Lijolė Zidonytė, New Haven, CT 
(viso $300.00); dr. Jonas Žukas. 
Baltimore, M D.

$50.00: Bronius ir Veronika 
Aušrotai, Juno Beach, FL; Petras 
ir Paula Balčiūnai, Hot Springs, 
AR (viso $100.00); Vita Baleišytė, 
Chicago, IL; Aldona Griškienė. 
Chicago, IL (viso $150.00); Juozas 
Jakštas. Lakewood, OH (rišo 
$515.00); Albinas ir Angelė Kar
mai, St. Petersburg Beach. FL 
(viso $100.00); Raimondas
Kiršteinas, Rochester. NY (viso

Pagal pasižadėjimus gauta:
$2,000.00: a.a. Laimos Pau

li en ės 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 Ramona 
INorkai, Naperville, IL (viso 
$750.00); dr. Tomas ir dr. Nijolė

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

no arkivyskupijoje. kuris ki< k- 
v ieną savaitgalį laikąs trilm- 
gual masses" — trimis kalbomis 
mišias; lietuviškai, angliškai ir 
portugališkai. Kun. \ alkav ičius 
sakąs, jog apie 100 portugališ
kai kalbančių susirenka Į Š\.

no arkivyskupijoje esą daugiau 
kunigų, kurie kalbą keliomis

Remeikiai, Chicago, IL (viso $1,-

PEN KLUBAI 
GLOBOJA
KALINAMUS 
RAŠYTOJUS

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-

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 įrodinėjus 
ma, kaip jis pasirašė su Hitle-Į 
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 Nėws” sausio 7 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. Susirinko per širptą 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 Baltru.šūnas. 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.

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. 

*Rrieš 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- 
tos 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

Vasario 17 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo 3 Skautų rengiama Ka
ziuko mugė.

Kovo 24 M inkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 13 Šv. Petro para
pijos sueiga - reunion.

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

$100.00); Marijonas ir Liza Kugrė- 
nai, Cheltenham, Anglija; Kazys 
Laikūnas, Chicago, IL (viso 
$150.00); Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Sesebs,, Putnam, CT 
(viso $175.00); dr. Stasė ir Kazys 
RiSkai, Hillside, IL; Bronė Šimu- 
kėnaitė, Grand Rapids, MI (viso 
$125.00); Felicija Simukėnaitė, 
Grand Rapids, MI (viso $125.00); 
a.a. Povilo šlapelio atminimui — 
A. ir S. Kinduriai, Brookerille, 
MD; Petras Vaitkūnas, St. Paul, 
Kanada.

$40.00: Antanas ir Rima 
Gudaičiai, Richmond Hill, NY.

$25.00: Amelija •BaleiSienė. 
Chicago, IL; Vytautas Eikinas, 
Boston, MA; Zigmas Grybinas, 
O’Fallon, IL (viso $100.00); Sta
sys ir Salomėja Jankauskai, Hot 
Springs. AR (viso $135.00); 
Izabelė ir Juozas Laučkai, 
Bethesda, MD (viso $150.00); kun 
Petras Patlaba, Hot Springs, AR; 
Albintas Reškevičius, Omaha, NE 
(viso $50.00); Jonas ir Emilija 
Sauliai, Branford, CT, Jonas ir 
Bronė Vašiai, Dedham, MA (viso 
$1,025.00); dr. Genovaitė ir Juo 
zaa Vėbrai, New Haven, CT (viso 
$125.00).

$20.00: Jonas ir Stefanija Gar- 
lai, Juno Beach. FL; Jonas ir 
Albina Jakubauskai, Juno Beach, 
FL; Antanas ir Stasė Leikai, 
Weat Haven, CT; Jonas Mildažis.

000.00); Kazys ir Stasė Urbšai- 
čiai, St. Petersburg, FL (viso 
$400.00); dr. Bronius ir Stasė Vai
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 $50.00y, William ir Regina 
Tragus, Allentown, PA (viso 
$300.00).

$100.00: dr. Saulius ir Sigita 
Naujokaičiai, Bethesda, MD (viso 
$100.00); Juozas Ūgianskis, 
Grand Rapids, MI (viso $30.00).

Aukų gruodžio mėnesį sur
inko:

ALIAS Bostono Skyrius 
$150.00; JAV LB Cape Cad 
apylinlr' '200.00 (viso $1,536.00); 
JAV LR brighton Park apylinkė 
$rOO.(M‘ .'.^o $2,360.00); JAV LB 
Hot Springs apylinkė $400.(1) 
(viso $2,710.00); JAV LB Nei 
Britain apylinkė $100.00; JAV LB 
New Haven apylinkė $545.do 
(rišo $945.00); JAV LB Omahk

kad jie aukotų mišias kitomis 
kalbomis.

Sv. Jurgio parapija esanti į- 
steigta 1912 emigrantų iš Lietu
vos. Bažnyčioje visada laikomos 
mišios “Eastem European lan- 
guage”.

Kaip ir visos tautybės vedy
bų kelių susimaišančios ir tada 
bažnyčia tampanti/ “melting 
pot” — lydinimo katilu. Visose 
bažnyčiose esanti krizė. Tad ar 
mes neturėtume melstis ir ang-

apylinkė $142.00 (viso $494.50); 
JAV LB Palm Beach apylinkė 
$170.00 (viso $620.00); JAV LB 
Putnam apylinkė $300.00 (viso 
$885.00); JAV LB St. Petersburg 
apylinkė $460.00 (viso $2,602.00); 
JAV LB Waterbury apvlinlęė 
$550.00 (viso $900.00).

Už aukas labai dėkojame. 
Sekančiam įmokėjimui i. m.- 
spalio 4 d. dar trūksta $50.000.09. 
Čekius prašome rašyti ir siųstj: 
Lituanistikos katedra arba 
Lithuanian World Commu- 
nity Foundation, 5620 So. 
Claremont Avė.. Chicago, tL 
60636.

Jonas Kavai tunas.
Lėšų telkimo komiteto 

pirmininkas

n ės 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, \ y tautas Skuodis, iš
tremtieji Antanas Terleckas ir 
Povilas Pečeliūnas, psichiatrinė
je ligoninėje laikomas Algirdas 
Statkrvičius. Pranešime pažy
mima, kad jie yra pogrindžio 
spaudos darbuotojai. Sovietų 
Sąjunga išsiskiria persekiojamų 
ir kalinamų rašytojų gausumu.

‘Arpber Holjdays”
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTE — 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 — jvalrūs maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-300-722-1300 (Toli Free)

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

TRANS -ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116 

SQUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIUNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancv and are subject to 
changes.
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RETĖJA SAVANORIŲ GRETOS
1984 gruodžio 11 mirė Lietu

vos kariuomenės savanoris kū
rėjas kpt. Povilas Arturas Jana
vičius.

Velionis gftnė 1894 rugpiučio 
4 Šiaulių apskr., Linkuvos 
valsč., Šilingiškių vienkiemyj, 
Jis buvo penktas vaikas šeimoje.

Mokslą pradėjo Bauskės pro
gimnazijoje. Vėliau baigė Joniš
kėlio Ūkio mokyklą ir Hidro
technikos kursus.

Gavęs valdišką stipendiją, iš
vyko į Oranienbaumą prie Ura
lo tolimesnių studijų tęsti. Ten 
jį užtiko pirmas pasaulinis

karas. Tuoj buvo mobilizuotas. 
Ten baigė karo mokyklą 1916. 
Nuo čia prasidėjo jauno kari
ninko odisėja. Tais pačiais me
tais lapkričio mėn. buvo pakel
tas į aukštesnę karinę tarnybą ir 
apdovanotas Jurgio kryžiumi 4- 
to laipsnio.

