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Savaitės 
įvykiai

NELEIDO NAUDOTIS BAŽNYČIA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

Pietų Korėjos parlamento rin
kimuose neseniai susikūrusi opo
zicinė Naujosios Korėjos demo
kratinė partija išrinko 67 atsto
vus ir tikisi sudaryti veiksmin
gą opoziciją 276 vietų parlamen
te.

Valst. departamentai savo me
tinėj apžvalgoj apie žmogaus 
teisių būklę pasauly tikina, kad 
žmogaus teisių pažeidimai vyks
ta daugely pasaulio valstybių 
ir kad didžiausią pagerėjimo 
poslinkį šioj srity yra padariu
sios Pietų Amerikos valsty bės.

Izraelio kariuomenė įvykdė 
pirmąjį iš pietinio Libano pasi
traukimo etapą ir pasitrau
kė nuo Avvali upės ribos į Lita- 
ni upės ribą. Sidono miesto gy
ventojai šį pasitraukimą sutiko 
džiaugsmingom demonstraci
jom, bet netrukus jį užplūdo 
kraštutinių šiitų Dievo partijos 
šalininkai, šūkaudami prieš Li
bano prezidentą Gemay ei ir rei
kalaudami, kad Libane būtų 
įsteigta islaminė respublika.

Lenkijos policija Gdanske iš
ardė pogrindžio Solidarumo 
unijos aktyvistų susirinkimą ir 
kelis jų areštavo už tai. kad jie 
rengėsi raginti gyventojus pa
skelbti vasario 28 trumpą strei
ką prieš vyriausybės maisto pro
duktų kainų pakėlimą.

Prancūzija pasisiūlė suteikti 
UNESCO papildomai 2 mil. dol. 
atsiradusiai finansinei krizei dėl 
JAV pasitraukimo iš organiza
cijos pašalinti. Finansinę para
mą dar pažadėjo Sov. S-ga ir 
Meksika.

Prezidentas Reagan nutarė 
nedalyvauti 40 m. sukaktuvių 
nuo pergalės prieš nacinę Vo
kietiją minėjime V. Vokietijoj 
ir vietoj iškilmių žada pasakyti 
kalbą Europos parlamentui, ku
ris posėdžiauja Prancūzijos 
Strasbourge.

Kambodijos Khmar Rouge 
partizanai nepajėgia atsispirti 
prieš Vietnamo . kariuomenės 

artilerija vykdomus 
ir traukiasi į naujas 
Tailandas apkaltino 
kad jis apšaudė jo

nuodingų dujų sviedi-

puolimus 
pozicijas. 
Vietnamą, 
kaimus 
niais.

Ispanijos min. pirmininko pav 
Alfonso GueTra pareiškė, kad Is
panija niekada nesutiksianti lai
kytis savo teritorijoj JAV bran
duolinių ginklų sandėlius.

Turkija atšaukė savo ambasa
dorių iš Bulgarijos už tai. kad 
Bulgarijos organai vertė ten gy
venančius turkus priimti krikš
čioniškus vardus ir dėlto keli 
turkai yra žuvę.

Kinijos kultūrinės revoliucijos 
metu Raudonosios 
gaujos, keliaudamos 
naikino “feodalines 
nusavindami šeimų 
saugojamas senienas. Dabartinė 
vyriausybė stengiasi išlikusias 
senienas grąžinti jų teisėtiem 
savininkam.

Popiežius Jonas Paulius II 
Vatikane priėmė Izraelio min. 
pirmininką Shimon Pėrės, bet 
kiekvienas liko prie savo nuo
monės: popiežius, kad Jeruzalė 
liktų tarptautiniu miestu, o 
min. pirmininkas—kad ji esanti 
ir būsianti Izraelio sostinė.

gvardijos 
po kraštą

per kartas

UNESCO gen. direktorius 
Amadou — Mahtar M'Bovv orga
nizacijos vykdomosios tarybos 
susirinkime apkaltirio JAV ir jų 
sąjungininkus stengiantis su
griauti J.T. sudaryga tarptauti
nio bendradarbiavimo sistemą.

Urugvajaus lapkričio mėn. iš
rinktas parlamentas po 12 m. 
trukusio karinio valdymo susi
rinko posėdžio.
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Procesijoj neleido eiti kunigui
Telšiai. 1983 rugsėjo 1 Tel

šiuose buvo laidojamas katali
kas Antanas Drolu. Bendradar
biai kreipėsi i rajono vykdomąjį 
komitetą, prašydami leidimo lai
dotuvių procesijai eiti miesto 
gatvėmis. Buvo leista su sąlyga, 
kad neis kunigas ir nebus neša
mi religiniai ženklai — kryžius 
ir vėliavos. Paprastai mieste 
leidžiamos tik nereliginės proce
sijos.

Ir taip, laidotuvių procesijai 
einant miestu, kun. J. Pači n s- 
kas i kapines buvo vežamas 
atskirai.

Reikalauja grąžinti 
sandėlių paverstą bažnyčią 
Žlibinai Plungės raj.). 1982 

m. Plungės rajono Žlibinų tikin
tieji išsiuntė pareiškimą (pasira
šė 300 tikinčiųjų) LTSR Minist
rų tarybai ir vyskupui, rei
kalaudami grąžinti sandėliu pa
verstą jų bažnyčią.

Pareiškime nurodyti, kad ti
kintiesiems, neturint bažnyčios, 
sunku atlikti savo religines pa
reigas: j kitas vietoves, kur yra 
bažnyčios, nekursuoja autobu
sai, laidojant mirusius, jie pri
versti 5 kilometrus neišbrenda
mais keliais važiuoti į Kontau- 
čių bažnyčią, o po to atgal i

Žlibinų kapines.
Vietoj atsakymo prasidėjo tar

dymai. po pareiškimu pasirašę 
darbuotojai, moksleiviai, stu
dentai buvo gąsdinami pašali
nimu iš darbo įstaigų, mokyk
lų. verčiami atsisakyti savo pa
rašų.

1983 m. pradžioje 106 tikin
tieji vėl kreipėsi į LTSR Mi
nistrų Tarybą, prašydami užre
gistruoti jų religinę bendruo
menę ir leisti Žlibinuose atida
ryti maldos namus.

1983 gegužės 18 Plungės raj. 
Vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Henrikas Bui
vydas raštu atsakė tikintiesiems, 
kodėl Žlibinuose neleidžiama 
užregistruoti religinės bendruo
menės ir atidaryti maldos namų: 
1. kursuoja autobusai, todėl į 
bažnyčią galima nuvažiuoti ir 
kitur, tiesa, iŠ Žlibinų auto
busai nekursuoja, bet ateityje 
numatytas maršrutas (kada? 
red. past.); 2. Žlibinai yra ne
patvirtinta gyvenvietė, todėl 
dar tolimesnėje ateityje nereikės 
bažnyčios — visos sodybos bus 
iškeltos.

N e leido naudotis 
bažnyčia

Lazdijų raj. Paveisininkų. Vil- 
kaviškės, Sapeigiškių. Navikų 
bei Alekniškių kaimų tikintieji 
jau ne kartą kreipėsi į valdžios 
įstaigas, reikalaudami leisti 
jiems naudotis Paveisininkų kai
me esančiais maldos namais.

1983 m. lapkričio mėnesį jie 
gavo atsakymą į pareiškimą, ra
šytą RRT įgaliotiniui, po kuriuo 
pasirašė 130 tikinčiųjų:

Religinių reikalų tary bos prie 
TSRS Ministrų tary bos Įgalioti
nis LTSR
1983.11.14. Nr.476

Pil. Antanui Janukoniui,
Lazdijų raj. Kapčiamiesčio 

paštas.
Paveisininkų kaimas.
Pranešame, kad Paveisininkų 

religinė bendniomenė nėra už
registruota, t<xlėl ir naudotis 
maldos namais neturi teisės.

Jūsų pareiškimas, remiantis 
Religinių susivienijimui nuosta
tais 5 punktu, pagal priklauso
mybę nukreiptas svarstyti Laz
dijų raj. LDT Vykdomajam Ko
mitetui.

Tarybos įgaliotinis; 
P. Anilionis

dėl sekančiu

katalikų bend
ro., pravedant

Lazdijų raj. LDT Vy kdomasis 
Komitetas
1983.11.30. Nr. 147

Pareiškimą, rašytą Religinių 
reikalų tary bos prie TSR Minist
rų tarybos prie TSR Ministrų 
tarybos Įgaliotiniui LTSR, dėl 
Paveisininkų bažnyčios

Antanui Janukoniui, gyv. Pa
veisininkų kaime, Kapčiamiesčio 
apylinkėje,

Lazdijų rajono vykdomasis 
komitetas, apsvarstęs jūsų ko
lektyvinį pareiškimą dėl baž
nyčios atidarymo Paveisininkų 
kaime, praneša, kad pareiškimo 
nepatenkiname 
aplinkybių:

Paveisininkų 
ruomenė 1948 
respublikoje religinių bendruo
menių registraciją, neužregist
ruota, sutartis tarp religinės 
bendruomenės ir valdžios or
ganų dėl perdavimo bendruo
menei maldos namų ir jiems pri
klausiusio bažny tinio turto taip 
pat nebuvo sudaryta. Paveisi
ninkų kaimas įėjo j Kapčiamies
čio apylinkę, tuo pačiu ir šio
je apylinkėje užregistruotos 
Kapčiamiesčio Katalikų religinės 
bendruomenės sudėtį.

Bažnyčios pastatą 1950 m. 
Lietuvos TSR Ministrų taryba 
perdavė Veisiejų rajono vykdo
mojo komiteTo^žTnibn, kuris jį 
atidavė “Žygis į gyvenimą” kol
ūkiui panaudoti kultūriniai pa
skirčiai. Kolūkis pastato nenu

Ar .

Muzikė Ona Mikulskienė vadovauja kanklių ir lumzdelių orkestrui Clevelande. \uotr. V.
Bacevičiaus

KUN. J.K. MATULIONIO

Vakarus pasiekė daugiau ži
nių apie kun. Jono Kastyčio 
Matulionio arešto aplinkybes ir 
teismą.

Kun. Matulionis buvo teisia
mas Vilniuje š.m. sausio 17 - 18 
kartu su devy niolikmečiu Romu 
Žemaičiu. Matulionis gavo3 me
tus bendro režimo lagerio pagal 
Lietuvos TSR Baudžiamojo Ko
dekso 199 straipsnio 3-ąją dalį 
už “grupinius veiksmus, pažei
džiančius viešąją tvarką”, o Že
maitis — 2 metus bendro re
žimo pagal 201 straipsnio 1-ąją 
dalį “už pasipriešinimą mili
cijos darbuotojui”.

Abu dalyvavo 1984 lapkričio 
1 dienos procesijoj į netoli Ky
bartų bažnyčios esančias kapi
nes. kur parapijos tikintieji mel
dėsi už mirusius. Procesiją ste
bėjo milicininkai ir saugumie-

Lapkričio 7-8 pastebėta, kad 
Kybartuose daug nevietinių 
saugumiečių atidžiai stebi baž-

griovė ir į numatomą centrinę 
gv venviefę Semoškuose neper
kels.

Veisėjų rajoną prijungus prie 
Lazdijų, o vėliau susijungus 
kolūkiams, buvusių maldos 
n.unu pastatas perėjo Lazdijų 
raj. “Kapčiamiesčio“ kolūkio ži
nion ir dabartiniu metu jam pri
klauso. Dalis, buvusio invento
riaus ir kito bažnytinio tur
to buvo perduota ateizmo muzie
jui, dalį atsiėmė patys gyven
tojai, dalis perduota Kapčiamies
čio Katalikų religinei bendruo
menei (dalis turto perduota ne 
Kapčiamiesčio, bet Veisėjų reli
ginei bendruomenei, nes Pavei- 
sininkus iki 1969 m. aptarnavo 
Veisėjų parapijos klebonas, — 
ic<£ past.).

Tokiu būdu pastatas kaip 
maldos namai nenaudojamas 
jau daugelis metų, yra prara
dęs savo funkcinę vertę ir reikš
mę.

Kita vertus, spręsti iš naujo 
klausimą dėl Paveisininkų Kata
liką religinės bendruomenės Įre
gi Sravimo ir perdavimo jai 
buvusio maldos namų pastato 
nėra pagrindo, nes Paveisininkų 
kaimas nesiplečia, yra ne
perspektyvus. Šiuo metu kai
mui priklauso tik 25 sodybos su 
62 gyventojais. Arti taip pat 

kitųs^ambių gyvenviečių,., 
iš kurių tikintiesiems būtų pato
giau eiti į Paveisininkus, negu į

(nukelta Į 2 psl.)

TEISMAS VILNIUJE

nyčią ir kleboniją. Lapkričio 
9 saugumas sekė kun. Jono- 
Kastyčio Matulionio- kiekvieną 
žingsnį. Tikinčiųjų būreliai jį 
lydėjo Į ligoninę, kur sergan
čiam jis suteikė paskutini pate
pimą. Antras ligonis, kuri Matu
lionis turėjo aplankyti, jau buvo 
už Kybartų, Kaliningrado srity. 
Saugumas jį ten bandė sulaiky
ti net nesuteikus patepimą, bet 
tikintieji jį apgynė. Saugumie
čiai pasikvietė į talką vietinius 
darbubuotojus ir jį suėmė išei
nantį iš antro ligonio buto. Tuo 
pačiu metu per klaidą suėmė’ 
Edmundą Žemaitį. Išsiaiškinę, 
kad čia ne Romas Žemaitis, o jo 
brolis, jį Išleido.

1984 lapkričio 12 Romas Že
maitis turėjo atvykti j karinį 
komisariatą, kaip šaukiamas 
karinei tarnybai. Atvykusį tuoj 
suareštavo. Už aktyvią religinę 
veiklą Žemaičiui anksčiau nebu
vo leista laikyti baigiamuosius 
vidurinio mokslo egzaminus.

Lietuvos atstovo, dr. S. A. 
Račkio žodis, Vasario 16 die
nos proga įregistruotas 
Amerikos Balse

Brangios Sesės ir Brangūs 
Broliai,

Vasario Šešioliktąją, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukakties dieną, 
nuoširdžiai sveikinu visus Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone vardu. ,

Šį diena buvo džiaugsmo 
šventė, nes 1918 m. Vasario 16 
Dienos aktu Lietuva laimė
jo tai, ko amžiais lietuvių tau
ta siekė — būti laisva ir ne
priklausoma valstybe, kurią pa
saulio l>enclruomenė pripažino. 
Bet 1940 m. Sovietų Sąjunga 
apgaule ir smurtu, nepaisydama 
savo iškilmingų pasižadėjimų, 
okupavo Lietuvą ir ją inkorpo
ravo į Sovietų Sąjungą.