Lietuvos kariuomenėn Povilas 
įstojo 1919 sausio 10 ir buvo 
paskirtas Joniškėlio komandan- 
tūron. Netrukus visa komendan
tūra buvo perkelta į Pasvalį, 
1919 rugsėjo mėn. perkeltas į 
Širvintų komendantūrą kuo
pos vado pareigom, o lapkričio

PALAIDOJOM MOTIEJŲ BALČIETĮ

23 paskirtas jau komendantu. 
Reikia nepamiršti, kad L919 
Širvintų komendantūra buvo 
karštoj zonoj, ir jos vyram teko 
ginti nuo besiveržiančių lenkų 
ko ne šimto kilometrų ilgio ba
rą. Čia velionio vadovaujami 
vyrai išstūmė lenkus iš Aluntos, 
Utenos apskr., tai vėl netrukus 
grūmėsi Vepriuose, Ukmergės 
apskr.

Velionio tarnybos lapas išmar
gintas įvairiomis datomis, padė
komis, atžymėjimais, medaliais.

Velionis priklausė prie Bosto
no ramovėnų ir savanorių kūrė
jų skyrių. Susilpnėjus sveikatai, 
paskutinius kelerius metus gy
veno pas seserį Eleną Kalvaitie- 
nę, New Hampshire valst., Hen- 
niker vietovėje.

Palaidotas šalia anksčiau mi
rusios žmonos Bostono prie

miesty W. Roxbury Šv. Juozapo 
kapinėse.

Nuliūdę liko jau minėta velio- 
nies globėja sesuo Elena Kalvai- 
tienė su sūnumi, marčia, 4 vai
kaičiais"* ir 1 dukraite ir vyres
nės sesers vaikai ir vaikaičiai 
New Yorke.

Liūdime ir mes, likę jau tik 
trys, Bostone gyveną savanoriai, 
netekę nuoširdaus bičiulio ir 
praeities kovų dėl Lietuvos lais
vės dalyvio. .

S.G.

PATERSON, N.J.

Mirties angelas yra pamėgęs 
šios vietos lietuvių koloniją, nes 
per kelius pastaruosius mėne
sius yra iš čia išsivedęs jau bene 
septintą lietuvį, mažėjančios lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos ir 
vietos L.B. apylinkės narį.

Sausio 10 savo namuose, Clif- 
ton, N.J., staiga užgeso jau kurį 
laiką plaučių vėžiu sirgusio L.B. 
ir labai darbštaus Šv. Kazimiero 
parapijos nario Motiejaus Bal- 
čiečio gyvybė. Jis buvo gimęs 
1915 Migonių km., Pušaloto 
valsč., Panevėžio apskr. gausio
je ūkininkų šeimoje, auginusioj 
4 dukras ir 4 sūnus.

Pasimokęs iratlikęs nepriklau
somoj Lietuvoj privalomą karinę 
tarnybą, buvo priimtas į vidaus 
policiją ir joj tarnavo iki pirmo
sios bolševikų okupacijos. Oku
pantas, įpratęs komunistinėj si
stemoj žiūrėti į policiją, kaip į 
pagrindinę komunistinės ideolo
gijos ir aklą valdžios įsakymų 
vykdytoją, nepriklausomos Lie
tuvos policijos tarnautojus laikė 
pavojingiausiais savo priešais ir 
daugumą iš tarnybos atleido. 
Buvo atleistas ir Motiejus. Pri
siglaudęs tėviškėje ir slapsty
damasis, jis išvengė išvežimo į 
Sibirą. Artėjant antrajai bolše
vikų okupacijai, jis, kaip ir dau
gelis lietuvių, pasitraukė į Vo
kietiją ir gyveno išvietintų asme
nų stovykloj, kol 1947 atvyko į 
JAV pagal čia gyvenusio brolio 
sudarytus dokumentus ir apsi
gyveno Paterson, N.J., apylinkė
se. Čia susipažino su Amerikoj 
gimusia lietuvaite Ona Vaičaite 
ir ją vedė 1949. Šeima susilau
kė 3 vaikų: sūnaus Mathew, 
baigusio psichologijos mokslus 
ir gyvenančio su šeima Omaha, 
Nebr., dukters Joanos, baigu
sios atsilikusiųjų auklėjimo 
mokslus ir su šeima gyvenan
čios taip pat Omaha, Nebr. ir 
dukters Denise, taip pat baigu
sios aukštuosius mokslus ir gy
venančios su tėvais Clifton, N.J.

Velionis buvo rūpestingas šei
mos tėvas ir nuoširdus lietuvis, 
priklausęs prie vietos LB apy
linkės, aukojęs įvairiem lietuviš
kiem reikalam ir lankęsis minė
jimo šventėse ir kituose rengi
niuose. Būdamas parapijos tary
bos nariu, velionis nesigailėjo 
laiko ir darbo, kad ši lietuvių 
parapija galėtų kiek galima il
giau išsilaikyti. Daugiau kaip 
3 metus jis su žmona kas sek
madienį anksti atvykę į pamal
das, paruošdavo parapiečiam 
kavos ir pyragaičių po kiekvie
nų mišių (o anksčiau sekmadie
niais šioj bažnyčioj būdavo net 
trejos mišios), kad atvykę į baž
nyčią žmonės galėtų dar kiek 
pabendrauti ir pasikalbėti prie 
kavos puoduko. Ši sekmadieninė 
tarnyba užsibaigdavo tik po 1 
vai. p.p. ir per metus parapijos 
reikalam surinkdavo per 1000 
dol. Jis taip pat daug rūpinosi 
ir parapijos trobesių taisymu ir 
jų priežiūra.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas Gomy & Gomy laidotuvių 
namuose, Clifton, N.J., kur su 
juo atsisveikinti atvykę šeimos 
draugai ir pažįstamieji už jo vėlę 
užprašė daug mišių.

Laidotuvių dieną už Velionio 
vėlę Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj jos administratorius 
kun. .Antanas Bertašius su 
amerikiečiu kunigu iš kaimyni
nės parapijos aukojo mišias ir 
pasakė guodžiantį pamokslą. 
Aukas prie altoriaus atnešė Ve
lionio vaikai. Mišių metu giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Elebnor Wil- 
liams. Lietuviškai sugiedojus 
Viešpaties Angelą, Velionio kū
nas buvo palydėtas į Šv. Kapo 
kapines, Totovva, N.J. Kun. Bar- 
tašiui atlikus maldas prie kapo, 
lydėjusieji paskutinį atsisveiki
nimą velioniui pasakė, sugiedo
dami tradicinę Marija, Marija 
giesmę. Laidotuvių dalyviai bu
vo pakviesti į šeimos namus lai
dotuviniu vaišių.

K.J.

Knygnešiai nešė knyga, 
slėpta J Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, trsnilaml Į 
Sibirą. Mūsų dabar nieką* nė* 
peraeklofa už lietuviilcą raštą, 
tad para įnešk Ima daugiau kny
gų,! savo namus. Pirkimo nau
jus lietuviškus leldlnlusl

JURGIS GLIAUDĄ

KETVIRTOJI
Jurgio Gliaudos naujo romano “Kovo ketvirtoji” viršelis. 
Piešė Paulius Jurkus. Romanas vaizduoja šv. Kazimiero 
paskutines dienas. Išleido Darbininkas, paremtas eilės me
cenatų. Knyga gaunama Darbininko administracijoje. Kaina 
8 dol.

MIRĖ PROF. A. LEŠINSKAS
1984 gruodžio 28 profesorius 

Alfonsas Lešinskas mirė Bon 
Secours ligoninėje, Methuen, 
Mass., po netikėto priepuolio. 
1985 sausio 2 gedulingas mi
šias koncelebravo kun. Albinas 
Janiūnas, prel. dr. V. Balčiūnas

ordinarinius profesorius. Lotynų 
kalbos populiarumui atslūgus, 
dr. Lešinskas dar dėstė prancū
zų, vokiečių ir rusų kalbas. Net 
pramoko ispaniškai, kad galėtų 
ir tą kalbą dėstyti! Pensijon iš
ėjo 1978.

A.A. ELENA BIELKEVIČIENĖ
Sausio 28 amžinai užmigo 

Elena Bielkevičienė, 99 metų 
amžiaus, motina, senelė ir pro
senelė. Buvo gimusi Jalutorovsk 
mieste, tolimam Sibire, tremti
nių šeimoje. Elenos tėvas buvo 
ištremtas iš Vilniaus krašto po 
1863 metų (dekabristų) sukili
mo. Ten gyvendama, sukūrė šei
mą su vet. gydytoju Jonu Biel- 
kevičium.

1921 Elena ir vet. gydytojas 
Jonas Bielkevičiai su dviem ma
žom dukrelėm grįžo į Lietuvą. 
Kaune — Panemunėje įsigijo 
gražius namus. Įsikūrus Veteri
narijos Institutui Kaune — Vi
lijampolėje, veterinarijos gydy
tojas Jonas Bielkevičius buvo to 
Instituto direktorium. Deja, 
Bielkevičių šeimą ištiko didelė 
ir skaudi nelaimė — mirė vyres
nioji dukra Amelija, sulaukusi 
vos 18 metų amžiaus. Tada šei
mos spinduliu ir džiaugsmu liko 
jaunesnioji dukra Liucija, kuri, 
baigusi Teisių fakultetą Kaune, 
ištekėjo už Lietuvos kariuomenės 
majoro, inžinieriaus Antano 
Sperausko, vėliau tapusio gene
ralinio štabo pulkininku.

Elena Bielkevičienė karo metu 
buvo atskirta nuo vyro. Jis pasi
liko Lietuvoje ir ten mirė 1947 
metais. Pati Elena kartu su savo

Elena Bielkevičienė

dukros Liucijos ir pulkininko 
Antano Sperauskų šeima 1944 
pasitraukė į Vokietiją. Ten gy
veno Wangen-Algau ir Biberach- 
Riss stovyklose.

Paskutinius kelerius metus' 
buvo gilios senatvės naštos pri
slėgta ir reikalinga nuolatinės 
priežiūros. Dukra Liucija ir žen
tas Antanas su didele meile ir 
rūpestingumu ją prižiūrėjo iki 
paskutinės jos gyvenimo dienos.

Elena Bielkevičienė buvo su
mani, inteligentiška, gero būdo 
ir atsidavusi savo šeimai.

Išeidama iŠ šio gyvefriino am
žinybėn, paliko skausmą, o kar
tu Šviesų ir brangų prisimini
mą savo dukros Liucijos, jos šei
mos narių ir artimųjų širdyse.

LJ».

ir kun. prof. dr. P. Rabikaus
kas, SJ., Šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje, Lavvrence, Mass. 
Nepaisant darganos, per 100 
draugų ir pažįstamų išlydėjo ve
lionio karstą į Lavvrence kapi
nes.

Prof. Lešinskas paliko gilia
me nuliūdime žmoną Mariją, sū
nų Edmundą, posūnį Algirdą 
Juozapą Savulionį, marčias Zitą 
ir Diną, bei tris brolius Lietu
voje: Praną, Povilą ir kunigą 
Leoną.

Alfonsas Mykolas Lešinskas 
gimė 1912 rugsėjo 19 Šiauliuo
se. Mokėsi Marijampolės mari
jonų gimnazijoje 1926-1933. Stu
dijavo Vytauto Didžiojo Uni
versitete 1934-38, įgydamas 
diplomuoto klasikinio filologo 
laipsnį. Jis dėstė lotynų ir grai
kų kalbas Lietuvoje ir vėliau 
DP stovyklose Vokietijoje.

Dėdės prelato Pranciškaus Jū- 
ro iškviestas, Alfonsas Lešins
kas su šeima atvyko į JAV 1949 
liepos 19. Kurį laiką gyveno 
Lavvrence, Methuen, ir pagaliau 
apsigyveno kaimyniniame Sa
lem, Nevv Hampshire. Nuo 1949 
dėstė kalbas Merrimack Kolegi
joje, Andover, Mass. Iš pradžių 
dėstė lotynų ir graikų kalbos 
kursus. Gilindamas savo ling
vistines žinias, jis apgynė diser
taciją Bostono universitete. At
likęs stažą, dr. Lešinskas buvo 
Merrimack Kolegijos pakeltas į

Reginos Ingelevičienės pomirtinėje apžvalginėje parodoje 
dr. Vladas Ingelevičius, šalia — jo žmonos sesuo Rytėnienė, 
jau mirusi, dukros Mara Vygantienė (k.) ir Gina Kudžmienė. 
Nuotr. V. Maželio

MIRĖ PULK. DR. V. INGELEVIČIUS

Prof. Lešinskas buvo Ateiti
ninkų Federacijos narys. 1935- 
37 jis buvo Studentų Ateitinin
kų S-gos Kaune sekretorius. Iš
eivijoje priklausė prie ateitinin
kų sendraugių. Taip pat rėmė 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demiją, Amerikos Lietuvių
Kultūros Archyvą (ALKA.),
BALFą, marijonus, Immaculata 
vienuolyną Putname ir Lietuvių 
Bendruomenę. Rašė kultūrinė
mis temomis Darbininke ir 
Drauge.

Prof. Lešinskas'vengė politi-* 
nės veiklos ir rungtyniavimo 
lietuvių organizacijose. Jis buvo 
sugyvenamas žmogus, draugavo 
ir su ankstesne ir su naująja iš
eivija. Jis domėjosi jauriimu. 
Siuntiniais padėjo giminei Lie
tuvoje. Jis buvo labai vaišin
gas ir socialus žmogus, jaukiai 
priimdavo visus svečius ir vieš
nias. Nors iš būdo buvo knygos 
žmogus, surinkęsjgausų moksli
nį ir kultūrinį Knygyną, prof. 
Lešinskas nevengė ir fizinio dar
bo. Jis buvo daržininkas, daili
dė, mūrininkas ir remontuoto- 
jas. Namus ir kitus kiemo pasta
tus pats taisė ir išpuošė.

Jo netikėta mirtis yra didelis 
nuostolis kolegom mokslinin
kam, su kuriais vedė platų susi
rašinėjimą, Merrimack upės slė
nio lietuviam bei artimiesiem.

Algirdas Budreckis

Vasario 5, antradienį, 10:15 
v.v. savo nanfuose mirė Lietu
vos kariuomenės pulkininkas dr. 
Vladas Ingelevičius, mirė sun
kios senatvės vargų prislėgtas. 
Pašarvotas buvo M. Shalins šer
meninėje. Palaidotas vasario 9,- 
šeštadienį, iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Šv. Karolio kapi
nėse šalia žmonos dailininkės 
Reginos Matuzonytės Ingelevi
čienės, kuri mirė 1980 kovo 30. 
Liko dukros Regina Kudžmienė 
ir Marija Vygantienė su šeimo- 
mks.

Velionis buvo vienas iš pen
kių korporacijos Fratemitas 
Lithuania organizatorių, stei
gėjų, veiklus jos narys, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, jos svei
katos reikalų organizatorius, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
darb uotojas.

-o-
Buvo gimęs 1889 lapkričio 11 

Beržuonyse, Rokiškio apskrityje. 
1908 Petrapilyje baigė gimna
ziją ir tuoj įstojo į karo medi
cinos akademiją, kurią baigė 
1913. Būdamas karo akademi
joje, aktyviai dalyvavo lietuvių 
studentų gyvenime. Tada lietu
viai tos akademijos studentai 
sumanė ir įkūrė gydytojų kor
poraciją Fratemitas Lithuanica, 
kuri ir dabar tebegyvuoja.

Įsigijęs gydytojo laipsnį, 1913- 
1917 tarnavo rusų kariuome
nėje. Vėliau pateko į sulietuvin
tą 226 lauko ligoninę rumunų 
fronte. Iš ten su kitais lietu-

bolševikų iš kariuomenės atleis
tas, ėjo karo sanitarijos virši
ninko padėjėjo pareigas. Iš ka
riuomenės jį bolševikai atleido 
1940 spalio 27. Kariuomenėje 
jis pasiekė pulkininko gydytojo 
laipsnį. Atliekamu laiku vertėsi 
ir privačia gydytojo praktika.