Ta padėtis vėl šaukia mus vi
sus kovoti dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės. Mes 
esame labai dėkingi JAV vyriau
sybei, kad nuo 1940 m. ji nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos neteisėtos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir tai nuolat 
pareiškia Sovietų Sąjungai tarp
tautiniuose forumuose, ką taip 
pat daro ir kitos Vakarų vals
tybės, nepripažįstančios Sovietų 
okupacijos. Tai yra didelė pa
rama mūsų byloje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. JAV 
laikosi savo principų, kaip š.m. 
sausio 31 Valstybės Sekretorius 
George Shultz yra pareiškęs 
Senato užsienių santykių komi
sijai:

“Amerikiečiai turime ilgą ir 
garbingą tradiciją palaikyti kitų 
tautų pastangas dėl laisvės, ne- 
priklkausomy bės ir išsivadavimo 
iš tironijos.”

Baltųjų Rūmų, Valstybės De
partamento laikyseną Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžvilgiu re
mia JAV senatoriai ir Atstovų

Matulionis ir jaunuolis buvo 
kaltinami religinės eisenos or
ganizavimu. Iki teismo jie bu
vo laikomi Lukiškių kalėjime.

LIC

KATALIKŲ

BAŽNYČIOS PADĖTIS
Vatikano valstybės sekeetorius 

kardinolas Casaroli drauge su 
keliais savo bendradarbiais įtei
kė Šventajam Tėvui kasmet iš
leidžiamo Bažnyčios Žinyno 
“Annuario Pontificio” ką tik iš 
spaudos išėjusį naują leidimą.

Žinyne, kaip paprastai, yra 
pateikiama pilna statistinė 
medžiaga apie Bažnyčią pasau
lyje.

Iš Žinyne skelbiamos 
informacijos patiriama, kad 
kardinolų kolegiją šiuo metu su
daro 124-ri nariai, kad pasauly
je yra iš viso 2,440 rezidencinių 
vyskupų (aštuoniolika daugiau 
negu praėjusiais metais), tituli
nių vyskupų yra beveik du tūks
tančiai, naujų kunigų buvo pa
šventinta penkiais procentais

Rūmų nariai, kurie dažnai pa
brėžia, jog jie laiko prievole 
priminti Sovietų įstaigom, kad 
jų tironija turi baigtis ir svar
biausios laisvės bei žmogaus
teisės neturi l>ūti niekinamos.

Vasario 16 Dienos proga kas
met mes susilaukiame iš JAV
Vyriausybės palankių Lietuvos 
atžvilgiu mostų, o Senate ir At
stovų Rūmuose Vasario 16 Diena 
yra kasmet pamininruL Toji JAV 
laikysena suteikia mūsų Tautos 
šventei reikšmingumo bei ofi
cialumo. Dėka lietuvių pogrin
džio leidinių, ypač LKB Kroni
kos, kuri pasiekia 138 valstybes 
ir dėka laisvųjų lietuvių veik
los — mūsų tautos aspiracijos 
ir pavergtų tautiečių kančios iš
trėmime, kalėjimuose, psichiat
rinėse ligoninėse yra plačiai pa
saulyje žinomos.

Vakarų pasaulyje gyveną lie
tuviai, minėdami Vasario Šešio
liktąją, sustiprina savo ryžtą 
veikti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės, nes kaip po
grindžio leidinyje “Aušroje” 
parašyta: “ . . .jokie okupantai 
negali pagrobti iš žmogaus sie
los laisvės ilgesio, nepriklau
somybės troškimo — to gyvojo 
Laisvės Varpo.' Jis šiandieną 
ypač garsiai aidi iš lietuvių 
širdžių visame pasaulyje.”

Linkiu, kad mūsų siekimuose 
mus visus jungtų 1984 m. vasa
rio mėn. “Aušros” numeryje pa
skelbtos idėjos:

“mūsų mintis, darbus, gyveni
mą telydi broliška vienybė, san
tarvė ir meilė, testiprina mus 
kovotojų, didvyrių ir kankinių 
dvasia.”

LIETUVOJE
VĖL SUĖMĖ
VĮ.ADĄ LAPIENĮ

. Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
š.m. sausio 4 Kaune suėmė 80 
metų amžiaus Vladą Lapienį. 
Lapienis buvo suimtas pirmą 
kartą 1976 metais ir atliko 5 
metų bausmę už Kronikos dau
ginimą bei platinimą.

Lapienį suareštavo 1984 va
sario 13 gatvėje ir jam padarė 
asmeninę kratą. Iš jo paėmė: 
Kronikos numerių, J. Girniaus 
knygą “Žmogus be Dievo”, rank
raštinį juodraštį “Tarybinio ka
linio memuarai”, kuriame La
pienis aprašė savo gyvenimą so
vietiniuose lageriuose bei 
tremtyje. KGB būstinėje jį ap
kaltino “skleidimu žinomai me
lagingų prasimanymų, žeminan
čių tarybinę valstybę ir visuo
meninę santvarką”, ir patraukė 
baudžiamojon atsakomybėn 
pagal LTSR BK 199 straipsnio 
1-ąją dalį. Lapienis buvo užda
rytas KGB izoliatoriuje iki pra
eitų metų vasario 28 dienos, kai 
dėl stipriai pablogėjusios sveika
tos jį iš saugumo paleido. 
Tačiau prokuratūros nutarimu 
jam buvo uždrausta išvykti iš 
Vilniaus miesto. Jam pareiškė, 
kad jis vis tiek bus teisiamas.

1984 vasario 21, kovo 9, 13 ir 
19, Lapienis parašė Lietuvos 
TSR Prokurorui ir Valstybinio 
saugumo pirmininkui pareiški
mus įrodančius primestų kalti
nimų nepagrįstumą juridine 
prasme.

LIC

PREZIDENTO 
PROKLAMACIJA

JAV prezidentas Ronald Rea
gan vasario 19 pasirašė prokla
maciją, skelbiančią 1985 vasa
rio 16 dieną Lietuvos Nepri
klausomybės Diena. Tos prokla
macijos originalus tekstas spaus
dinamas Šio numerio antrame 
puslapyje.

daugiau negu 1983-iais metais, 
o seminaristų skaičius paaugo 
šešiais procentais.

Praėjusiais metais Apaštalų 
Sostas užmezgė diplomatinius 
ryšius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis. su Seyehelles. 
Šventos Liucijos ir Sao Tomo 
respublikonus.
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LITHUANIAN INDEPENDENCE DAT, 1995

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

Sixty-««ven years *go, a saall nation achieved freedoa 
in the aftereath of tforld Nar I. Proclalalng the Lithuanian 
Republic, Its founders stepped forvard on February 16, 1918, 
to asssrt the i r country's independence and c u—i, tesint to a 
governaent based on justice, deaocracy, and the rights of 
individuals. Tsenty-teo years later, Soviet tyranny inposed 
itself on Lithuania and denled the Lithuanian people the i r 
just right of national self-deteraination as veli as basic 
hunan freedoas.

Aaong the freedoes nost consisteatly attacked by Soviet 
authorities is the freedoa of religioų. The victias of these 
attacJu have often been Catholic Church figures, such as, 
Father Alfonsas Svarinskas, Father Sigitas Taakevicius^/ 
and, nost recently, Father Jonas-Rastytis Matulionis^/ Their 
erines: adeinistering to the spiritual needs of the/faithful.

Yet the people of Lithuania refūse to subari.t gulRtly. 
Hundreds of thousands of people have signed petitions dnand- 
ing the release of priests and other hunan and civil rights 
leaders. Underground publications such as the slrty-fourth 
issue of the "Chronicle of the Catholic Church in Lithuania* 
and forty-first issue of "The Davn," vhich have recently 
eone to the Mest, continue to infon the vorld of ongoing 
persecutions.

Anericans are united in an enduring belief in the right 
of peoples to live in freedoa. The United States has refused 
to recognize the forcible incorporation of Lithuania into the 
Soviet Union. Ne aust be vigilant in the proteetion of this 
ideal because ve knov that as long as freedoa is denied to 
others, it is not truly securs here.

Ne nark this anniversary of Lithuanian Independence vith 
a reneved hope that the blessings of Ii bert y vili be restored 
to Lithuania.

The Congress of the United Statos, by .House Joint Reso- 
lution 655, has designated February 16, 1985, as Lithuanian 
Independence Day and authorized and regussted the President 
to issue a proclaaation in observance of this event.

NON, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the 
United States of Aaerica, do hereby proclaia February 16, 
1985, as Lithuanian Independence Day. I invite the people 
of the United States to observe this day with appropriate 
ceretnonies and to reaffim their dedication to the ideals 
which unite us and inspire others.

IN NITNESS HHEREOF, I have hereunto sėt ey hand this 
sixteenth day of February, in the year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-five, and of the Independence of the 
United States of Aaerica the tvo hundred and ninth.

— Pirmuosius Mažvydo skai
tymus — mokslinį knygotyros 
seminarų ^ausfo'8 surengė Lie
tuvos valstybinė tarpžinybinė 
bibliotekų komisija ir Valstybinė 
respublikinė biblioteka. Semina
rą atidarė kultūros ministras 
J. Bielinis. Išklausyta 10 pra
nešimų.

— “Liepaitės”, respublikos 
nusiginęs kolektyvas, gruodžio 
mėnesį pažymėjo savo 20-mctį.

— Danieliaus Kleino gimi
mo 375-osios metinės gru<xlžio 
17 buvo paminėtos Klaipėdos 
J. Simonaitytės viešojoje biblio
tekoje. Apie D. Kleino nuopel
nus lietuvių kalbai šnekėjo filo
logijos mokslų daktaras Algir
das Sabaliauskas. Jis pažymėjo 
D. Kleino parengtos ir išleistos 
pirmosios lietuvių kalinis grama
tikos įtaką beveik visiem XVIII 
a. Mažosios Lietuvos lietuvių 
kalbos gramatikų autoriam, 
taip pat aptarė kai kurių užsie
nio kalbininkų bei lietuvių 
mokslininkų — ne kalbininku į- 
našą į lietuvių kalbos mokslo 
vystymą. Šį paminėjimą surengė 
Klaipėdos I. Simonaitytės viešo
ji biblioteka ir Lietuvos pa
minklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos Klaipėdos skyrius.

— Lietuvos kultūros minis
terijos 1984 metų premijos už 
kūrinius meno saviveiklai pa
skirtos šiem autoriam: S. Šim

kus I premija^—-kompozitoriui —DARBININKO ADMINISTRACUOJ, 341 Highland Blvd., galime Mgyti 
V. "Juozapavičiui ir poetui Just, lietuviškų Ir angliškų knygų ipm Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor- 
Marcinkevičiui už “Odę Tėvynei telki, gintaro, baltlmikų, modiė, Jv®**! w*»«*yrv.
ir Taikai”, II premija — J. Ta-_____________________2______________  ' ' ~ ________
mulioniui už dainą “šarkelė* SHALINS FUNERAL HOME. lw_, 84-02 Jamaica Avė. (prie Foreat 
vamela”, III premija — V. Pal- P’way St.). .Woodhave'n. N.Y. 11428. Suteikia garbingas laidotuves, 
tanavičiui ir E. Matuzevičiui už Kočios parūpinamos visoo lesto dalyse. Tel. 296-2244.
dainą “Po Lietuvos dangum”; 
J. Švedo I premija nepaskirta, 
II premija apdovanotas A. La
pinskas už pjesę liaudies instru
mentų orkestrui “Laukai lauke
liai”, III premija — J. Gaižaus
kas už “Lakštingalų valsą” kai
mo kapelai; B. Dauguviečio I 
premija — R. Samulevičiui už 
dramą “Karūna ir smėlis” (po 
autoriaus- rffirfiės), II premija 
— P. Palilioniui už dramines 
poemas “Vėjuota saulė” ir “Vi
sais gyvyliės kodeksais”, III pre
mija — G. Mareckaitei už pjesę 
“Penketas mylimųjų”; Choreo
grafijos I premija — choreo
grafei B. Navickaitei ir kompo
zitoriui J. Andrejevui už šokį 
“Dūzgia staklės”, II premija — 
M. Vaitulevičiūtei ir V. Juoza- 
paičiui už šokį “Pradalgiuos”,
dvi III premijos — R. Tamu-
čiui ir L. Povilaičiui už šokį 
“Obelėlė motinėlė”, J. Gudavi- 
čienei ir A. Lapinskui už šokį 
“Linksmos mįslės”; Liaudies 
meno I premija — audėjai L.
Gamelienei, II premija — tapy
tojui V. Masiuliui, dvi III prė-

(nukelta į 4 psl.)

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

RONALD REAGAN

OUEENS COLLISION CENTE! INC. Export auto body worka-palnting- 
woHlhg, etc. John R. ChlcaKh, 131-13 Hillslde Ava, Richmond HM, 
N.Y. 11418. Towing ptiono HI14M6.' After 6 PM — 843 - 6677.

BUVUS FUNERAL HOME,.MaėDelreira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette Sl(C-or. WHson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos IsidotiMi- Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pjili-tyti.

JUOZO ANDRIU ŠIO Real Eštile, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas Iskaiga veikia naujoj vietoj— OHLERT- 
RUGGIERE, fRC., 89-11 Jama»a<Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Jsti^of kreipiantis paminėtu kad esate ar 
norite būti J. Andriųšio kl.ijenlais. 
-------------------------------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------- ■■ . ■ į

VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS, sav. VVinter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewocd,W.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be įduodami polaidotuviniai pletds. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas pieireama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA— SHver Bell Baking Co. Lietuviškų ir 
europietiška duona Ir pyragiljveratėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai: Dalia Radžiūnas, sav. - L3-04 Junctton Blvd, Corona, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcljip brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securltles Ine, One Stale SB. Maža, N.Y.C, N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akc.ljas, bernas, cptions, fondus, commodlttes, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti i RA planus Ir tax shettėrs. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

Valst. departamentas pasiun
tė Į Čilę valstybės pasekretorių 
tarpamerikiniam reikalam Long- 
home A. Motley paveikti prezi
dentą Augusto Pinochet ir opo
zicijos vadus surasti būdų į- 
vykdyti laisvus rinkimus, nes 
JAV' rūpestį kelia ten vykstą 
sąmyšiai, kuriuos savo reikalam 
išnaudoja komunistai.

Prezidentas Reagan savo kal
boj ragino amerikiečius paremti 
Nikaragvoj veikiančius partiza
nus. nes nesustabdžius sandinis- 
tų dabar Nikaragvoj, komuniz
mas išplistų Į Salvadorą, Kosta 
Riką. Hondūrą ir kitur.

JAV atšaukė vasario 28 numa
tytus bendrus su Naująja Zelan
dija karo laivyno pratimus.

Lech VValensa, nepaisydamas 
grasinimo jį įkalinti, paragino 
Lenkijos darbininkus, protestuo
jant dėl vyriausybės maisto kai
nų pakėlimo, sustabdyti vasa
rio 28 darbus 15 min.

JAV ir kitos valstybės, siek
damos priversti Sudano prezi
dentą Gaafar al-Nimeiry per
tvarkyti krašto ūkį, užšaldė jam 
teikiamą ūkinę paramą. Egipto 
prezidentas Mubarek paragino

paramos teikimo užšaldymą at
šaukti.