Jis atstovavo Lietuvai tarp
tautiniame karo medicinos 
kongresų komitete 1934-1940 ir 
pats dalyvavo eilėje kongresų. 
Karo medicinos ir cheminio ka
ro klausimais rašė Mūsų Žiny
ne ir Medicinoje.

Jis taip pat buvo vienas iš 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
steigėjų ir nuo 1919 sausio iki 
1944 (su pertrauka 1932-38) dir
bo jo vyriausioje valdyboje.

1944 vasarą pasitraukė Vokie
tijon, 1945 gegužės mėn. atgai
vino Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus veiklą ir iš Bregenzo, 
Austrijoj, atstatė ryšius su Rau
donojo Kryžiaus komitetu Žene
voje. Lietuvos Raudonajame 
Kryžiuje jis dirbo iki 1949 metų, 
kai su šeima išemigravo į Ame
riką.

Apsigyvenęs Ne w Yorke, buvo 
įsigijęs gydytojo teises, dirbo į- 
vairiose ligoninėse, kol pajėgė, 
kol išėjo į pensiją. Velionis bu
vo vegetaras, važinędavo į ve
getarų kongresus, propagavo šią 
idėja visur. Mėgo skaityti kny
gas. Kiekvienais metais su visa 
šeima atostogaudavo Kenne- 
bunkporte pranciškonų vasar
vietėje ir ten jį vis matei su 
knyga. Į amžiaus galą jo regė-

viais 1918 metų birželio mėne
sį grįžo į Lietuvą. Tais pa
čiais 1918 gruodžio 19 sava
noriu stojo į Lietuvos kariuo
menę. Karo sanitarijos viršinin
kui V. Nagevičiui tuo metu su
sirgus, jis ėjo jo pareigas nuo 
gruodžio 24 iki 1919 birželio 4. 
Tokiu būdu jam teko organi
zuoti Lietuvos kariuomenės 
sveikatos tarnybą ir padėti jai 
pagrindus.

Vėliau jis visą laiką, kol buvo

jimas nusilpo, tada vis prašė 
dukterų, kad jam paskaitytų. 
Paskutinį kartą jis Kultūros Ži
dinyje lankėsi 1983, kai čia ge
gužės 7-8 vyko jo žmonos, 
dailininkės Reginos Ingelevičie- 
nės-Matuzonytės, apžvalginė 
paroda.

Velionio dukrom — Reginai 
Kudžmienei, Marijai Vygantie- 
nei, jų šeimom ir visiem arti
miesiem reiškiame užuojautą. 
(P-j-)

MIRĖ DR. EUGENIJUS NOAKAS
Vasario 10 ligoninėje po sun

kios ir ilgos ligos mirė dr. Eu
genijus Noakas, teisininkas. Pa
laidotas vasario 13. Liko žmona 
Emilija, dukros Aldona Pintsch 
ir Giedrė Stankūnienė su šeimo
mis.

Velionis buvo gimęs 1909 spa
lio 12, 1930 baigė Raseinių gim
naziją, teisės mokslus baigė Vy
tauto Didžiojo universitete 
1938. Teisės mokslus dar gilino 
Miuncheno universitete, kur 
1948 gavo daktaro laispnį.

1934 - 40 tarnavo susisieki
mo ministerijoje, 1940 buvo Vil
niaus apskrities viršininko pa
dėjėjas, 1942 - 44 Vilniaus apy
linkės teisėjas. 1948 - 51 buvo 
advokatas prie amerikiečių teis
mų Vokietijoje, 1948 49 .Lie
tuvių Bendruomenės centro val

dybos narys ir reikalų vedėjas. 
Į Ameriką atvyko 1951. 1955 - 57 
buvo užsienyje atsikūrusios Neo 
Lithuania korporacijos pirmi
ninkas.

New Yorke buvo įsijungęs į 
visuomeninę veiklą, veikė New 
YtuKp Balfo skyriuje, keletą me
tų pirmininkavo Ramovėnų Są
jungos New Yorko skyriui.

Kai buvo dar sveikas, jis gana 
daug skaitė, sekė amerikiečių 
spaudą, dažnai painformuodavo 
ir Darbininko redakciją, kas 
dedasi amerikiečių spaudoje, 
atkreipdavo dėmesį į kokį nors 
klausimą, lietuvišką reikalą.

Velionio šeimai ir visiems ar
timiesiem reiškiame užuojautą, 
(p. j.)

I
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

AUTdMOBILIAM SUSIDŪRUS

KLAUSIMA
Mano draugi mane vežė į su

 

eigą savo automobiliu. Ji pati 

 

vairavo. Lijo/ir gatvės buvo sli
džios. Automobilis, kuris važiavo

džio, kad advokatas turėtų pasi
rinkti kam atstovauti, kaip tai 
būna kai kurios^bylose (conflict 
of interests). Tačiau jei Tamsta 
ir Tamstos vyras, jaustumėtės

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

30 dol. — A. Šaltys, VV. Ger
many.

Po 20 dol. — M. Goras, East 
Mevvark, N.J., XY, VVashington, 
D.C., M. Šulskis, Santa Monica, 
Calif., A. Skučas, Lake Worth, 
Fla., D. Banaitis, VVoodhaven, 
N.Y., A. Molis, VVorcester, Mass., 
R. Janulaitienė, Hyannis, Mass.

Po 15 dol. — M. Baltadonis, 
Bronx, N.Y., R. Česonis, Ramsey,

priešaky, staigiai sustojo, pra
leisdamas praeivį. Mano draugė 
sustabdė savo automobilį, bet 
ne laiku, ir mes įvažiavome į 
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

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 (passenger) 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 būtij 
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 reikalų, 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 užpakalinės maši
nos vairuotojo kaltės, nesvarbu 
kiek tos kaltės buvo, Tamstai

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

Prieš 9 metus teismas priteisė

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Ranmt. 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.

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 lietuviški; 
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.

Algi$^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 Sun- 
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.

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

ity7 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
kas iš skaitytojų (išskyrus 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. Aleliūnas, Pittsburgh, 
Pa., kun. J. Grabys, VVatervliet, 
N.Y., L. Kulikauskas, So. Ozone 
Park, N.Y., A. Pocius, Elizabeth, 
N.J-, J- Rajauskaitė, Highland 
Park, N.J., M. Biknaitis, Santa 
Monica, Calif., Z. Krasauskas, 
Chieago, III., V7. Gružas, N. Hale- 
don, N.J., A. Žvinys, Medford, 
N.Y., A. Dimas, Middle Village, 
N.Y., P. Uginčius, Fredericks- 
burg, Va., E. Bačanskas, Olney, 
Md., R. Nakonecna, Kew Gar
delis, N.Y., M. Gudaitienė, Palm 
Harbor, Fla., E. Falck, Naples, 
Fla.

11 dt)l. — Z. Ūselis, Flushing, 
N.Y.

Po 10 dol. — T. Bogušas, So. 
Boston, Mass., V. Rupšys, Broek- 
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, 
VVaterbury, Conn., A. Dailidis, 
Osterville, Mass., K. Bružas, 
Homewood, III., P. Kidolius, 
Hartford, Conn., J. Asiūnas, 
Hartford, Conn., V. Ancikas, 
Kemersville, N.C., VV. Dargis, 
Riverdale, N.Y., V. Dubauskas, 
VVoodhaven, N.Y., V. Stašaitis, 
Nevvington, Conn., A. Marti- 
nėnas, VVall ingford, Conn., P. 
Zalubas, Newark, N.J., E. VVit- 
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. Massapė- 
ųua, N.Y., V. Guobaitis, Edge- 
field, S.C., J. Buivys, Baltimore, 
Md., T. Penikas, VVoodhaven, 
N.Y., K. Škėma, Detroit, Mich., 
V. Grybauskas, Brockton, Mass., 
L. Mathews, 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, Chieago, III., J. Zubavičius, 
Sunny Hills, Fla., J. Kardokas, 
Baltimore, Md., M. Pavalkis, 
Elizabeth. N.J., P. Žumbakis, 
Chieago, 111., 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, VVood
haven. N.Y., G. Slepakovas, Es- 
condido. Calif., J. Skudzinskas, 
Baltimore, Md.

8 dol. — M. Karečka, VVood
haven, N.Y.

Po 7 dol. — M. Melynis, Kear- 
ny, N.J., R. Steponėnas, Astoria, 
\'.Y., V. Tumpienė, Chieago, III.

Po 5 dol. — V. Karutis, Ams- 
terdam, N.Y., J. Bagdonas, 
VVoodhaven, 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, 
VVorcester, 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. Varneckas, 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
eago, III., K. Butkus, Jamaica,
N. Y., K. Teleisa, Bethpage, N.Y., 
S. Vismontaitė, Hartford, Conn., 
D. Siemaška, Roswell, Ga., J. 
Bubelis, VVis., Delis, WI, N. La
bukas, Brockton, Mass., R. Biel- 
kevičius, Brockton, Mass., O. Au
dėnas, Wilsonville, OR, Mai
ronio Parkas, Shrevvsbury, 
Mass., A. Burneika, Hartford, 
Conn., A. Brazauskas, VVater- 
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, Crovvnsville, Md., M. 
Veliuona, Baltimore, Md., L. 
Alinskas,Clifton, N.J., V. Šernas, 
Bridgevvater, N.J., M. Palūnas, 
Akron, Ohio, B. Bernotienė, 
VVest Hartford, Conn., J. Vigelis, 
Cherry Hill, N.J., J. Žvirblis, 
Vineland, N.J., E. Tamalavage, 
VVorcester, 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, VVater- 
bury, Conn., E. Kireilis, VVet-

hersfield, Conn., K. S ragaus kas, 
Detroit, Mich., B. Banaitis, 
Abington, Mass., W. Stramaitis, 
Syosset, N.Y., W. Yuska, Wood- 
haven, N.Y., M. Juodaitis, Nor- 
walk, Conn., A. Garbačiauskas, 
Chieago, III., A. Skarulis, Brook
lyn, N.Y., L. Baker, High Falls, 
N.Y., J. Taškevičius, Chieago, 
III., S. Giedrikis, Juno Beach, 
Fla., M. Petrus, Amsterdam, 
N.Y., J. Rathmann, Brooklyn, 
N.Y., U. Bradūnas, VVaterbury,
Conn., Z. Merkevičius, New 
Haven, Conn., M. Kemzūra, 
VVoodhaven, N.Y., B. Balčiūnas, 
Bolivar, Ohio, J. Uldrikis, Po- 
ąionock, Conn., F. Vasaitis, 
Thompson, Conn., J. Skudra, E. 
Chieago, III., J. Tamultus, Clear- 
water, 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, VVoodhaven,
N. Y., V. Matonis, Philadelphia, 
Pa., E. Martišius, VVrentham, 
Mass., L. Kačinskas, St. Peters
burg, Fla., J. Klimavičius, VVells, 
Me., M. Brakas, Sioux Fallls, 
S.D., O. Keturakienė, Brockton, 
Mass., S. Razgaitis, Chieago, 
III., V. Dapšis, Glendale, Calif.,
O. Miliūnaitis, Baltimore, Md.

Po2 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

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Seaiey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. 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, vaistlfa, Zip............ ...................................—...................—

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 8 dol.)

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

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

— PAGAL SUSIT

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

ARIMĄ --- -
IRA CERTIFIKATAI:

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 “Llthuanlan Cookery" už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

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

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

Miestas*, valstija, Zip ............................ _............................................

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.25%
DABARTINIS KURSAS 7.00%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.
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DR. VLADUI INGELEVIČIUI
mirus, mieloms sesėms Marai Vygantienei ir Reginai 
Kudžmienei bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

N.Y. Vyr. skaučių Židinys 
“Vilija”

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, mūsų klubo narei, dukroms 
Aldonai ir Giedrei su šeimomis ir kitiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos
New Yorko klubas

BOSTONO ŽINIOS ŠIAME NUMERYJE SPAUS
DINAMOS AŠTUNTAME PUSUMJE

A-A.
ELENAI BIELKEVlblENEI

DR. VLADUI INGELEVIČIUI

mirus, dukras Regina Kudžmienę ir Mariją Vygantienę su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Janina ir Pranas Bagdai

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, dukroms — Maironio mokyklos mokytojoms — 
Aldonai Pintsch su vyru Klaus, Giedrei Stankūnienei su 
vyru Jonu ir anūkams Matui ir Monikai Pintsch, 
Dariui, Nidai ir Rytui Stankūnams, kurie visi lanko Mairo
nio mokyklą, užuojautą reiškia ir taip pat liūdi

Maironio Mokykla

Lietuvos Karių Veteranų Sąjungos Ramovės New 
York o skyriaus pirmininkui

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai Noakienei, dukroms Giedrei 
Stankūnienei ir Aldonai Pintsch su šeimomis, seseriai 
dr. Alicijai Noakaitei-Dunajevski su dukra Kristina ir 
visiems jo giminėms gilią užuojautą reiškia

LB Queens apylinkės nariai ir valdyba—
J. ZabelskisJ. Laucevičienė, E. Treimanienė
M. Karečkienė

DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmona i Emilijai, dukterims Giedrei Stankūnienei 
ir Aldonai Pintsch ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

Vanda ir Bronius Sutkai
Virginia ir Anatolijus Butai su šeima

A.A. 
ALEKSANDRA MASIONIENĖ 

PADĖKA

Mielam tėveliui

DR. EUGENIJUI NpAKUI
mirus, dukroms Aldonai Pintsch ir Giedrei Stankūnienei 
su šeimomis gilią užuojautą reiškia

Gintas ir Irena Žemaitaičiai

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo.žmonai Emilijai, dukterims Aldonai Pintsch, 
Giedrei Stankūnienei, jų šeimoms ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Teodora Penikienė
Gerimantas Penikas su šeima 
Vida ir Aldis Penikai su šeima

INŽ. ALGIUI RATUI

mirus, žmoną Živilę ir sūnų Tomą nuoširdžiai užjaučia

Janina ir Pranas Bagdai

EMILIJAI VELIČKIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui Gasparui Veličkai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

A. ir J. Strijauskai 
A. ir V. Stasiūnai
S. ir S. Vaškiai
T. Voegt

mirus, dukrai Liucijai SperauskM Ir Jos šeimai gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Marija BuhiHLen^
Dalia Bulvidtttt

A.A. 
ELENAI BIELKEVIČIENEI

mirus, dukrai Liucijai Sperausklemljsntui pulkininkui 
Antanui SperauskuI, anūkams AlgiulliToimui su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą.

E.R. Bielkevičiai
D.M. Pautieniai

R.EJamulaičiai
Jotus lt. Bielkevičius

A.A.
MARCELEI PRAPUOLEMIENEI

mirus, jos sūnui Stasiui ir jo žinomai, vaikaičiams, 
provaįkaičiams ir kitiems giminėmsbe i artimiesiems reiš
kiame giliausią užuojautą.