Čilės karinės juntos vienas 
narys patikino JAV valst. pase
kretorių tarpamerikiniam reika
lam, kad dar šiais metais ten 
bus leista veikti nemarksistinėm 
politinėm partijom.

Pietų Korėjos prezidentas 
Chun Doo Hwan perorganiza
vo ministerių kabinetą, jo pirmi
ninku paskirdamas Lho Shin 
Yong ir pakeisdamas kitus 12 
ministerių.

Afganistano partizanai sureng
tose Kandahar provincijoj pasa
lose sunaikino 600 sovietų karių 
ir, raketom apšaudydami Kubu- 
lo ligoninę, užmušė 4 rusų ligo
nius ir sužeidė <34.

Izraelio nuostoliam Libane 
augant, didėja ir spaudimas Iz
raelio vyriausybei pasitraukti iš 
pietinio Libano greičiau, kaip 
buvo numatyta.

JAV ir Sov. S-ga Vienoj ta
rėsi dėl taikos Art. Rytuose.

Valst sekretorius Shultz pa
reiškė, kad Nikaragva yra atsi 
dūrusi už geležinės uždangos 
ir kad JAV turi moralinę pa
reigą daryti visa, kad ji ten vi
sada nepasiliktų.

JAV sėkmingai išbandė Ka
nados Arktikoj skrajojančią ra
ketą be sviedinio.

Britanijos min. pirmininkė
Margaret Thatcher lankėsi JAV 
ir pasakė kalbą Kongreso na
riam. - .

Lietuvos vyčiai ii Maspetho, N.Y., nuvykę prie New Yorko 
miesto valdybos namų, vasario 15 iškėlė Lietuvos vėliavą. 
Ją kelią prel. Pranas Bulovas, Maspetho lietuvių parapijos t 
klebonas, dešinėje — šių metų N.Y. Alto pirmininkas V. 
Steponis. Nuotr. J. Adomėno ’

(atkelta iš 1 psl.) Z

Kapčiamiestį. Veisėjus ar Kučiū
nus.

Remiantis išdėstymu rajono 
vykdomasis komitetas nutarė 
jūsų pareiškimo nepatenkinti.

Vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas: __

L. Vanagas

Vladas Lapienės kariauja 
dėl savo laisvės

Lietuvos TSR Prokurorui, 
Lietuvos TSR Valstybinio sau
gumo Pirmininkui,

Lapienio Vlado, Antano, gyv. 
Vilniuje, Gelvuonų 47-7

ė' 
Pareiškimas

“Kiekvienam valia kalbėti ir 
rašyti vigką, kas jam patinka, be 
mažiausių suvaržymų”, sakė 
bolševikų (dabar komunistų) 
partijos įkūrėjas (R. 10 t, 195, 
lietuvių kalba, p. 29).

Po Spalio revoliucijos ši par
tija, paėmusi valdžią į savo ran
kas, konstitucijoje paskelbė: “Vi
siems piliečiams pripažįstama 
religipės ir antireliginės propa
gandos teisė” (Jaroslavskis “Apie 
religiją”, 1959, Vilnius, p. 27).

Konstitucija sau, 
gyvenimas sau

Šioje Konstitucijoje deklaruo
jamas visų piliečių lygiateisišku
mas, nepriklausomai nuo san
tykio su religija. O kai ši parti
ja įsitvirtiho valdžioje, paskel
bė naują Konstituciją, kurioje 
jau deklaruojama tik teisė vesti 
ateistinę propagandą” (52 str.). 
Šioje Konstitucijoje tikintieji 
jau diskriminuojami, nes jiems 
paneigta religinės propagandos 
teisė.

Be to, tame pačiame Konsti
tucijos straipsny paskelbta: 
“Kurstyti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su religiniais kul
tais draudžiama”. Tai irgi dis
kriminuoja tikinčiuosius, nes 
kurstyti nesantaiką ir neapykan-

Valst ir gynybos departamen
tai stengiasi sustabdyti sąjungi
ninkų tarpe augantį nusistaty mą 
prieš branduolinius ginklus, pri
mindamos jų ankstyvesnius pa
sižadėjimus bendradarbiauti su 
JAV dėl branduolinių ginklų pa
naudojimo ir jų išdėstymo.

Valst. departamentas paskel
bė, kad marijuanos, kokaino ir 
opiumo gamyba narkotikus ga
minančiose valstybėse per 1984 
buvo didesnė už 1983 gamybą.

tiį ryšium su ateistine propa
ganda Konstitucija nedeklaruo
ja.

Taigi Konstitucijos 52 str. nie
kais paverčia Konstitucijos 34 
str. skelbiamą lygiateisiškumą. 
Iš čia ir kyla aibės konfliktinių 
situacijų tarp tikinčiųjų piliečių 
ir valstybės.- hr kof'ši klaida 
nebus ištaisyta, Lenino žodžiais 
tariant, kol to nėra padaryta, 
bet kokie žodžiai apie pakan
tumą, apie religijos laisvę bus 
pasigailėtinas žaidimas ir negar
bingas melas!” (“Patvaldystė 
svyruoja” . . . pilnas raštų rinki
nys: V., 1978, 7t. 121).

Tikintieji privalo gintis
Dažnai girdime iš bedievių 

lūpų, radijo bangomis, televizi
jos laidose, o ypač gausu spau
doje nepagarbių, neteisingų 
atsiliepimų Dievo, Katalikų 
Bažnyčios adresu, profanuoja-- 
masr Kristaus mokslas, neteisin
gai aiškinamos tikėjimo tiesos, 
gausiai liejasi neapykanta, 
šmeižtai popiežiaus, vyskupų, 
kunigų, vienuolių adresu, girdi
me ir spaudoje skaitome tikin
čiųjų jausmų įžeidinėjimų, tikin
tiesiems labai dažnai be pagrin
do verčiamos blogybės.

Trumpai tariant, kai valdžios 
remiami ir skatinami bedieviai 
(ateistai) kovoja masinės infor
macijos priemonėmis prieš Die
vą, Katalikų Bažnyčią, tikintieji 
privalo gintis. O kokiomis prie
monėmis gintis?

Ginamasi “Kronika”
Valdžia tikintiesiems gintis 

masinės informacijos priemonė
mis neleidžia. Tikintieji ginasi 
“LKBK”, viešai iškeldami jiems* 
daromas skriaudas, LTSR bau
džiamojo kodekso būtinosios 
ginties būklėje, tai yra ginant 
visuomenės (šiuo atveju tikin
čios visuomenės) interesus nuo 
puolimų, išpuolių, jei tik nebuvo 
peržengtos.ribos. Kadangi ateis
tai puolimui prieš tikinčiuosius 
visuomenę naudoja masiniu tira
žu spausdinimus (periodika) lei
dinius, brošiūras, knygas, radi
ją, televiziją, o tikintieji ginasi 
tik rašomąja-mašinėle'parašytu 
vos keliolikos puslapių mažo ti
ražo leidinėliu “LKB Kronika”, 
tai savaime aišku, kad katalikai 
neperžengia būtinosios ginties 
ribų.

Todėl kaltinti katalikus dėl 
“LKB Kronikos” leidimo ir pla
tinimo nėra jokio pagrindo, nes 
jie tai daro būtinosios ginties 
būklėje.
(Bus daugiau)

NEVY JERSEY, NEW YORK-: “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM4 Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš W$blL89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIP. adresas: 
234 Sunift Dr., VVatchung, N,J D70SO. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY— Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Avė,, Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134

KVECAS
JONAS 

!933 H- l 97 6

LIETUVIŠKO stiliaus pimimkuai
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINESNEW V0RK, 
NEW JERSEY IR CONNECTIC.V ALSIUO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONOKAF»INIU

rasolino A NENORIAU
66-86 80 ST , MIDDLE VILK OUEENS 

Phones: 326-1282 32M150
TAI MUSŲ VIENINTELEVIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Fedėjas
VISA IIASFERCH ARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-dSMyrtle Avenue 
Richmond MII, N.Y. 11418

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

SKAMBINTI: <212) 441-090S

Susitarti dėhlkzo ir pasitikrinti kainas

V¥TIS
KELIONĘ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI,
• LAIVAI (CNŪISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS^
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONĖS

Į LIETUVĄ
4 £ ■ ” ' ' ’ ■ •

MOKĖTI GALIMA IROMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA IIOKESČIO L T P ATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAVSH IR AKREDITUOTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
21SKNAPP STREET 

BROOKLVN, N.Y. 11229 
TELz 71B 76D-3300
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Po didžiosios šventės

DEPORTACIJOS IR NEPRIPAŽINIMO POLITIKA

Visų mūsų tikslas buvo kuo 
plačiau išgarsinti Lietuvos ne
priklausomybės šventę, laimėti 
kuo daugiau simpatijų, patekti į 
amerikiečių spaudą. Taip pat 
mūsų tikslas buvo ir vietos 
lietuviškas kolonijas išjudinti, 
pakelti jų patriotizmą ir moralę. 
Taip pat šventės tikslas buvo 
surinkti kuo daugiau lėšų Lietu
vos laisvinimo reikalam.

Kaip visa tai pasisekė?
Visada, atlikus didesnius dar

bus, verta juos apžvelgti ir į- 
vertinti. Reikia patiem pasimo
kyti iš padarytų klaidų, kad 
ateityje mūsų minėjimai ir šven
tės būtų geriau organizuojami, 
pravedami.

Kiek buvo atsiliepimų spau
doje, dar sunku pasakyti, nes 
medžiagos nesurinko informa
cijų centrai. Tačiau, kaip ir 
anksčiau — lietuviai sugebėjo 
pasiekti įvairius valdžios postus, 
pateikti reikiamos medžiagos, 
paprašyti, kad būtų išleistos 
proklamacijos. Tokias prokla
macijas išleido gubernatoriai, 
miestų burmistrai, žinoma, ten, 
kur lietuviai gyvena, kur jie turi 
įtakos.

Pareiškimą padarė ir Valsty
bės sekretorius, ir gana malo
nų pareiškimą, su derama rimti- 
mi į mūsų reikalą pažiūrėda
mas.

Proklamaciją išleido ir Ameri
kos prezidentas Reaganas. Tie
sa, ji atėjo kiek vėlokai, nes bu
vo paskelbta po vasario 16. Tai 
reikia vertinti kaip labai svarbų 
reiškinį. Jau esame įsitvirtinę ir 
pasiekę net Baltuosius Rūmus.

Minėjimai rengti vietos lietu
vių kolonijose. Jų buvo daugiau
sia. Vieni buvo geriau suorga
nizuoti, kiti — praėjo banaliau. 
Reikia teigiamai vertinti šias 
lietuvių pastangas, parodytą 
entuziazmą, suaukotas nemažas 
sumas. Tos visos žinios, perduo
tos į kraštą, labai teigiamai pa
veiks okupacijoje esančius mūsų 
brolius. Jie pasijaus, kad yra ne 

vieni, — yra ir jų broliai užjū
ry, ir ten kelia balsą už juos.

Į tuos lietuvių rengtus minėji
mus pasikvietėm ir amerikiečių. 
Didesnių pareigūnų nebuvo. At
vyko miesto tarybos mūriai, vals
tijų seimelių nariai, atnešė pro
klamacijas' ir jas scenoje skaitė. 
Paskui jie pasiliko salėje.

Ryšium su JAV teismuose 
vykstančiomis bylomis depor
tuoti palniltiečius į Sovietų Są
jungą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdytu telegramomis 
(12/11/84 data) kreipėsi į Vals
tybės Departamento sekre
torių George Schultz, Valsty
bės Saugumo Tarybos vedėją 
Robert McFarland ir Baltųjų 
Rūmų pareigūną ryšiam su et
ninėmis grupėmis Liną Kojelį, 
išreikšdama susirūpinimą dėl 
tų bylų implikacijų Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą nepripažinimo po
litikai. Į šias telegramas ilges
niu paaiškinimu (1/29/85 data) 
atsakė John T. McCarthy, Vals
tybės Departamente einąs sek
retoriaus padėjėjo visuomeni
niams reikalams pareigas. Mano
me, kad mūsų visuomenei yra 
svarbu su Valstybės Departa
mento paaiškinimais susipa
žinti ir juos paliestus išeivijos 
veiklos aspektus rimtai per
svarstyti, ypač, kad kai kurios 
su OSI bylomis surištos proble-

Cia kai kur būtų ir nesklan- mos nėra viešumoje tiksliai nu
dilinu. Pasikviečia svečius šviestos. Todėl žemiau duodame 
amerikiečius ir juos priverčia Valstybės Departamento atsa- 
Idausyti ilgų kalbų, kurių jie ne
supranta. Taip nėra gerai, sve
čias iš karto pagalvoja, kad suor
ganizuota negerai.

Kam tuos svečius varginti. 
Kad būtų viskas sklandžiau, iš
kilmingiau, reikia sukviesti pir
mai daliai tuos, kurie pasakys 
kalbas, pasiklausys vienos kitos 
dainos, pažiūrės kaip šoka jauni
mas tautinius šokius. Šokius jie 
mėgsta. Paskui pertrauka, ir 
tada svečius reikia išvesti iš sa
lės. Taip jau yra įprasta, kad 
reikia juos pavaišinti. Dėlto nie
kas nepasidarys neturtingesnis. 
Priešingai, draugystė sušildys. 
Bus gera proga pasikalbėti.

Antrąją programos dalį gali
ma tęsti jau be amerikiečių 
svečių ir be jų palydos, kuri 
svečius globos.

Šiaip minėjimą lanlęg gana 
daug žmonių ir jų nuotaika 
buvo pakili. Tą nuotaiką jau 
stiprino ir kėlė jaunimas, o ne 
vyresnieji. Visi džiaugėsi, kad 
ateina jaunimas, kalba, dekla
muoja, vadovauja programai. 
Tas jaunimas vartoja abi kalbas 
ir abi gerai.
Kiek ir kur surinkta pinigų 

šiam reikalui, dar niekas tiksliai 
nežino. Atrodo, kad visur buvo 
pakilesnė nuotaika ir visur su
rinkta daugiau nei praėjusiais 
metais.

Šventės darbų dar yra likę 
įvairiausių. Reikia parengti 
apyskaitas, reikia ir laiškais pa
dėkoti tiem, kurie mus sveikino 
ir linkėjo gero. Drauge reikia jau 
rengtis ir ateinantiem metam.

kymo vertimą:
“1981 m. liepos mėnesį Fe

deralinis apylinkės (district) 
teismas atėmė pono Linnas JAV 
pilietybę, 
tarp kitų 
“netu rėjo 
moralinio 
buvo savanoriškai įsivėlęs į ne-

teismui nustačius, 
dalykų, kad jis 

reikalaujamo gero 
charakterio, nes

Jau dabar reikia angažuoti jau
nimą, kad dalyvautų su šokiais, 
dainomis, deklamacijomis.

Dėkojame visiem, kurie taip 
nuoširdžiai dirbo, linkime nie
kada nepavargti ir dar uoliau 
dirbti Lietuvos labui.

; . • - /..t.-. tt

Linas Kojelis savo darbo kambaryje prie Baltųjų Rūmų 
sausio 20. Rankoje laiko Lietuvių Dienų gruodžio - sau
sio mėnesio numerį, kurio viršelyje buvo įdėta jo nuo
trauka. Ant sienos kabo dail. Stasės Smalinskienės iš Det
roito paveikslas. Nuotr. Jono Urbono

pateisinamus žiaurumus prieš 
vyrus, moteris ir vaikus įvykdy
tus palyginus neseniai prieš jam 
įvažiuojant į šį kraštą.” /United 
States v. Linnas, 527 F. Supp. 
426,439 (E.D.N.Y. 1981)/. Rasti, 
kad ponas Linnas buvo aktyvus 
aukšto rango narys “Selbst- 
sehutz” — estų “saviglol>os” — 
organizacijoje, kuri įvykdė dau
gumą žydų areštų ir egzekucijų 
Estijoje, ir kad jis buvo Tartų 
koncentracijos stovyklos virši
ninku 1941 metais. JAV Antro
sios apygardos Apeliacinis teis
mas patvirtino pilietybės atėmi
mą, o JAV Aukščiausias teis
mas atsisakė šį reikalą peržiū
rėti.

1983 m. gegužės 19 d. JAV 
imigracijos teisėjas padarė išva
dą, kad ponas Linnas yra de- 
portuotinas, atmetė jo atleidimą 
nuo deportacijos ir nustatė So
vietų Sąjungą kaipo deportaci
jos kraštą. 1984 m. liepos 
31 d. Immigracijos apelia
cinė taryba (Board of Immi- 
gration Appeals) patvirtino imi
gracijos teisėjo pagrindinę 
sprendimo dalį, bet grąžino bylą 
peržiūrėti dėl implikacijų lie
čiančių “JAV nepripažinimą Es
tijos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą”, dėl deportacijos krašto nu
statymo ir dėl suformulavimo 
teisinio pagrindo parenkant 
kraštą deportacijai (in re Kari 
Linnas, BIA, slip opinion at 
16 - 17).

Jungtinių Amerikos Valstybių 
denaturalizacijos ir deportaci
jos procesas prieš įtariamus per
sekiotojus nacius yra Teisingu
mo Departamento kriminalinių 

bylų skyriaus Specialių investi- 
gacijų įstaigos (OSI) atsako
mybė. Kadangi Linnas byla dar 
neužmigta, mes patariame, kad 
bylą liečiantys specifiniai -klau
simai būtų nukreipti į minėtą 
įstaigą.

Dėl pono Linnas deportacijos 
į SSSR nesuderinimo su mūsų 

..ilgalaike politika nepripažinti 
priverstinės Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą, Teisingumo Departamentas 
yra užėmęs poziciją, kad pono 
Linnas deportacija būtų įvykdy
ta pagal Imigracijos ir piliety
bės įstatymo 243 (a) (7) para
grafą /8 U.S.C. Sec. 1253 (a) (7)/. 
Tas paragrafas nustato deporta
ciją “į bet kurį kraštą, sutin
kantį priimti tokį svetimšalį į 
savo teritoriją.” Pagal tą para
grafą ponas Linnas būtų depor
tuotas į Sovietų Sąjungą vien 
tik kaipo į “kraštą sutinkantį 
priimti” jį, bet ne kokiu kitu 
pagrindu, kaip pav. pagal jo 
tautybės ar pilietybės kraštą. 
Šiuo pagrindu, Valstybės De
partamentas priėjo išvados, kad 
pono Linnas deportacija į So
vietų Sąjungą pagal (federa- 
linį įstatymą) 8 U.S.C. Sec. 1253 
(a) (7) teisiniu požiūriu neprasi-

NEPAPRASTAS VYSKUPŲ 
SINODAS

Popiežius Jonas Paulius II 
nutarė sušaukti nepaprastą vys
kupų sinodą. Sinodas įvyks šių 
metų lapkričio pabaigoje. Juo 
bus atžymėtos II Vatikano susi
rinkimo uždarymo 20-osios me
tinės.

Šį savo nutarimą popiežius 
paskelbė sausio-25 apaštalo *šv/> 
Pauliaus atsivertimo šventėje 
Šv. Pauliaus bazilikoje Romoje 
ekumeninėmis pamaldomis už
baigdamas maldos savaitę už 
krikščionių vienybę.

Šv. Tėvas priminė, kad kaip 
tik ta pačia proga toje pačioje 
bazilikoje 1959 sausio 25 popie
žius Jonas XXIII paskelbė savo 
didįjį nutarimą artimiausioje 
ateityje sušaukti II Vatikano su
sirinkimą. Po nepilnus trejus 
metus užtrukusių pasirengimų 
II Vatikano susirinkimas buvo 
pradėtas 1962 spalio 10. Jis 
baigėsi po trejų metų: 1965 
gruodžio 8.

Susirinkimo uždarymo 20-tųjų 

lenktų su ilgalaike JAV politika 
nepripažinti priverstinės Estijos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą. Mes tvirtai laikomės tos po
litikos ir esame įsitikinę, kad 
virš minėta deportacija Šio mūsų 
nusistatymo neliečia.

Kiek tai liečia susirūpinimą 
dėl pono Linnas traktavimo, ku
rio jis gali susilaukti Sovietų 
Sąjungoje, pono Linnas deporta
cija yra saistoma Holtzman Pa
pildymo (Holtzman Amend- 
ment) Imigracijos ir pilie
tybės įstatymui. Pagal šį pa
pildymą tokie asmenys kaip po
nas Linnas, kurie buvo pripa
žinti persekiotojais naciais pa-, 
gal {statymo 241 (a) (18) para
grafą /8, U.S.C. Sec. 1251 :a) 
(19)/, nėra atleidžiami nuo de
portacijos dėl to, kad jų gyvybė 
ar laisvė gali būti pavojuje 
deportuotame krašte. Nors 
Valstybės Departamentas yra 
kreipęsis į eilę kraštų dėl gali-, 
mybės poną Linnas ten depor- 

"tuoti, iki šiol tik Sovietų Są
junga yra išreiškusi sutikimą 
jį priimti.

John T. McCarthy
Einąs sekretoriaus 
padėjėjo visuomeniniams 
reikalams pareigas”

PLBInf.

metinių proga nepaprastas Pa
saulio vyskupą sinodas prasidės 
šių metų lapkričio 25 ir baigsis 
gruodžio 8.

Į sinodą bus kviečiami visų 
kraštų penkiuose kontinentuose 
vyskupų konferencijų pirminin- 
kąL Rytaį Bažnyčių patriarchai 
irVai Kurie arkivyskupai.

Šio Pasaulio vyskupų sinodo 
tikslas bus ne tik paminėti 20 
tėsias II Vatikano susirinkimo 
metines, bet ir toje pačioje su
sirinkimo dvasioje naujai išgy
venti katalikiškojo pasaulio vie
nybę, tarpusavyje dalijantis rū
pesčiais ir laimėjimais, džiaugs
mais ir skausmais, dalyvaujant 
vieni kitų kovose ir viltyse; 
pasidalinti žiniomis apie pa
siektus rezultatus, vykdant Su
sirinkimo nutarimus, ir pasimo
kyti iš vieni kitų patirties; pa
skatinti vieni kitus, siekiant vis 
pilnesnio Bažnyčios atsinaujini
mo susirinkimo nutarimų dva
sioje.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

“Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos kraSto, ne taip ii rašto,— 
Giedu senųjų žodelius . ..”

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas • Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas Ir matematikas ėJo reikšmė lietuvių tautai.

fe—— PAULIUS JURKUS 
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Ir būdamas vyskupu Valan
čius visiem perdavė tą lietuviš
ko rašto meilę. Visi žinojo, jei 
nori būti žymesnis kunigas, jei 
nori šiek tiek pakilti, gauti ge
resnę parapiją — griebkis žąsies 
plunksnos. Ta plunksnelė bus 
tau sparnai, kurie aukštai iškels.

Ir koks buvo vargas Jiem ra
šyti lietuviškai. Jie mokės lenkiš
kai ir rusiškai. Lietuviškai tik 
kalbėjo, o rašyti nemokėjo. Ne
buvo nei kokių taisyklių, nei 
gramatikos. Rašė iš savo klau
sos, taip, kaip kalbėjo savo kai
me, pritaikydami lenkų kalbos 
rašybos ženklus. Jie daug vertė 
iš lenkų kalbos į lietuvių. Ir tuoj 
pusi garsindavo savo vyskupui, 

kad jis tą ir tą rašo, tą ir tą ver
čia. Ir tokie kunigai jau buvo 
vyskupo favorizuojami. O tie, 
kurie sklaidė tik kortų kaladę, 
o ne knygas, Valančiaus buvo 
nustumti j užkampius.

Visa Varnių seminarijos at
mosfera buvo suliteratūrinta. 
Ten jau buvo įvertinamas lietu
viškas žodis. Ir kaip keista — 
po tiekos metų, po didelių karo 
žygių, pastačius gražiausias bo- 
roko bažnyčias ir rūmus, papras
tame provincijos mieste įsižiebė 
meilė lietuviškam žodžiui. Tuo 
metu Baranauskas ir pravėrė 
seminarijos duris, pats atnešda
mas gražų lietuvišką Žodį. Tai 
ir buvo jo lemtiniausi metai.

Triumviratas tarp seminarijos 
mūrų

Varnių kunigų seminarijoje 
būdamas, Baranauskas susi
draugavo su dviem aukštaičiais, 
— su Klemensu Kairiu ir Pranu 
Viksva.

Klemensas Kairys buvo vien
metis su Baranausku, taip pat 
kilęs iš Liūdiškių kaimo, Anykš
čių valsčiaus, Utenos apskrities, 
vadinas buvo anykštėnas.

Kairys į Varnių Seminariją 
įstojo porą metų anksčiau nei 
Baranauskas, — t.y. 1854. Semi
narijoje pasižymėjo savo gabu- 
mai^ir atkreipė vadovybės dė- 
mesį?Kairys 1857 buvo išsiųstas 
Petrapilio dvasinėn Akademijon, 
kurią baigęs į kunigus buvo 
įšventintas 1861 birželio 12, gi 
rugpiūčio 21 dar gavo teologi
jos magistro laipsnį.

Su Baranausku drauge Var
nių seminarijoje buvo tik viene
rius metus. Juos suartino lite
ratūrinė draugystė, nes ir Kai
rys buvo poetas, rašė eiles len
kiškai, lietuviškai, gerai mokėjo 
lietuviškai. Baranauskas apie jo 
lietuvių kalbą sakė: “Kad aš nors 
dešimtą dalį išmanyčiau apie 
lietuvišką kalbą, kaip kunigas 
Kairys, būčiau spakainas.” (spa- 
kainas — lenkiškos kilmės žodis, 
reiškia ramus).

Per metus drauge būdami se
minarijoje, jiedu tikrai susidrau
gavo. Kairys pasidarė Bara
nausko geriausiu draugu. Jiedu 
susirašinėjo eiliuotais laiškais, 
susirašinėjo lenkiškai ir lietuviš

kai. Tai buvo tikrai negirdėtas 
dalykas, kad kas tada laišką ra
šytų lietuviškai. Baranauskas 
parašė net dešimtį eilėraščių 
Kairiui, iš jų trys yra lietuviš
ki. Jie visi yra žinomi.

Iš tų eilėraščių matyti, kad 
juos jungė ne tik bendros min
tys ir pašnekesiai apie kilnias 
pašaukimo pareigas, apie Dievo 
ir tėvynės meilę, apie aukštą 
poeto uždavinį, bet ypač rūpini- 
mąsis lietuvių kalba ir literatū
ra.

Būtina dar papasakoti apie 
kun. Klemenso Kairio gyvenimą. 
Jis daug kuo panašus į dabar- , 
tinių laikų kunigų gyvenimą 
Lietuvoje. Ir jis buvo atkaklus 
kovotojas ir žuvęs ištrėmime.

Jis trumpą laiką buvo vikaru 
Rokiškyje, o jau 1861 gruodžio 
5 jis buvo paskirtas Kauno gim
nazijos kapelionu. Kun. Kairys 
tuoj prieš save nustatė rusų 
valdininkiją. Rusų administra
cija, kaip ir dabar taip ir tada, 
uždarinėjo katalikų bažnyčias. 
Buvo uždarę domininkonų baž
nyčią (nepriklausomos Lietuvos 
laikais ši bažnyčia buvo studen
tų, ten kapelionavo prel. Blažie- 
jas Česnys). Kun. Kairys kovo
jo gana sumaniai ir energingai, 
bet negi rusai atiduos užgrobtą 
kąsnį. Ta bažnyčia 1868 buvo 
paversta cerkve.

Bet čia buvo tik konflikto 
pradžia. 1863 naujuosius gim
nazijos rūmus pašventino sta
čiatikių kunigas. Rytojaus die
ną kun. Kairys vėl pašventino 

visus rūmus, nesiribodamas 
nustatytomis, eilinėmis katalikų 
mokinių pamaldomis.

Dabar rusų administracija 
ieškojo tik progos, kaip juo 
atsikratyti. Proga pasitaikė. 
Mintautoje darė kratą pas kun. 
Šatinskį. Ten rado seną, dar iš 
Petrapilio dvasinės akademijos 
laikų rašytą kun. Kairio laišką. 
Ten plačiai aprašė akademijos 
literatūrinio pobūdžio dragijėlę, 
kuri vadinosi “Respublika bau- 
bilisowa” — Baublio respub
lika. (Baublys gi buvo poeto 
Dionizo Poškos nuplautas 
ąžuolas ir iš jo kamieno buvo 
padarytas muziejus).

Toje draugijėlėje aktyviai da
lyvavo ir kun. Kairys, buvo 
numatytas net laikraščio redak
toriumi. Lietuvoje jau buvo pra
sidėjęs 1863 metų sukilimas, tai 
rusų administracija įžiūrėjo, 
kad ir ši literatūrinė draugijė
lė yra priešvalstybinė. Kun. Kai
lį areštavo 1863 kovo 16, kurį 
laiką laikė Mintaujos kalėjime, 
paskui pervežė į Vilnių. Čia be 
teismo, vien administraciniu įsa
kymu buvo ištremtas tolimon 
Verchotuijėn, prie- Uralo, Azijos 
pusėje. Kalėjimo ir tremties są
lygų neatlaikė. Mirė džiova 1864 
gegužės 28 (senuoju .stiliumi 
— gegužės 16).

Poeto kun. Klemenso Kairio 
vienas eilėraštis yra įdėtas į "Lie 
tuvių poezijos antologiją”, kurią 
sudarė Jonas Aistis ir Antanas 
Vaičiulaitis, išleista 1951 m., psl. 
225.

Kitas poeto Baranausko drau
gas buvo Pranas Viksva, gimęs 
1832, — t.y. trejetą metų anks
čiau nei Baranauskas. Ir į semi
nariją įstojo anksčiau. Varnių 
kunigų seminariją baigė 1857. 
Taigi, su Baranausku tik metus 
buvo drauge kunigų seminarijo
je.