Valerija ir BronitisNe-rnickai 
Jūratė ir Bronius Nin-»ckai

• Irena ir Kęstutis Nmžckai ir jų šeimos

DR. VLADUI INGELEVIČIUI

Š.m. sausio 2 d. rytą mus ištiko didis skausmas 
ir liūdesys, nes vos tik pradėjusią Naujuosius Metus, bet 
jau ligoninėje, po sunkios ligos Viešpats pasišaukė pas 
save mūsų mylimą žmoną, rūpestingą motiną ir mielą 
močiutę Aleksandrą Masionienę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už dalinimąsi su mumis tuo dideliu 
skausmu ir liūdesiu, už gausų lankymą Aleksandros ligo
ninėje ir šermeninėje, už visas maldas, gėles, gausias 
mišių aukas ir mišių novenas, už aukas jos atminimui 
Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai ir Nekalto Marijos Pra
sidėjimo seselėms Putname, už užuojautas, pareikštas 
mums žodžiu ir raštu. Dėkojame taip pat radijo valandė
lėms, Laisvės Žiburiui New Yorke ir Lietuvių Bendruo
menės Balsui Philadelphijoje už pagarbų Aleksandros 
prisiminimą ir tąip pat pareikštą mums užuojautą.

Dėkojame pranciškonams T. Leonardui Andriekui, 
T. Placidui Bariui ir T. Petrui Baniūnui, aplankiusiems 
mūsų brangią velionę šermeninėje, ir Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. Antanui Bertašiui už ten pra
vestas maldas. Mūsų didelė padėka priklauso tariu- 
siems jautrius atsisveRdnimo žodžius su v elione: pran
ciškonų vardu kalbėjusiam T. L Andriekui, LB Patersono 
apylinkės vardu — pirmininkei Angelei Stankaitienei, 
New Yorkb ir New Jersey ateitininkų vardu — pirmi-' 
n inkų i inž. Juozui Rygeliui.

Dėkojam klebonui kun. Antanui Bertašiui, kun. Ka
zimierui Pugevičiui, pranciškonams T. Pranciškui Gied- 
gaudul, T. Kornelijui Bučmiui, T. Benvenutui Rama
nauskui ir T. Antanui Prakapui už koncelebracines mi
šias, kun. K. Pugevičiui už velionės pagerbimą pras
mingu pamokslu, šv. Kazimiero parapijos parapiečiams, 
draugams ir pažįstamiems už gausų atsilankymą prisi
kėlimo mišiose, vargonininkei Eleonorai Willlams už gies
mes ir gražią vargonų muziką, Juliui Veblalčiui už pa
maldų paįvairinimą pritaikyta smuiko muzika.

Be galo dėkingi esame savo draugams ir pažįsta
miems Philadelphijoje, kurių gana didelis būrys jau lankė 
Ir pasitiko velionės karstą Prisikėlimo kapinėse, ir kun. 
K. Sakalauskui už pravestas maldas prie kapo.’

Tegu Viešpats Dievas Jums gausiai atlygina už to
kią gerą Jūsų širdį Ir už tokį jautrų mūsų atjautimą 
skausmo valandoje.

Giliame liūdesyje pasilikę vyras Antanas, Teresė 
Gečienė su šeima Philadelphijoje, duktė Danguolė su šeima 
Los Angeles, sesuo Pranė ir kiti giminės Lietuvoje.

ONUTEI DORN - SADAUSKAITEI
mirus, dukras Reginą Kudžmiene Marą Vygantienę su 
šeimomis bei kitus artimuosius giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

mirus, jos vyrą Džekį, dukrą Ritą su šeima bei artimuo
sius giliai užjaučiame.

Birutė Paprodiemė
Kristina ir Sigitas Novickiai su šeima

K. Graudienė, Rūta, Raimundas

Vasario mėn. sukanka ketverl metai, kai mirė

PRANAS KUDULIS

mirus, dukroms Reginai KudžmlenelIr Marai Vygantienei 
su šeimomis gilią užuojautą reiškia i r kartu liūdi

Jau prabėgo šešeri metai nuo 
KAZIMIERO VALUŽIO

mirties. Ilsėkis, mielas Kazimierai. Tegul būna lengva tau 

ta žemelė.
Už jo sielą mišios bus aukojamos pranciškonų vie

nuolyne, Kennebunkport, Maine. Draugai ir pažįstami 
prašomi velionį prisiminti savo maldose.

DR. VLADUI INGELEVIČIUI

Korp. Fratmtms Lithuanica

mirus, reiškiame brolišką uiuojautą dukterims p. 
Reginai Kudžmlenei, p. Marai Vyjmtlenel, jų šeimoms Ir 
artimiesiems.

Korp. Fratemitas Lithuanki steigėjui Ir aktyviam 
nariui

Teta Stefanija Kudulis, 
pusseserė Kristina ir anūkas Paulius

Irena ir Alekmžra-s Vakseliai 
Irena ir Kęstutis Nemickai

chemikas vaistininkas. Už jo sielą mišios bus aukojamos 
pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, Maine.

Draugai ir pažįstami prašomi velionį prisiminti savo 
maldose.

A.A
PULK. DR. VLADUI INSELEVIČIUI

Nuliūdusi žmona Stefanija, 
duktė Kristina ir anūkas Paulius
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
vasario 17, sekmadienį, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Pradžia 3 v. popiet. 
Rengia New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Iškilmingas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas rengia
mas vasario 17, sekmadienį. 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje bus pamaldos. Mišias 
koncelebruoja vysk. Paulius Bal
takis, OFM, su parapijos kuni
gais. Jis taip pat pasakys ir pa
mokslą. Iškilminga akademija- 
minėjimas bus 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje. Invokaciją 
sukalbės vysk. P. Baltakis, OFM, 
žodį tars Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis. Kalbą 
pasakys dr. Leonas Kriaučeliū
nas iš Chicagos. Dainuoja solis
tė Guoda Puzinauskaitė, jai 
akomponuoja Ruth Butterfield, 
tautinius šokius šoka New Yor
ko ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Rengia 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
Taryba. Ji ir prašo visus lietu
vius kuo gausiausiai dalyvauti 
minėjime ir dosniai aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalam.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga per New York 
Times radijo stotį WQXR — AM 
ir FM bangomis vasario 15. 
penktadienį, bus skirta speciali 
programa Lietuvos nepriklauso
mybės šventei. Programa bus 
“Fromthe Listening Room” nuo 
11 vai. iki 12 vai. Ją veda 
Bob Sherman. Bus duodama 
lietuviška klasikinė muzika. Pro
grama jau paskelbta ir spaudo
je, kur skelbiamos radijo progra
mos. Ten pažymėta, kad tai skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
šventei. Šią programą suorga
nizavo dr. Jonas Lenktaitis, ku
ris jau dešimtus metus bend
radarbiauja su Bob Sherman, 
primena jam Lietuvos nepriklau
somybės šventę ir talkina me
džiagos surinkimui ir parengi
mui transliacijai. Ši vasario 15 
transliuojama programa buvo 
stoties studijoje įrašyta vasario 
5.

Dr. Mykolo Arvysto skulptū
rų paroda vyksta vasario 16. šeš
tadienį, nuo 5 iki 8 v.v. 427 
Washington Street, Manhattane. 
Drauge bus ir kokteiliai, prisi
menant Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Šis renginys ren
giamas Aušros Vartų parapijai 
paremti. Įėjimo auka — 20 dol. 
Rengia specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja dr. Gražina 
Baliūnas-Austin.

Pašto įstaiga praneša, kad nuo 
vasario 17, sekmadienio, 12:01 
ryto pirmos klasės laiškai turės 
būti apmokami 22 centų pašto 
ženklu. Taip pat bus pakeltas 
tarifas ir kitom siuntom. Gaila, 
kad JAV paštas kelia kainas, 
bet menkina patarnavimą, ypač 
etninių laikraščių persiuntime 
skaitytojam.

Lietuvių Motery Federacijos 
New Yorko klubas vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, fondui pa

Birutė Grunvvald koncertuos 
vasario 24, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Great Neck House, 14 
Arrandale Avė., Great Necke. 
Programoje bus liaudies dainos, 
įskaitant ir ’ lietuviškas, o taip 
pat arijos iš operų ir operečių. 
B. Grunvvald yra “Great Neck 
Symphony Guild” pirmininkė ir 
vadovauja “Visiting Music Pro- 
ject”. Plokštelė “B.G. sings.in 
ten languages” sulaukė palan
kaus kritikos įvertinimo. Lietu
viai kviečiami koncerte dalyvau
ti ir jiem įėjimas nemokamas.

aukojo 100 dol. Vyskupas dė-
koja.