Jis buvo lietuvių kalbos mylė
tojas, susidraugavęs su Bara
nausku ir Kairiu, svajojo apie 
“lietuvių literatūros aukso ga
dynę”.

Dar seminarijoje būdamas, jis 
iš lenkų kalbos išvertė K. Anto- 
niewicz knygelę—“Szwentadie- 
nis darbas arba skajtimaj ] 
szwentosi dienosi dėl broliu lie- < 
tuviu”. Knygelę išleido 1862,i 
antra laida išėjo 1907.

Jis pats rašė eilėraščius, su 
abiem draugais susirašinėjo eilė
mis. Spaudos draudimo metu 
Viksva platino draudžiamą 
spaudą, telkė parapijos knygne
šius, pinigu rėmė Tėvynės Sar
gą, Lietuvos mylėtojus ir slaptą 
Šv. Kazimiero draugiją, šiek tiek 
rašinėjo į Tėvynės Sargą, Ne- 
dieldinio skaitymus. Mirė 1908 
sausio 12 (senuoju stiliumi 1907 
gruodžio 28), mirė klebonau
damas Pandėlyje.

Kun. Pranas Viksva iš šių, 
trįjų draugą gyveno ilgiausiai, 
anksčiausiai buvo gimęs ir mirė 
vėliausiai, jis pragyveno ir An
taną Baranauską, kuris mirė 
1902.

(Bus daugiau)
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DĖL LITUANISTIKOS KATEDROS PASISAKO 
PLB VALDYBA IR PLB FONDO TARYBA
Mieli Pasaulio Lietuviai,

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba, vykdydama PLB 
Seimo- nutarimą, 1981 lapkričio 
20 pasirašė sutartį su Illinois 
Universitetu Chicagoje steigti 
pirmąją ir amžiną Laisvajame 
pasaulyje LITUANISTIKOS 
KATEDRĄ (The Endovved Chair 
of Lithuanian Studies) su 
750,000 dolerių fondu, kurio pa
lūkanos finansuos jos darbą. Pa
gal sutartį, pats universitetas 
skyrė 150,000 dolerių, o PLB pa
žadėjo surinkti 600,000 dolerių iš 
pasaulio lietuvių per penkerius 
metus.

Iki šiol daugiau negu 1200 
lietuvių iš pasaulio kraštų su
aukojo apie 300,000 dolerių ir 
JAV Lietuvių Fondas pridėjo 
60,000 dolerių. Lituanistikos 
Katedra pradėjo savo mokslinį 

. darbą 1984 rugsėjo mėnesį su 
pirmuoju jos vedėju prof. dr.

• Bronium Vaškeliu ir pirmaisiais 
lituanistikos studentais, siekian
čiais magistro bei doktorato 
laipsnių.

Jau veikianti Lituanistikos 
Katedra yra didžiulis kultūrinis 
bei mokslinis laimėjimas, garbė 
ir pasididžiavimas nei tik išei
vijos lietuviams, bet ir visai lie
tuvių tautai. Katedra yra visų 
pasaulio kraštų lietuvių institu
cija, už kurios steigimą ir jos 
pažadų įvykdymą yra atsakinga 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė.

Kadangi Lituanistikos Kated
ros įsteigimo sutarties išpildy
mui dar turime surinkti apie 
240,000 dolerių, PLB valdyba ir 
PLB Fondo taryba sausio 26- 
27 d.d. posėdžiuose nutarė 1985 
metus skelbti Lituanistikos Ka
tedros metais ir kviesti visą 
lietuvių išeiviją bei jos organi
zacijas prisidėti prie šio vajaus 
įgyvendinimo iki šių metų galo.

Katedros steigimu, lėšų telki
mu, teisiniais ir kitais jos rei
kalais jau nuo 1979 metų rū
pinasi PLB valdybos tiems tiks
lams specialiai įsteigtas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Fondas (Lithuanian World Com- 
munity Foundation). Šio fondo 
dabartinės vadovybės pusę 
narių sudaro JAV LB pareigū
nai, ir kitą pušų — PLB parei
gūnai. Lėšom telkti yra sudary
ti ir jau veikia komitetai JAV- 
ėse, Kanadoje, Australijoje, Ang
lijoje, Kolumbijoje, Šveicarijoje 
ir V. Vokietijoje. Pasižadėtą Il
linois universitetui 600,000 do
lerių sumą galutinai įmokėjus ir 
Lituanistikos Katedros steigimo 
darbą baigus, PLB valdyba tar
sis su JAV Lietuvių Bendruome-

KONKURSAS LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE
JAV lituanistinėse mokyklose 

Amerikos Lietuvių Tary bos ini
ciatyva buvo pravestas rašinį ų 
konkursas tema: “Kodėl aš turiu 
laikytis Dešimties Dievo įsaky
mų?”.

Buvo gauti 55 rašiniai iš Mar
ąuette Parko ir Dariaus Girėno 
mokyklų Chicagoje, iš Los An
geles, St. Petersburgo, Bostono, 
Roch estes te rio ir iš neakivaiz
dinių mokyklų.

Rašinius vertino komisija: 
Gailutė Valiulienė, Indrė Tijū- 
nelienė, Nijolė Nausėdienė ir 
Juozas Plačas.

Dvi pirmąsias premijas po 75 
dol. laimėjo Vilija Žemaitaitytė,

L. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
METINĖ PREMIJA
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

1984 metų grožinės literatūros 
premijai atrinkti vertinimo ko
misija sudaroma iš penkių narių 
— New Yorke ir jo apylinkėse 
gyvenančių rašytojų bei kvalifi
kuotų asmenų. Pilna komisijos 
sudėtis bus paskelbta vėliau.

Rašytojų Draugijos valdyba 
ir toliau laikosi principo — ne
pirkti knygų, išleistų 1984 me
tais, savo lėšomis, o svarstyti 
tik tas, kurios bus atsiųstos jas 
išleidusių leidyklų ar autorių. 
Todėl maloniai prašomos leidyk
los arba patys autoriai už jas

ne dėl tolimesnės Katedros glo
bos. PLB Seimas bus prašo
mas susitarimą patvirtinti.

Dėkojame visiems pavie
niams aukotojams, organizaci
joms, klutauns, spaudai, radijui, 
parapijoms, Katedros lėšų tel
kimo komitetams ir įgalioti
niams, Kanados ir JAV Lietuvių 
Fondams 
nėms už 
JAV LB 
inininkui 
nuoširdų 
JAV LB lėšų telkimo komitetui, 
ir tikimės tolimesnės visų para
mos iki Katedros steigimo dar- 
lias bus užbaigtas.

Tad dar kartą kviečiame vi
sus jungtis į Lituanistikos Ka
tedros galutinio įgyvendinimo 
lėšų vajų. Visos aukos JAV ir Ka
nadoje gali būti nurašomos nuo

ir kraštų Bendruome- 
surinktas aukas, ypač 
švietimo tarytais pir- 
Jonui Kavaliūnui už 

darbų vadovaujant -

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

(atkeltais 2 psl.)
mijos — mezgėjai O. Jarmula- 
vičienei ir medžio drožėjui F. 
V argonui.

— Naujų knygų lentynoje. 
"Vagos” leidyklos naujienos — 
Juozo Nekrošiaus eilėraščių kny
ga "Abejoju ir klausiu” (128 
psl., 14,000 egz., iliustr. S. Chle- 
binskas), Algirdo Pociaus apsa
kymai "Liepos šešėlyje” (208 
psl.. -30.000 egz.), Jono Kaunec- 
kio dokumentinės apybraižos 
“Prelatas Olšauskas” 3-as leidi
mas (253 psl., 20,000 egz.), 
Eduardo Mieželaičio knyga 
"Mūza ir upėtakis” (509 psl., 
20,000 egz.), Alberto Laurinčiu- 
ko kelionių apybraižos “Taifū
no rūstybė” (495 psl., 30,000 
egz.), Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščiai “Vienintelė žemė (120 
psl.. -50,000 egz., iliustr. G. Di- 
delytė), Jono Mikelinsko kūri
nių serijos trečioji knyga — apy
sakos ir apsakymai “Žvaigždžių 
dulkės” (-384 psl., 20,000 egz.), 
Vytauto Skripkos eilėraščiai 
“Pervaža” (85 psl., 7,000 egz., 
iliustr. A. Gintalienė), Petro 
Dirgėlos istorinis romanas “Kūl
grinda (270 psl., -30,000 egz.), 
Sigito Gedos eilėraščiai ir poe
mos “Varnėnas po mėnuliu” 
(3-36 psl., 14,000 egz., iliustr. S. 
Chlebi-nskas).

— Elenos Bindokaitės, Lie
tuvos liaudies artistės, kūrybos 
vakaras Įvyko Valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų

13 m.. Los Angeles lit. mok. 
mokinė, ir Marius Polikaitis, 12 
m., Chicagos Marąuette Parko 
mok. mokinys.

Po 50 dol. laimėjo: A. Gedmi
nas (Los Angeles), A. JarašCi
nas (Los Angeles), R. Gaižutis 
(Marąuette Parko), S. Juškaitis 
(Marąuette Parko).

Po 25 dol. laimėjo: P. Viskan
ta (Los Angeles), R. Prišmantai- 
tė (Los Angeles), A. Kalvai
tis (Manjuette Parko), G. Gra
bauskas (Marąuette Parko), G. 
Vygantas (Dariaus Girėno), A. 
Bobelytė (St. Petersburg). ’

Premijom 500 dol. paaukojo 
kun. dr. J. Prunskis. 

atsiųsti žemiau nurodytu adre
su po penkis egzempliorius 
kiekvienos knygos iki 1985 ba
landžio 15.

Knygos, išleistos su 1984 m. 
data ir atsiųstos iki nurodyto 
laiko, turi teisę į šių metų lite
ratūros premiją. Knygas siųsti 
adresu: Rev. L. Andriekus, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Kasmetinės Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 2,000 dol. premijos 
mecenattas yra Lietuvių Fon
das, Ine.

LR D valdyba

mokesčių (IRS I.D. No. 36- 
3097269). Čekius ir testamenti
nius palikimus rašyti LITHUA- 
NIAN WORLD COMMUNITY 
FOUNDATION vardu ir 
siųsti: 5620 S. Claremont Ave- 
nue, Chicago, IL 60636, U.S.A.

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė:

Vytautas Kamantus, PLB val
dytais ir PLB Fondo tarytais 
pirmininkas

Dr. Tomas Remeikis, PLB 
valdytais pirm, pavaduotojas ir 
PLB Fondo tarytais narys

Nijolė Balzarienė, PLB Fondo 
reikalų vedėja

Rimantas Dirvonis, PLB val
dybos vicepirmininkas.

Mykolas Dranga, PLB valdy
tais vicepirmininkas ir JAV LB 
tarytais narys 

mokomojo teatro salėj. Susirin
ko gausus meno gerbėjų bū
rys. E. Bindokaitė savo kelią 
Į sceną pradėjo 1915 Voroneže 
vaidindama moksleivių dramos 
ratelyje. Dirbdama Venciūnų 
pradinėje mokykloje, statė mėgė
jiškus spektaklius. 1929 metais 
baigusi B. Dauguviečio vado
vaujamą teatro studiją, E. Bin
dokaitė tapo viena pirmųjų pro
fesionalų paruošimą įgijusių 
aktorių. Du šimtus įvairiausių 
vaidmenų sukūrė E. Bindokaitė 
Kauno, Šaulių, Klaipėdos dra
mos^ teatrų scenoje. Daug jėgų 
ir energijos atidavė, vadovauda
ma vaikų dramos teatram. Sce
nos veteranė klaipėdiečiam šį 
kartą suvaidino ištraukas iš 
spektaklių, apie jos kūrybą pa
pasakojo Lietuvos nusipelnę^ 
artistas Kazys Tumkevičius ir 
menotyros mokslų kandidatas 
Petras Bielskis.

— Lietuvos kino studijoje 
centrinės televizijos užsakymu 
sukurtas muzikinis filmas “Va
kar ir visados”. Filmo režisie
rius — G. Lukšas. Jis drauge 
su poetu M. Martinaičiu, daly
vaujant P. Mataičiui, parašė 
ir scenarijų. Operatorius — R. 
Juodvalkis, dailininkas — G. 
Kličius. Muzikinėje juostoje “Va
kar ir visados” atgyja senoviniai 
lietuvių liaudies papročiai, šo
kiai ir žaidimai, skamba sutar
tinės.

— Palangos parodų paviljone 
atidaryta dekoratyvinių metalo 
dirbinių paroda. Trisdešimt me
talo meistrų iš Maskvos, Alma 
Atos, Chabarovsko, Odesos, Vil
niaus bei Kauno ir kitų šalies 
miestų eksponuoja Palangos 
dailininkų kūrybos namuose su
kurtus darbus.

— Vilniuje, Meno darbuoto
jų rūmuose, įvyko vakaras, skir
tas poeto Antano Miškinio gi
mimo 80-osiom metinėm pami-

LIETUVIAI BRAZILIJOJE
Brazilijoje šiuo metu yra trys 

lietuvių parapijos ir apie 16 
lietuvių kunigų. Dvi lietuvių 
parapijos yra Sao Paulo mieste, 
kur yra Įsikūrę daugiausia lietu
vių. Tai Šv. Juozapo ir Šv. Ka
zimiero parapijos. Trečioji lietu
vių parapija yra Rio de Janeiro 
mieste. Dėl sumažėjusio lietuvių 
skaičiaus, šios Rio de Janeiro- 
lietuvių parapijos veikla dabar 
yra labai ribota.

Bene veikliausia yra Šv. Ka
zimiero lietuvių parapija Sao 
Paulyje, kurią aptarnauja vie
nuoliai saleziečiai — kun. Pra
nas Gavėnas, klebonas, ir kuni
gai Petras Rukšys bei Petras Ur- 
baitis.

Saleziečiai redaguoja ir admi
nistruoja vienintelį Brazilijos 
Lietuvių Savaitraštį "Mūsų Lie
tuvą”, lietuvių ir portugalų kal
bomis leidžia informacines kny
gas, brošiūras apie Lietuvą, tuo 
būdu ypač siekdami brazilų tar
pe išgarsinti Lietuvos vardą.

Lietuvos vardas Brazilijoje

Algimantas Gečys, PLB valdy
bos vicepirmininkas ir JAV LB 
tarytais narys

Gintaras Grušas, PLJS pirmi
ninkas ir PLB valdytais narys

Birutė Jasaitienė, PLB valdy
tais vicepirmininkė, PLB Fon
do tarybos narė ir JAV LB ta
rytais narė.

Stasys Jokubauskas, PLB vice
pirmininkas, PLB Fondo tary
tais narys ir iždininkas

Raimundas Kudukis, PLB val
dytais vicepirmininkas ir JAV 
LB tarytais mūrys

Kazys Laukaitis, PLB Fondo 
tarytais narys, JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm, ir JAV 
LB tarybos narys.