Kęstutis K. Miklas vasario 6 
ir 7 atstovavo Darbininkui ry
tų ir slavų laikraščių leidėjų 
bei redaktorių konferencijoje, 
kurią sukvietė Pratt Institutas 
ir New Yorko miesto viešoji bib
lioteka. Buvo svarstoma etni
nių laikraščių rinkinių sudary
mo, apsaugos, mikrofilmavimo 
ir bibliografinės kortelės klausi
mai. Konferencijos dalyviai bu
vo labai nustebinti išgirdę, kad 
Darbininkas nuo 1915 metų, 
taipgi “Amerikos” ir “Lietuvių 
Žinių’’ komplektai jau yra nu- 
mikrofilmuoti. Konferencijai va
dovavo Pratt Instituto profeso
rius Robert A. Karlovvich ir New 
Yorko miesto bibliotekos slavis
tikos skyriaus viršininkas Ed- 
vvard Kasinec. Prof. Karlovvich 
pasisakė esąs trečios kartos lie
tuvis.

Brolių Kezių orkestras daly
vavo Hartfordo tautinių šokių 
grupės “Berželismetiniame pa
rengime, kur grojo šokiam. Šis 
renginys įvyko vasario 9 New 
Britain, Conn.

N.Y. valstijos gubernatorius 
Mario Cuomo vasario 16-tą pa
skelbė Lietuvos nepriklausomy
bės diena. Išleistą proklama
ciją jau atsiuntė New Yorko 
Amerikos Lietuvių Tary bos pir
mininkui Vaciui Steponiui.

Kun. Jurgio Gurinsko pirmų
jų mirties metiniy proga mišios 
buvo aukojamos vasario 2 Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje, 
kur jis ilgai klebonavo. Daly
vavo 6 kunigai ir nemažas skai
čius giminių bei bičiulių. Po 
pamaldų parapijos salėje buvo 
gražios vaišės. Ten dalyvavo 36 
žmonės. Kun. Jurgis Gurinskas 
mirė 1984 sausio23.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, parengė spaudai naują 
eilėraščių rinkinį, kurį pava
dino "Priglausk mane. Rūpin
tojėli". Čia jis pasirėmė į savo 
eilėraščių rinkinį “Saulė kry
žiuose", visą jį perkūrė, naujai 
sutv arkė, kitus išbraukė, naujų 
pridėjo, taip ir susidarė šis rinki
nys. Jam panaudojamos ir dail. 
Telesforo Valiaus iliustracijos, 
sukurtos “Saulė kryžiuose“ 
rinkiniui. Rinkinys jau spaustu
vėje, jau baigiamas surinkti ir 
greitai bus spausdinamas.

L ietuvos vyčių 152 kuopa, 
Riverhead, rengia pirmąsias me
tinės komunijos iškilmes ir pus
ryčius kovo 3 šv. Kazimiero 
garbei ir Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimui. Mi
šios 10 vai. ryto Šv. Patriko 
bažnyčioje, Southold, N.Y. Pus
ryčiai 11:30 vai. ryto. The Mill 
Creek Inn, Southold, N-.Y. Pa
kviestas svečias kalbėtojas. Dėl 
informacijų skambinti 516 727- 
5126.

Iš Queens Northern Blvd. pra
važiavus Leonards restoraną, 
pasukti į kairę ant S. Middle

Pabalt iečių Jaunimo Kongreso Rengimo Komitetas 
kviečia visus, jaunimą Ir vyresniuosius J

PAGERBIMĄ — PRIĖMIMĄ.
Pabaltiečių jaunimas pagerbs veikloje pasižymėjusius 

lietuvius, latvius ir estus.

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

Vakaras įvyks kovo 9, šeštadienį, 7:30 v.v. Estų 
Namuose Manhattane, 243 E. 34 St. prie 2nd Avė.

Bus valgių bufetas ir veiks baras, šokiam gros 
orkestras.

įėjimo kaina 25 dol. Čekius rašyti Baltlc Youth 
Congress, Ine. Dėl rezervacijų kraipkitės j:
Alg| Šilų, 5302 Colorado Avė., N.W. Washlngton, D.C.
20011 Telef. 202 829-1079.
Dr. Jonų Dunčlų 917 E. Cloister Rd., Wllmlngton, DE .
19909 Telef. 302 798-8116.

Neck Rd. važiuoti apie pusant
ros mylios pro miestelį ir pasi
sukti į kairę ant Arrandale Avė.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 16, šį šeštadienį, T vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama Richard VVagner opera 
“Lohengrin”. Pagrindiniai solis
tai: Anna Tomowa-Sindow, Eva 
Marton, Placido Domingo, 
Brent Ellis. Diriguoja James Le
vine.

N.Y. Vyr. Skaučių Židinio Vi
lija sueiga įvyks vasario 20, 
trečiadienį, 7:30 vai. vakare 
pas Ireną Alksninienę, 45-44 
167th St., Flushing, NY. Telef. 
718 886-5695.

A. a. Elenos Bielkevičienės 
atminimui Tautos Fondui auko
jo: po 25 dol. — SLA Moterų 
99 kuopa , Genovaitė Meiliū
nienė, R.A. Markevičiai, Eugenia 
Oselytė ir Živilė Jurienė; po 20 
dol. —-B, Mačiūnienė, V, Sut
kus, V. Gečetienė; po 15 dol. 
— A. Sv/albonienė, E. Prekeris; 
po 10 dpi. — L Banaitienė ir 
Elena Kii|ber. Visiems aukoto
jams Tautos Fondas nuoširdžiai 
dėkoja.

A. a. Dr. Vladui Ingelevičiui 
įamžinti Tautos Fondo Laisvės 
Ižde, aukojo: 50 dol. — Amer. 
Lietuvių Gydytojų draugija, 
N.Y. Skyr.; po 25 dol. — dr. 
Leonilda ir Juozas Giedraičiai, 
Irena ir Jonas Vilgaliai, dr. Ja
nina ir dr. Antanas Snieškai ir 
dr. Vytautas Avižonis. 20 dol.: 
Kazys Bačauskas.

Tautos Fondas aukotojams 
dėkoja.

Darbininko skaitytojai, atnau
jindami metinę prenumeratą, at
siuntė ir aukų: po 50 dol. — 
kun. T. Palis, Pittsburgh, Calif., 
dr. J. Bilėnas, Huntington, N.Y., 
G. Baliūnas Austin, Short Hills, 
N.J., V. Lietuvninkas, Elizabeth. 
N.J., J. B. Lukas, New Haven, 
Conn., B. Tutinaitė Rinkuvienė, 
Ellicot City, Md., 45 dol. — V. 
Valaitis, Stamford, Conn., 40 
dol. — V. Vaikutis, Bridgeport, 
Conn., 35 dol. — kun. P. Sa- 
bulis, VVaterbury, Conn., 30 dol. 
— S. Plechavičienė, Dobbs Fer- 
ry, N.Y., Visiem aukotojam nuo
širdžiai dėkoja Darbininko ad
ministracija. Tik dosnių skaity
tojų dėka Darbininkas galėjo į- 
žengti į sukaktuvinius 70-sius 
metus.

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

S t Petersburg - Gulfport, 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.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
nariai vasario 15, penktadienį, * 
3:30 vai. popiet dalyvaus iškil
mėse New Yorko miesto rotušė
je, kai ten burmistras Koch pa
sirašys Lietuvos nepriklauso
mybės dienos proklamaciją. Va
sario 17, sekmadienį, 11 vai. ry
to visi dalyvaus mišiose V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Mišios bus aukoja
mos Lietuvos laisvės Intencija. 
Po mišų parapijos salėje pritai
kyta programa ir atgaiva.