Milda Lenkauskienė, PLB 
valdybos vicepirmininkė

Dr. Antanas Razma, PLB Fon
do tarytais narys, Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkas ir JAV 
LB tarybos mūrys.

nėti. Pradėdamas minėjimą, Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdy
bos pirmininko pavaduotojas A. 
Pocius pabrėžė poeto kūrybi
nio palikimo reikšmę lietuvių 
literatūrai, didelį jo poezijos 
populiarumą. A. Miškinio kury-, 
bos kelią nušvietė filologijos 
mokslų kandidatas K. Nastopka. 
Apie poeto kūrybą, jos įtaką 
jaunesnių kartų rašytojam kal
bėjo: poetai E. Martuzevičius, 
A. Baltakis, J. Šiožinys. Vakaro 
metu skambėjo A. Miškinio poe
zijos posmai, respublikos nusi
pelniusio kolektyvo Vilniaus 
kvarteto atliekama muzika.

— A. Baranausko jubiliejiniais 
metais “Vaga” pateiks klasiki
nės lietuvių poezijos mėgėjam 
naują “Anykščių šilelio” leidi
mą, kuriame — greta origina
laus teksto — dedami ir jo ver
timai į rusų, vokiečių bei anglų 
kalbas. Į rusų kalbą “Anykščių 
šilelįn-vertė lietuvių literatūros 
bičiulis Nikolajus Tichonovas 
(1896 - 1979), vokišką vertimą 
parengė Hermanas Budenzygas 
(1893 - 1976), į anglų kalbą poe
mą vertė Peter Tempestas 
(1924 - 1984). Įžanginį žodį vei
kalui parašė Eduardas Mieže
laitis. Iliustracijas sukūrė dail. 
Alfonsas Žvilius.

— Naujų kilnojamų spalvotos 
televizijos stočių gamybą pra
dėjo Šiaulių televizorių gamyk
la. “Magnolija-83” — pirmas di
delis savarankiškas gamyklos 
konstravimo biuro specialistų 
kūrinys. Šios stoties bandomie
ji pavyzdžiai gerai įvertinti vi
sasąjunginėje liaudies ūkio pa
siekimų parodoje ir tarptautinė
je parodoje Ženevoje.

— Bendradarbiaudami su gi
miningomis $«nies įmonėmis ir 
mokslinėmis ĮsFūTgbrnis, Panevė
žio “Ekrano” gamykloje pra
dėta masinė naujų spalvoto vaiz
do kineskopų gamyba. Jų per
teikiamos spalvos grynesnės, re
guliuojamos automatiškai. Pa
grindiniai šios panevėžiečių 
produkcijos vartotojai bus Šiau
lių ir Minsko televizorių gamin
tojai.

S.L.K.

plačiai aidėjo ypač pereitais 
metais, minint Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero sukaktį. Salezie
čiai išleido šventojo biografiją* 
portugalų kalba. Ji buvo išsiun
tinėta visiem Brazilijos vysku
pam, išplatinti visoje Brazilijo-

Buvo surengtos specialios pa
maldos šv. Kazimiero j ūbi lieja us 
proga Sao Paulo katedroje, ki
tose vyskupijose, didžiausioje 
brazilų Marijos šventovėje Apa- 
recida.

Taip pat vyko įvairūs mipėji- 
mai. kurių keli buvo skirti tik
tai brazilam: jie, pavyzdžiui, 
įvyko brazilų Krikščioniškosios 
Literatūros akademijoje, Sao 
Paulo istorijos ir geografijos in
stitute, Sao Paulo miesto ir 
valstijos istorijos draugijoje. Ju
biliejinius šv. Kazimiero metus 
Brazilijoje numatoma užbaigti 
šių metų kovo mėnesį iškilmin
gomis pamaldomis, kuriom va
dovauti yra pakviestas Sao Pau
lo kardinolas.
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Plaktinės liepa

KUR TA PLAKTINĖS LIEPA?
Plaktinės kaimas yra nuo Za

pyškio 12 km į vakarus,, ir 8 km 
į pietus nuo Vilkijos. Kaimas įsi
kūrė tarp didelių girių. Iki 1944 
metų Plaktinės kaime gyveno 12 
šeimų. Karo metu kaimelį apšau
dė ir padegė. Tada žmonės išsi
kėlė kitur gyventi. Iš Plaktinės 
kaimelio išteka Liekės upelis, 
kuris įteka į Nemuną.

Plaktinės kaimelio vakarinėje

ALOYZO BARONO VARDO 
NOVELĖS KONKURSAS

Lietuvių rašytojų draugija tę
sia tradicinį Aloyzo Barono no
velės konkursą ir skelbia 1985 
metų premijai taisykles:

1.Novelės tema autoriai pasi
renka laisvai, tačiau pageidau
tina lietuviškas turinys ir perso
nažai.

giau 20 mašinėle rašytų laiškų 
formos popieriaus puslapių. Ter
minas 1985 m. gegužės 4 d.

3. Rankraščiai, rašyti mašinė
le su tarpais, pasirašomi slapy
vardžiu: atskirai pridedamas 
užlipintas vokelis, pažymėtas 
tuo pačiu slapyvardžiu, o vjduje 
— autoriaus pavardė, adresas

TAUTINĖ SĄJUNGA 
PREMIJAVO JAUNUOLIUS
Lietuvių Tautinė Sąjunga bu

vo paskelbusi konkursą parašy
ti rašiniui “Lietuvių tautinė 
sąmonė išeivijoje”.

Vertinimo komisiją sudarė Vi
da Jonušienė, Liet. Tautinės Są
jungos atstovė, žurn. Antanas 
Juodvalkis, rašyt. Nijolė Janku- 
tė-UžubaJienė, ‘‘Dirvos” savait
raščio redaktorius Vytautas 
Gedgaudas ir “Draugo” dienraš
čio redaktorius kun. Pranas

Komisija posėdžiavo vasario
8. o V. Gedgaudas savo nuo-

LIETUVIŲ FONDO PRANEŠIMAS

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisija, pirmininkaujama 
tarybos nario Stasio Baro, pra
neša, kad paramai gauti l prašy
mus reikia įteikti iki Š.m. ba
landžio 15 Lietuvių Fondo būs
tinėje, -3001 VVest 59th Street.

Ar skaitai lietuviškas knygas? 
Jei neskaitai, tai kas jas skaitys? 

pusėje tarp jaunų pušų auga 
senelė liepa. Jos vidurys ir du 
šonai kiauri. Spaudos draudimo 
metais joje buvo slepiama lietu
višką spauda.

Plaktinės miškuose slapstėsi 
1863 metų sukilėliai. Iš jų vienas 
buvo pagautas ir negyvai už
plaktas. Buvo plakami ir valstie
čiai, kurie rėmė sukilėlius. Dėl 
to žmonės ir kaimelį pavadino 
plaktine.

i

ir telefonas. Rankraščiai siun
čiami vertinimo komisijos pir
mininkei Julijai Švabaitei-Gylie- 
nei, 7142 S. Troy Avė., Chica
go, IL 60629. (Kiti du komisijos 
nariai bus paskelbti vėliau.)

4. Trijų asmenų komisija 
sprendžia balsų dauguma. Jei 
nerastų tinkamo premijai kūri
nio, premija atidedama kitiems 
metams. Nepremijuotų kūrinių 
slaptieji vokai nebus atidaromi 
ir, autoriams prašant, grąžinami 
kartu su novelėmis.

5. Premijuotos novelės auto
riui skiriama 500 dolerių pre
mija, kurios mecenatais yra dr. 
Petras ir Stefanija Kisieliai, gy
veną Cicero mieste, Illinois.

Lietuvių rašytojų draugija 

monę buvo pareiškęs telefonu. 
Posėdy vertinimo komisijos pir
mininku išrinktas kun. Pr. Garš
va, sekretore — V. Jonušienę.

Apsvarsčiu visų atsiųstų raši
nių turinį ir išsireiškimo būdą, 
vertinimo korhisija nutarė pa
skirti Pauliui Bindokui 250 dol. 
premiją, o po 100 dol. skirti 
šiom dalyvėm: Mildai Palubins
kaitei iš* Huntington Beach, 
Calif., Danutei Penčylaitei, 
Rimai Polikaitytei, Jolantai Sa- 
lytei ir Edvynai Valkiūnaitei. 
Šios pastarosios yra iš Chicagos 
ar apylinkių.

Tel. 312

gaunamos 
būstinėje.

Chicago, IL 60629. 
471-3900.

Prašymų formos 
Lietuvių Fondo
Kreiptis dariai dienomis 9 - 17 
vai. Suinteresuotos organizaci
jos, institucijos ar pas ieniai as
meny s, prašomi nepraleisti nu
statyto termino — balandžio 15 ’ 
dienos, nes pavėluoti prašymai 
nebus svarstomi.

Lietuvių Fondo
pelno skirstymo komisija

I
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PUTNAM, CONN

PAAIŠKINIMAS

PAREIŠKIMAS

— Ateitininkų 75 m. jubilie
jinis kongresas įvyks Šiais 
metais rugpjūčio — rugsėjo 2 
(Darbo dienos savaitgalyje) Chi
cagoje.

Arkivyik. Matulaitis paminėtas 
susikaupimo diena

C. Masaičio, seselių rėmėjų val
dybos pirm., susirinkusiųjų 
sveikinimu ir paskaitininko 
prof. kun. A. Rubšio, kuris pa
ruošė keletą veikalų religinėmis

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės (Lietuvoj va
dintos vargdienėmis) sausio 26, temomis, pristatymu. Prof. kun.

NUO VILNIAUS IKI CLEVELANDO

Šiais metais garsusis Čiurlio
nio Ansamblis švenčia savo gy
vavimo 45 metų sukaktį. 1940 
sausio 15 Vilniuje jaunas muzi
kas Alfonsas Mikulskis su savo 
žmona kanklininke Ona Mazo- 
liauskaite-Mikulskiene, Įkūrė 
Tautinio Meno Muzikinį Vie
netą, pavadintą M. K. Čiurlio
nio vardu. Mišrus choras, prita
riant kanklių orkestrui, nežiū
rint dviejų okupacijų, džiugino 
lietuvių širdis miestuose ir mies
teliuose. kol 1944 vasaros gale, 
bėgant nuo raudonojo teroro, 
ansambliečiai su savo dirigentu

Nors skurdi tremtis ir karo 
.pavojai vertė kiekvieną rūpintis 
savo asmenišku likimu, čiurlio- 
niečiai jau buvo spėję tiek susi
gyventi, kad dar karo metu Vie
noje, o karui pasibaigus — Pran
cūzų okupacinėje Vokietijos zo
noje iš naujo pražydo kaip ža
vus Lietuvos berželis pavasarį. 
Lietuvišką dainą, muziką ir tau
tinius šokius propaguodami oku
pacinių sąjungininkų kariuome
nių dalinių tarpe, ansamblie
čiai buvo globojami prancūzų 
karinės valdžios. Jų gausūs kon
certai, pasirodant tiek kariuo
menės daliniam, tiek vokiečių 
publikai, susilaukė daugelio pa
lankių atsiliepimų spaudoje ne 
tik įvertinant Čiurlionio an
samblio muzikinę pusę, bet taip 
pat atkreipiant muzikos specia
listų ir žinovų dėmesį Į mūsų 
dainų originalią, senovinę tona
ciją.

Toks stiprus buvo ansamblio 
solidarumo jausmas, kad ir to
liau. prasidėjus emigracijai, bu
vo dedamos pastangos išlikti 
drauge. Clevelande gyvenančių 
Amerikos lietuvių pastangų 
dėka didžioji ansamblio dalis 
su savo vadovais įsikūrė Cleve
lande ir čia iki šios dienos tę
sia iš mūsų amžinosios sostinės 
atsivežtas tradicijas. Tai vienin
telis choras, kuris dainuoja lie
tuviškas liaudies ar lietuvių 
kompozitorių liaudies motyvais 
sukurtas dainas, palydint liau
dies instrumentų orkestrui. An
samblio reali gyvenimo pusė 
taip pat įdomiai prisidėjo prie 
lietuvybės išlaikymo, nes an
samblio narių tarpe susikūrė 
naujos šeimos ir toliau kartu 
dainavo, vėliau~net ir su savo 
vaikais . . .

1983 metų rudenį mirė an
samblio įkūrėjas komp. Alfonsas 
Mikulskis. Ansamblio taryba, 
kuriai jau beveik 26 metus va
dovauja Vladas Plečkaitis, nu
tarė kviesti Rytą Babicką, an
samblio ilgametį chormeisterį, 
perimti dirigento ir vadovo pa
reigas. Rytas Babickas, neišse
miamos energijos muzikas, be* 
pareigų Čiurlionio ansamblyje, 
dar vadovauja Šv. Jurgio para
pijos chorui ir savo paties 1959 
metais įsteigtam Clevelando 
Vyrų Oktetui, kuris Kalėdų lai-

arki vysi Jurgio Matulaičio vie
nuolyno įsteigimo ir įkvėpėjo, 
58 m. mirties minėjimo dienos 
išvakarėse, suruošė vienuolyne 
susikaupimo ir maldos dieną. 
Dalyvauti pakvietė Naujojoje 
Anglijoje gyvenančius lietuvius, 
ypač vienuolyno rėmėjus. Daly
vavo daugiau kaip 120 žmonių.

Susikaupimo diena pradėta 
salėje po koplyčia, 10 vai. ryto, 
seselės Onos Mikailaitės paaiš- 
kinimuapie dienos reikšmę ir dr.
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Rytas Babickas. Čiurlionio 
ansamblio dirigentas

Paaiškinimas dėl Religinės 
Šalpos rasinio, palietusio ir Lie
tuvos Kronikos sąjungą, atspaus
dinto “I>raugo” vasario 7 d. 
26 numeryje ir “Darbininko” 
sausio 25 d. 4 numeryje.

Po rašiniu nėra jokio parašo, 
bet iš turinio aišku, kad rašo 
Religinė Šalpa. Ten rašoma apie 
LKB Kronikos anglų kalba at
skirų numeri ų-brošiūrų leidimą, 
kurias leido Kunigų Vienybė, o 
nuo 62 numerio perėmė leisti 
Religinė Šalpa. Minimas susita
rimas Kunigų Vienybės su Re
ligine Šalpa ir rašoma, kad tas 
susitarimas “nesaisto kun. K. 
Kuzminsko Chicagoje įsteigtos 
Lietuvos Kronikos sąjungos, 
kuri 1976 m. atsiribojo nuo Ku
nigų Vienybės ir nuo Religinės 
Šalpos ir per tą laiką išleido 
LKB Kronikos nr. 1-9 anglų kal
ba viename tome”.

Savaime suprantama, kad su
sitarimas nesaisto Lietuvos Kro
nikos sąjungos, nes ji yra pasau
liečių organizacija, veikia laisvai 
ir nepriklausomai nuo kitų orga
nizacijų, o kunigų organizaci
joms pasauliečiai negali pri
klausyti.