Darbininkas visiem skaityto
jam išsiunčiamas kartu trečia

dienio ankstyvoj popietėj kiek
vieną savaitę. Šiais metais paš
tas ypątingai 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, 
v. 11201. Telefonas: 718 330- 
2233.

Irena Kliorienė Los Angeles 
mieste vasario 10, sekmadienį, 
7 v .v. žuvo automobilio katastro
foje. Ji buvo Birutės ir Jono Mi
kalauskų marčios motina. Vienas 
jų sūnus Vytas gyvena Los An
geles mieste. Birutė ir Jonas Mi
kalauskai vasario 11 išskrido į 
laidotuves.

SOCIALINĖS GLOBOS 
KONFERENCIJA

Kovo 10, sekmadienį, 3 popiet 
Lietuvių Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y., įvyks LB New 
Yorko apygardos organizuojama 
socialinių reikalų konferencija, 
i kurią pažadėjo atvykti iš Chi- 
eagos Danguolė Valentinaitė — 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė. Ji sėkmingai išvystė 
Chicagoje pagelbą vyresnio am
žiaus lietuviam. Ji padarys svar
bų pranešimą. Organizacijų at
stovai, lietuvių visuomenė kvie
čiami gausiai dalyvauti šioje 
konferencijoje, pasisakyti ir iš
girsti kitų nuomonių apie įvai
rias galimybes organizuojant 
efektingesnę socialinę pagelbą 
mūsų apylinkėje vyresnio am
žiaus lietuviam, apie galimy
bes įsigyti pensininkam namus, 
apie JAV federalinės valdžios fi
nansinę paramą.

Papildome ir patiksliname. 
SLA 99-tos moterų kuopos na
rių užuojautoje Liucijai Spe- 
rauskienei, jos motinai mirus, 
buvo praleista Viktorijos Ce- 
četienės pavardė. Užuojauta bu
vo išspausdinta Darbininko 5 nr. 
LB Queens apylinkės užuo
jautose, mirus E. Bielkevičienei 
ir A. Milaševičiui, valdybos na
rių tarpe turi būti M. Karečkie- 
nė, o ne M. Klivečkienė.

Lietuvių Bendruomenės ryti
nio pakraščio apygardų ir apy
linkių atstovų suvažiavimas bus 
kovo 30, 9 v.r. Kultūros Židiny-

PATERSON, N J.

Sudaryta rinkiminė komisija
JAV LB vienuoliktajai tarybai 

rinkti į LB New Jersey apygar
dos rinkiminę komisiją buvo pa
kviesti ir sutiko joje dalyvauti 
šie asmenys: komisijos pirminin
ku inž. Juozas Rygelis, 5 Edge- 
mare Tenace, Kinnelon, N.J. 
07405, tel. 838-4483, nariais: 
Algirdas Eitmanas, 74 Haver- 
hill Avė., West Paterson, N.J. 
07508, tel. 278-3748 ir Klemen
sas Praleika, 52 Parkway, Little 
Falls, N.J. 07424, tel. 256-5224.

Pagal JAV LB įstatus kas tre
ji metai renkama JAV LB tary
ba yra vyriausias JAV LB or
ganas. Jis renka Krašto valdybos 
pirmininką, tvirtina kitus pir
mininko pakviestus valdybos ir 
įvairių tarybų narius, nustato 
veiklos gaires ir tvirtina sąma
tas.

Krašto valdybai patvarkius, 
visoje JAV teritorijoj vienuolik
tosios tarybos rinkimai įvyks 
gegužės 18-19.

Kandidatus į tarybą galima 
siūlyti iki kovo 15. Kiekvienas 
kandidatas ar jų grupė turi 
būti pasiūlyti bent dešimties LB 
priklausančių ir bet kurios LB 
apylinkės veikloj dalyvaujančių 
lietuvių.

Smulkesnių informacijų teikia 
N.J. apygardos ir apylinkių val
dybos ir jų rinkiminės komisi
jos.

LB NJ apygardos valdyba

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

------- ;---- ------- ,------- -
PADĖKA RĖMĖJAM

Inž. J. Bosys, Cambridge, Ma., ,
šiais metais vietoj 15 dol. me
tinės Darbininko prenumeratos 
paaukojo spaudai 40 doL Padė
ka už spaudos paramą.

Ed. Baltrūnas, Brooklyn, N. Y., 
Darbininko kaimynas, užsukęs 
apmokėti prenumeratą, spaudai 
paaukojo 50 dol. Labai ačiū.

V. Česnavičius, Richmond 
Hill, N.Y., vietoj 15 dol. metinės 
prenumeratos atsiuntė 40 dol. 
spaudai paremti. Dėkojame.

L. Vaitkevičius iš Richmond 
Hill, N.Y., vietoj metinės prenu
meratos paaukojo spaudai 50 
dol. Padėka už spaudai teikia
mą paramą.

Edith Pronckus, Methuen, 
Mass., vietoj 15 dol. metinės pre
numeratos paaukojo spaudai 65 
dol. Geradarei labai ačiū.

J.V.Strimaitis, Simsbury,
CT., mokėdamas metinę prenu
meratą už O. Strimaitis, Put- 
nam, CT, atsiuntė 55 dol. Spau
dos rėmėjui dėkojame.

G. Meiliūnienė, New York 
City, vietoj metinės prenume
ratos atsiuntė spaudai paremti 
40 dol. Labai ačiū.

Dr. L. Kriaučeliūnas, Lock- 
port, UI., vietoj metinės Darbi
ninko prenumeratos paaukojo 
spaudos darbam 40 dol. Ačiū la
bai.

Visiem spaudos rėmėjam, ku
rie mum atsiuntė didesnę auką 
spaudai stiprinti, nuoširdi 
padėka. Darbininkas galėjo į- 
žengti į 70 -tuosius metus, neš
damas lietuvišką žodį laisvame 
pasaulyje, tik dosnių rėmėjų 
dėfca.

SOLISTĖ GUODA PUZINAUSKAITĖ

je.

Šių metų Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime, kuris 
įvyks vasario 17 Kultūros Židi
nyje, dainuoja jauna ir daug ža
danti solistė Guoda Puzinafis- 
kaitė. Ne vienas klausia, kas ji 
tokia, kur ji studijuoja daina
vimą?

Guoda Puzinauskaitė-Puzi- 
nauskas yra gimusi prie Wash- 
ingtono. Marylando universitete 
gavo bakalauro laipsnį iš muzi
kos ir iš ekonomijos. Šiuo metu 
ruošiasi magistro laipsniui ope
ros srityje Curtis Muzikos Insti
tute Philadelphijoje.

Ji yra mezzo sopranas, yra dai
navusi eilę vaidmenų Curtis 
Institute of Music ir University 
of Maryland Opera Theatre — 
Gianni Schicci, Sesuo Angelica, 
Madama Butterfly, Figaro ves
tuvėse ir kitose. Atliko alto solo 
partiją Haendelio — Messiah 
ir kitas solo partijas įvairiuose 
koncertuose.

Ji yra laimėjusi pirmą vietą

Homer Ukich vardo varžybose 
ir pirmą vietą Marylando uni
versiteto operos stipendijos var
žybose.

Taigi — bus įdomu pasiklau
syti, kaip dainuoja ši jauna 
solistė.

Solistė Guoda Puzinauskaitė

LIETUVOS VALSTYBĖS 7MHMETUIH VALSTYBĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ĄTSTKrYMO'67 METŲ SUKAKČIŲ

MINĖJIMAS
KADA? — Vasario 17 d, sekmadienį, 3 v. popiet 

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

PROGRAMOJE

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 Butterfield — pianistė
Tryptinis —- N.Y. tautinių šokių ansamblis, 

vadovaujamas Jadvygos Matulaitienės
Svečiai amerikiečiaL

Visi New Yorko ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti šiame minėjime. 
Parodykim, kad dar lietuviška liepsnelė žėri mūsų širdyse.

Kviečia ir minėjimų rengia
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS \EW YORKO SKYRIUS