Lietuvos Kronikos sąjunga 
anksčiau vadinosi Religinės 
Šalpos rėmėjai, įsisteigė 1972 
balandžio 8 Chicagoje kun. K. 
Kuzminsko rūpesčiu ir pastan
gomis. Turėjo skyrius lietuvių 
kolonijose visame laisvajame pa
saulyje. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos pirmasis nume
ris išleistas pavergtoje Lietu
voje 1972 kovo 19. Gavę pir
muosius Kronikos numerius. Rė
mėjai juos daugino ir siuntinė
jo lietuviams. 1974 liepos mėnesį

kotarpy taip sėkmingai gastro
liavo Australijos Lietuvių Die
nose.

Kaip ir dauguma mūsų insti
tucijų bei organizacijų, Čiur
lionio ansamblio vadovybė pra
deda rūpintis prieaugliu, ta
čiau su dideliu entuziazmu žvel
gia- į ateitį, rimtai apsisprendę 
pagyvinti .ansamblio darbą, ku
ris. dėl a.a. Mikulskio sunega
lavusios sveikatos buvo gerokai 
sulėtėjęs. Prieš tai ansamblis 
su gastrolėmis aplankė visas 
didesnes lietuvių kolonijas JAV 
ir Kanadoje, buvo išvykęs į 
Pietų Ameriką ir dainavo tokio
se garsiose koncertų salėse, kaip 
New Yorko Lincolno Centre, 
Camegie Hali, Chicagos Civic 
Operos rūmuose, ir Clevelando 
Severance Hali.

Š. m. kovo 10 dieną 4 vai. 
popiet Clevelando Dievo Moti
nos Parapijos salėje ansamblio 
iškilminga sukaktis bus paminė
ta akademija — koncertu. Kal
bėtoja yra pakviesta iš Toronto. 
“Volungės” choro dirigentė Da
lia Viscontienė, kurios sumanų 
ir puikų dirigavimą teko stebėti 
pernai Clevelande įvykusios 
tautinių šokių šventės metu. 
Kalbėtoja pasidalins savo patir
timi kaip dirigentė, kurios cho
re dominuoja jaunimas. Ji nagri
nės lietuviškų chorų esamas 
problemas ir metodus tom pro
blemom išspręsti.

Clevelando lietuviai nekant
riai laukia Čiurlionio ansamb
lio pasirodymo. Repertuarą su
daro senos, tradicinės ir naujos, 
dar negirdėtos dainos. Chorui 
palydą sudarys Onos Mikulskie
nės vadovaujamas kanklių' or
kestras. Ona Mikulskienė yra 
vienintelė ansamblio narė nuo 
jo įsikūrimo dienos Vilniuje. 
Ansamblio pirmininkas Vladas 
Plečkaitis, tas pareigas su trum
pomis pareigomis einantis nuo 
1959 metų, pabrėžia ansamblie
čių solidarumą, susigyvenimą ir 
nenutrūkstamą šeimynišką ryšį, 
dar gyvą ir po keturių dešim
čių metų, čiurlioniečiam gyve
nant net tolimoje Australijoje.

Aurelija Balašaitienė 

1

2

3

Rubšys paskaitoje “Viltis” filo
sofiškai' aiškino viltį, jos ryšį 
su tikėjimu ir jos pasireiški
mą dailiais. Po paskaitos ilgo
kai užsitęsė diskusijos.

Po dalyvių pietų išklausyta 
kita prof. Rubšio paskaita 
“Vilties modeliai Šv. Rašte”. 
Šioje paskaitoje akivaizdžiai 
nurodyta apreiškimo viltis ir tos 
vilties išSaukti darbai istorijo
je, ypač Senajame Testamente. 
Paskaita Įmigta skaidrių monta- 

ji išleido LKB Kronikos I tomą 
su 7 kronikomis lietuvių kalba.

Ir nuo to laiko Lietuvos Kro
nikas sąjunga išleido LKB Kro
nikos lietuvių k. 7 tomus, ispa
nų kalba 2 tomus ir anglų kal
ba vieną tomą. Iš viso 10 tomų 
kurių puslapių skaičius 5024, o 
tiražas 53,000 knygų. Religinė; 
Šalpa, skelbdama, kad išleistas 
tik vienas tomas, sąmoningai 
klaidina lietuvių visuomenę.

Lietuvos Kronikos s-ga LKB 
Konikos tomus anglų, ispanų ir 
prancūzų kalbomis siunčia 2930 
Katalikų vyskupų, kurie dirba 
138 valstybėse. Taip pat tarptau
tinėms organizacijoms, vienuo
lynams, kolegijų ir universite
tų bibliotekoms, atsakingiems 
politikams ir spaudai. Išspaus
dintieji LKB Kronikos tomai yra 
išsiunčiami Kongreso ir Vatika
no bibliotekoms.

1976 m. įvyko ne atsiriboji
mas ar atsiskyrimas Lietuvos 
Kronikos sąjungos nuo Religinės 
Šalpos ir Kunigų Vienybės, ka
dangi ji nuo įsisteigimo dienos 
buvo laisvai ir nepriklausomai 
veikianti pasauliečių organizaci
ja. Tačiau pati Religinė Šalpa 
sudarė didelius sunkumus pa: 
sauiiečių organizacijai, dėl kurių 
organizacija nustojo veikimo 
laisvės, nes pagal Religinės Šal
pos įstatus visi Rėmėjų pinigai 
turėjo priklausyti jai. Atsirado 
didelis pavojus LKB Kronikos 
knygų leidimui. Po tokių netei
sėtų patvarkymų Rėmėjų vyriau
sioji valdyba savo posėdyje 
nutarė įsiregistruoti Illinois 
valstijos sekretoriate, pakeičiant 
ir organizacijos vardą. Gavusi 
įregistravimo dokumentą, Lietu
vos Kronikos s-ga vėl galėjo lais
vai ir nepriklausomai veikti.

Lietuvos Kronikos 
Sąjungos valdyba

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS

KELIONĖS NR. LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 1 DIENA LENINGRADAS, 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEVY 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. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO
IŠ MONTREALIO

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKA'S

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TLATT.O, ARBA BALETO BILIETUS, 
ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KEL. NR. 2 DAINŲ 
GRANOUOZINIS NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

1,835.00

ŠVENTĖ, KEL. NR. 4

TARPININKAUJAME NUPERKAMI AUTOMPB'LIUS, KO'r-MATINIUS 
KANT DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INF* . MAGIJOM 
REIKALAIS PRAŠOM KREIPTIS Į:

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

žu, surišant vaizdus su Šv. 
Rašto ištraukų skaitymu, kuriuos 
skaityti buvo pavesta keletui 
asmenų.

2:30 vai. popiet dalyviai .susi
rinko koplyčioje susikaupimui 
ir maldai, l>ei pasiruošimui išpa
žinčiai, kurios klausė keli kuni
gai. Mišiom vadovavo kun. V. 
Cukunts, koncelebruojaut prcl. 
V. Balčiūnui, kun. R. Krasaus
kui, kun. J. Ruokiui ir kun. A. 
Petraičiui. Kun. Cukuras pa
moksle “Matulaitis — vilties 
pavyzdys” nurodė, kad arkiv. 
Matulaičiui viltis teikė jėgų 
dirbti ir taip daug pasiekti. Iš 
jo verta mokytis kiekvienam.

Diena baigta dar pabendra
vimu ir užkanda. Ačiū seselėm 
už prasmingos dienos suruoši
mą. Sausio 27, sekmadienį, pa
maldų metu vėl prisimintas Ma
tulaitis ir melstasi, kad jis grei
tai būtų paskelbtas šventuoju.

J. Kr.

Iš kelių šaltinių esu painfor
muotas, kad “Gimtasis kraštas” 
nr. 6, 1985 m. vasario 7, ket
virtadienį, 5-tame puslapyje, 
skiltyje “Tautiečiai sveikina” 
išspausdino tokį laišką:

“Gimtojo krašto redaktoriui,
Sveikinu redakciją ir “Tėviš

kės” draugiją su Naujaisiais 
metais. Dėkoju už laikraštį, ku
riame randu aktualių informaci
jų apie Lietuvą i visą pasaulį. 
Geriausios sėkmės!

Bronius Nainys 
Chicago, IL. JAV”

Visuomenei viešai pranešu, 
kad “Gimtojo krašto” niekada 
negaudavau ir dabar negaunu, 
jo neskaitau ir juo nesido
miu. Jokio sveikinimo nei šiam 
laikraščiui, nei “Tėviškės” drau
gijai niekada nerašiau. Kaip 
mano vardu ir pavarde pasira
šytas! laiškas “Gimtajame kraš
te”1 Atsirado, neturiu nė mažiau
sio supratimo. Gal jį parašė 
koks nors kitas Bronius Nainys, 
tačiau man neteko girdėti, kad 
Chicagoje toks mano bendra
vardis gyvėntų. O jeigu to laiško 
autorius, jį rašydamas, turėjo 
galvoje mano asmenį, tai tokį 
jo pasielgimą laikau provoka
cija ir šmeižtu, nepaisydamas, 
ar jis buvo paruoštas okupuota
me Vilniuje ar kur nors lais
vame pasaulyje, sakykim, kad ir 
Chicagoje gyvenančių Lietuvių 
Bendruomenės griovėjų.

Bronius Nainys 
“Pasaulio Lietuvio” 
redaktorius 
Lemont, IL

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

BUTUS, BEI SUTVAR- 
IR VISAIS KELIONIŲ

Sifflplr <Hrjwne»- ln h tftmsh drMgn

— Kanauninkas Juozapas Žel
vys, Šv. Antano parapijos al
taristas, vasario 5 mirė Kaune. 
Velionis buvo sulaukęs 85 m. 
amžiaus, kunigu įšventintas 
1925. Velionis buvo kilęs iš 
Pušaloto parapijos Panevėžio 
vyskupijoj. Jaunystėj kaip sava
noris dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės kovose. Baigė Kau
no kunigų seminariją ir ėjo įvai
rias pareigas.

— Kun. Konstantinas Petri
kas, sulaukęs 73 m. amžiaus, 
mirė ir palaidotas vasario 8 
Aleksandrijoje, Skuodo rajone. 
Kunigu įšventintas 1937. Tai jau 
penktas šiemet Lietuvoje ir ant
ras Telšių vyskupijoje miręs ku
nigas.

— Senjoras kun. Jazeps Urdzė, 
gimęs 1909 rugsėjo 7 Gaudai- 
čiuose, Akmenės valsč., širdies 
smūgio ištiktas, staiga mirė 
sausio 31 Annaberge. Tai skau
dus smūgis Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčiai išeivijoje.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos naujai išrinkta centro valdy
ba pareigomis pas i skirstė, tai p: 
pirm. Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
vicepirm. Vladas Bakūnas ir Ig
nas Medžiukas, sekr. Juozas Ko
jelis, ižd. Rūta Šakienė. Kandi
datai: Petras Pamataitis ir Vla
das Gylys. LŽS centro valdybos 
adresas: 23500 Via Galera, Va- 
lencia, Calif. 91355.

— Lietuvių Rašytojų Draugi- 
jon narių slaptu balsavimu 1985 
metais naujais nariais buvo iš
rinkti šie rašytojai: Antanas 
Gailiušis — Philadelphia, Pa., 
Leonas Lėtas, Farmington, 
Conn., Jonas Minelga, — Chica
go, III., Antanas Jonas Skirka 
— Australija, Juozas Toliušis — 

j Chicago, III., Rūta Klevą Vid- 
i žiūnienė — Valencia, Calif., 
; Bronius Žalys — Australija.

— Lietuvos vyčių centro val- 
j dybos pirmininkė Loreta Stu- 
j kienė valdybos ir narių vardu 
j padėkojo Darbininkui už talką 

lietuviškoje veikloje ir prie laiš
ko pridėjo 50 dol. auką. Nuo
širdus ačiū.

— Mokytojų sąjungos 35 metų 
! sukakties minėjimas įvyks kovo 
į 10 Chicagos Jaunimo Centro 
j mažojoje salėje.

— Dail. Prano Domšaičio me
no darbų paroda Clevelande 
įvyks balandžio 13-14 Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

— Cambridge, Mass., viešoji 
biblioteka kiekvieneriais metais 
Vasario 16-osios proga išleidžia 
gražią spalvotą sąlanką apie 
Lietuvą. Ir šiemet sąlankoj nu
sakoma Lietuvos garbinga pra
eitis, dabartinė padėtis, lietuvių 
išeivių veikla: šv. Kazimiero 
mirties 500 m. sukaktis, vysk. 
P. Baltakio konsekracija, Cam
bridge lietuvių parapijos 75 m. 
sukaktis ir kt.

— 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.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Grybauskas. Lake Worth. 
Fla., - P. Jančauskas, Chicago. 
III. Užsakė kitiem: A. Ošlapas, 
Old Greenwich, Conn. — Algiui 
Ošlapui, Dearbom Hgts.. Micb. 
Sveikinam naujus skaitytojus it 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko pre
numerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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1984 M. AUKOJO
R. ir M. Jauniškis, NY (300);
S. ir J. Jazbutis, FL (205); J. 
Jokubka, IL (90); A. Juzelskis, 
MI (50); A. ir V. Kačinskas, IL 
(655); P. Kaladė, MA (425);
A. ir S. Kalvaitis, FL (1250);
B. Kurklius, OH (50); E. ir K. 
Katelė, IL (300); O. Kaulakie
nė, FL (325); V. Kažemėkaitis, 
WIS (70); A. Kisielius, OH (75); 
J. ir F. Klimaitis, OH (115);
J. ir E. Kontautas, MA (60);
C. A. Kučėnas, CA (56); M. Lem- 
bertienė, CA (170); V. Leml>er- 
tas, CA (140); St. Levanienė, 
CT (225); E. ir A. Liaukus, FL 
(50); J. ir A. Liorentas, FL 
(435); O. Liutennozienė, FL (50); 
St. Makarevičius, CA (50); A. ir 
M. Maskoliūnas, CA (110); J. ir 
E. Matulevičius, MA (200); O.B. 
Maželis, OH (135); K. Mažonis, 
OH (305); S. ir E. Mineika, 
MA (126); O. Mironaitė, IL (150);
J. ir O. Motiejūnas, CA (191); 
M. ir E. Naujokaičiai, CA (105); 
H.Y., OH (200); J. Nesavas, MI 
(135); M. ir L. Noreika, NY (155);
K. ir J. Norvilą, NY (90); V. ir 
A. Pažiūrai, CA (345); V. Pelec- 
kas, IL (125); O. ir J. Petrikai, 
FL (245); S. Plėnys, IL, (75);
J.K. Pmšinskas, CA (125); G. 
Radvenis, C A (205); kun. V. Rad- 
vina, CA (500); V. ir V. Rėklys, 
CA (100); T. ir D. Penkauskas, 
Kanada (50); K. ir A. Rimkus, 
CA (850); J. Ručys, CA (525);
L. Rudžiūnas, MA (225); A. Sa
kas, OH (50); P. ir R. Sakas, 
C A (235); I. ir B. Saldukai, DC 
<400); J. Šalna, IL (125); M. Sa- 
matienė, DC (305); A. ir E. Se
kas, CA (80); B. Sergantis, FL 
(70); J. Šiaučiūnas, IL (50); R. 
Sidrys, IL (150); J. ir J. Skir- 
gaudas, CA (135); J. Skirmuntie- 
nė, WI (50); A. Skridulis, FL (50);
L. ir L. Šmulkštys, IL (535);
A. ir J. Snieška, NY (195); J. 
Stelmokas, PA (205); M. ir A. 
Šveikauskas, FL (110); V. ir V.— 
Tumasonis, IL (350); X.Y. NY 
(185); A. Uknevičhis,NY(295); J.
ir V. Vaičjurgis, MA (125); K. ir 

E. Valiūnai, NY (11,941); A. Va
sys, MA (250); Br.Veitas, MA 
(417); I. ir M. Veleckas, IL (150);
J. ir N. Veličkai, CT (200); 
Kun. J. Velutis, IL (160); J. Veng
ris, MA (535); G.R. Vitkus, CA 
(120); E. ir L. VVeingortin, MA 
(465); D.V. Zakaras, AZ (140);
B. ir A. Zakarka, MI (100);
J. Žaliaduonis-Žalys, NY (1,180); 
A. Žebertavičius, FL (70); B. Že
maitis, CA (50(: M. Žitkus, OH 
(100); kun. J. Žvirblis, MI (400).

Po 45 dol.: K. Bačauskas, NY 
(145); R. Bridžius, OH (165); 
G. Bulotienė, MI (395); Z. ir A. 
Juškevičius, IL (165); J. ir N. 
Kiaušas, NJ (70); J. Leščinskas, 
MI (245); A. Liorentienė, IL (85); 
A. Repšys, IL (45); J. ir J. Sake- 
vičius, IL (1,065); S. ir J. Užu
pis, IL (45).

Po 40 dol.: A. ir R. Cesna- 
vičiai, NY (110); V. Cesnavi- 
čius, NY (110); E.S. Cibas, MA 
(140); S. Damušis, CA (40); P. 
ir O. Dovydaičiai, CA (190); 
L. Dubauskienė, IL (190); C. ir 
V. Janušai, NY (90); J. Jasulaitis, 
Australija (495); B. Juška, WI 
(40); O. ir L. Kazlauskai, IL 
(70); D. ir G. Kenter, CT (215);
I. ir S. Kaupeliai, MI (275); J. 
Kirvaitis, IL (85); kun. R. Kra
sauskas, CT (100); A. Lenortas, 
MI (140); G. ir I. Leškiai, CA 
(180); J. Matukas, IL (50); A. 
Mažiulis, MA (340); B. ir E. No- 
reikis, IL (40); V. ir A. Ostei- 
kai, MI (130); M. Pasker, FL 
(210); B. ir B. Paulioniai, OH 
(280); V. ir O. Pavilčiai, IL (110);
J. Petkevičienė, OH (120); L. 
Petravičienė, IL (80); P. ir M. 
Polteraičiai, MI (80); K. Šidlaus
kas, IL (115); V. Sinkus, IL (140);
P. Spetyla, IL (550); S. Staniš- 
kis, IL (270); K. S. Staponkus, 
FL (50); P. ir J. Stravinskai, 
IL (280); A. Strazdas, NJ (65); 
L. Trečiokas, CA (40); A. ir O. 
Vageliai, MA (130); V. Valdez, 
NY (40); S. Virpša, IL (215); 
O. ir P. Žilinskai, OH (160).

38 dol.: V.S. OH (298).
37 dol.: F. Borumas, Australi

ja (202).
Po 35 dol.: J. G. Asminas, MI 

(105); E. Baranauskas, N Y (247);
J. ir A. Bartkui. MI (450); A.M. 
Bielskus, OH (35); J. ir A. Dačiai. 
MA (180); P. Dalinis, FL (155);

TAUTOS FONDUI
(Tąsa iš praeito numerio)

Po 90 dol.: S. ir A. Dimas, NY 
(235); K- Dubauskas, Canada 
(570);'P. Gudelis, Vokietija (90); 
E. Repšienė, IL (620).

Po 85 dol.; A. Balašaitienė, 
OH (165); A. Katelienė, IL (220); 

. V. Staškus, MI (490); A. Viliušis, 
IL (335).

81 dol. A. ir S. Paškonis, IL 
(191).

Po 80 dol.: J. ir A. Dabrila, 
MA (440); J. ir S. Graužiniai, 
IL (210); K. ir O. Pautienius, 
FL (250); L. Puskepalaitienė. 
MI (150); Kun. P. Ragažinskas, 
NM (245); P.O. Skardis, OH 
(420); O.E. Stanaitis, MIN (180).

Po 75 dol.: J. Ambrizas, IL 
(335); Ašoklis, IL (90); prel. V. 
Balčiūnas, CT (325); V. Ceče- 
tienė, N Y (380); R. ir D. Ivaška, 
MA (280); J. ir K. Karalis, FL 
110); A. Kasiulaitis, OH (285);
J. ir M. Kričiūnas, CT (285); S. 
ir J. Kveėas. CA (4ol); A. Mar
ma, IL (120); J. ir V. Masilio- 
nis, OH (260); K. ir E. Oželiai, 
IL (470); Z. Rudvalienė, CA 
(CA (200); F.E. Skirmantas, CA 
(220); J. Strazdas, Canada (100);
J. ir R. Štuopis, MA (145); J. ir 
M. Uksas, CA (355); J. ir P. Vai- 
čaitis, FL (190); V. ir M. Valys, 
OH (550); J. ir B. Vasys, MA 
(720); E. J. ir A. Vilutis, IL 
(75).

Po 70 dol.; Z. Bacevičius, 
NY (220); K. Brazauskas. FL 
(255); V. ir U. Čičinskas. IL 
(337); S. ir H. Idzelis, OH (235); 
M. lešmantienė. OH (210); C.A. 
Jurevičius, CA (140); B. ir G. 
Mickevičius, MA (215); J. Mika
lauskas. MI (130); M. Ostraus
kas, IL (245).

67 dol.; J. Burdulis, NY (161). 
Po 65 dol.: J. Budrienė, OH 

(180); kun. J. Burkus, ARK (130); 
A. ir A. Januška, MA (580); 
A. ir B. Sukauskas, MI (232); K. ir 
A. Tautkus, IL (290); \ . ir B. 
Varnas. CA (455);.

62 dol.: V. Prūsas. IL (210).
Po 60 dol.: A. Astrauskas, 

MA (205); P. Balandis, IL (65); 
M. ir T. Duleba. OH (60); A. Du- 
najevski-Noakaitė. NY (130); J. 
Gruzdąs, FL (2<0); M. Kveda
ras, IL (145); L. L. Packauskas, 
MI (175). A. Poškus. Kanada 
(85); B. ir A. Reventas. FL (142); 
A. ir E. Šatraitis, FL (160); 
A. ir P. Šošė, IL (160); K. Sra- 
gauskas. MI (314); G. Stančienė, 
NY (270); V. Urbaitis, OH 145);
K. ir A. Venclauskai. CA (290);
J. ir A. Vitkauskas, IL (70); 
J. ir J. Žebrauskas, IL (60); 
J. Žemaitis, IL (100).

Po 55 dol.: K. Bagdonas, CT 
(55); A. ir B. Blaževičius. DEL 
(130); O. ir P. Blekys, IL (255); 
A. Kapačinskas. IL (55); Z. ir P. 
Korius. CA (55); A. ir B. Pau
tienius, OH (180); A. Rysavy, 
NY (135); S. ir S. Šimoliūnas, 
MI (190); J. Stonkus, IL (70); 
V. K. Žibąs. FL ((65?).

Po 50 doL: K. Adomavičius. 
M A (125); X.Y.. OH (700); P. ir J. 
Amboziejus, MA (1(5); K. Amb- 
zaitis. IN (225); Pr. Andriejaus- 
kas. FL (75); S.T. Antonaitis, 

" IL (100); B. Apanavičienė, NY 
(280); A. ir A. Audronis, CA 
(1125); Z. Augaitis, Australia 
150); V. Augustinas, NY, (65); 
V. Avižonis. DEL (275); L Ba
naitienė, NY (340); K. Bandzevi- 
čius, CA (175), dr. & Mrs. Ba
nys, CA (50); St. ir E. Baras. 
IL (100); E. ir V. Bartkus, IN 
(280); dr. J. Bartkus, IN (90); 
C. Beinoris, IL.150); V. M. Bi
tinas. FL (100); R. J. Budreika, 
FL (50); A. ir K. Bulota, CA 
(240); A. Butkūnas. MI (50); K. 
Dabrila, IL (150); K. Dabulevi- 
čius, IL (115); J. Dalbokas, CA 
(60); T. Dambrauskas, ARK 
(275); J. ir J. Daugėla, FL (105); 
drs. St.-Ž. Daugėla, DC (380); 
R. ir D. Degesys. OH (75); vysk. 
A. Deksnys, Roma (150);'kun. L.
Dieninis,'MI (1.200); A. Diškė- 
nas, FL. (190); Ą. ir I. Drauge
lis, IL (110); P. ir R. Dūda, IL 
(70); J. ir S. Galinis, IL (245); 
I. Gailiūnienė, WA (85); V. ir J. 
Girnius, IL (50); M. Gobys, FL 
(50); J. Grigaliūnas, FL (90); A. 
Gudonis, FL (205); O. Gustienė, 
CA (75); M. Janušauskas, Aust
ralija (50); L. ir V. Jaras, IL 
(250); A. ir I. Jasys, OH (125);

B. Z. Daukantai, FL (225); A. 
Davis, NJ (35); G. ir R. Degė
siai, NC (25); A. Dičius, CA 
(220); V. ir P. Dubauskai, N.Y. 
(115); K. ir M. Dūlys, Md (200); 
A. Dunzėla, VA (50); S. Dzi- 
kas, FL. (175); V. ir O. Eikinai, 
Ma. (120); S. ir V. Endrijonas, 
IH. (25); M. ir G. Erčius, N.Y. 
(140); N. Gabė, N.Y. (31); S. 
Galante, III. (25); B. ir J. Gah’- 
niai, Ma. (195); V. Galinis, O. 
(125); kun. J. Gasiūnas. Fla. 
(100); V. Gedgaudas, O. (35); 
J. ir S. Girdžiūnas, Mi. (60); 
kun. J.J. Grabys, N.Y. (70); O. ir 
J. Gradinskai, III. (55h J. Gries- 
mer, Ma. (25); P. ir M. Grušai, 
Ca. (205); J. ir D. Gvidai, III. 
(50);'J- Indriūnas, III. (75); 
V. ir F. Izbickai, Ma. (270); 
D.T. Izbickas, Ct. (25); V7. Ja- 
cobsen, Fla. (55); V7. Januškis,
O. (100); E. ir L. Jarašiū
nai, Ca. (200); P. Joga, O. (25);
V. Jomantienė, Fla. (130); E. Jo- 
sen, Az. (75); E. ir B. Juodėnas, 
O. (130); J. Juodis, N.Y. (120);
V. ir A. Juodvalkiai, Ca. (50); 
XYZ, Ca. (220); A. Kašuba, Fla., 
(65); S. Kazlauskas, III. (25); S. 
ir N. Kersnauskai, O. (170);
L. ir S. Keruliai, III. (75); S. 
Kežutis, N.Y. (215); K. ir V. Klei
vos, Fla. (255); B. ir A. Klimai,
O. (55); J. ir M. Klivečkos, N.Y. 
(200); L. ir J. Kloriai, Ca. (25);
J. ir V. Kulilauskai, Fla. (60); P. 
Kvarinskienė, Fla. (65); I. Ky- 
ras, Ilk (26); I. ir J. Laučkai, 
Md. (275); E. Legeckienė, III. 
(160); G. ir V. Lileikos, Ca. (50);
K. Linkus, Fla. (65); S. ir A. Lip- 
čius, Ct. (65); B. ir P. Lukai, 
Fla. (85); M. Lušienė, N.Y. (210); 
kun. J. Maknys, Ct. (235); R. 
Markus, N.Y. (255); J.B. Martu- 
nas, Pa. (50); R. Masiulionis,
N. Y. (95); M. ir L. ir L. Mas- 
kaliūnai, IIh (25); A. ir Z. Ma
žeikos, Fla. (210); E. ir A. Mer
kelis, N.Y. (25); V. Mieželis, 
Az. (115); V. ir B. Mikliai, Fla. 
(95); S. ir E. Mikniai, Ct. (145);
D. Mikoliūnas, O. (100); J. ir J. 
Mikuiionis, Mi. (95); J. Mikulis, 
III. (25); A. ir A. Miliai, Ca. (200);
P. ir E. Minkūnai, N.Y. (265); 
A. ir E. Misiūnai, Mi. (180);
O. ir K. Mitinai, N.J. (75); J. ir M. 
Mockai.Ca. (170); P; Mockus, 
Fla. (45); P. ir R. Moliai, Ma. 
(275); L. Morkūnas, III. (50); 
A. ir A. Mulioliai, O. (85);
J. Musteikis, N.Y. (45); M. Nagis, 
III. (50); K. ir O. Naudžiai, 
Ca. (155); E. ir B. Novickiai, 
III. (75); S. ir Z. Obelėniai, 
O. (122); K. Olson, Ca. (25);
J. Orantienė, O. (25); P. ir S. 
Pakalniai, Ca. (75); kun. J. Pa
kalniškis. N.Y. (145); T. ir G. Pa
lionis, Wis. (150); A. irLA. Paliu
liui, Ct. (50); A. ir S. Pairtie
ms, Ca. (155); R. ir V. Penikas. 
(215); kun. A. Petraitis, Ct. (175);
R. Petrauskas, N.Y. (75); V ir 
M. Petrošius, III. (25); E. Pike
lis, III. (90); J. J. Plikaitis. III. 
(155); M. ir A. Povilaičiai. N.Y. 
(155); M. Pranevičius, III. (75);
J. Preibys, Mi. (280); K. ir E. Priš- 
mantas. Ca. (25); J. ir A. Pum
pučiai, N.Y. (485); J. Pupinin- 
kas, Fla. (50); M. ir V7. Pužaus
kas, Ca. (55); P. ir R. Račiu- 
kaičiai, Md. (75); M. Radzevi- 
čienė, III. (25);V. Ramonas, III. 
(105); V7. Rastenis, Ark. (25); S. 
Raštikis, Ca. (55); a.a. A. ir Ž. 
Ratai, N.Y. (240); A. Reivytis,

' III. (25); A. Rimas, III. (85);
I. ir N. Rochon, Ca. (25); kun.
J. Ruokis, Ct. (475); A. Ruzgas, 
Fla. (86); P. Salkans, N.Y. (25);
V. Šamatauskas. Fla. (55); K. ir 
E. Sapetka. Ct. (25); O. ir B. Se- 

. bastijonai, III. (100); a.a. V7, ir 

. A. Šenbergai, O. (65); V. ir V.
Senutas, Ma. (220); J. Šepetys, 
Mi. (275); V. ir M. Šeštokai,

; Ca. (70); M. Šimkus, III. (50);
B. Skorubskienė, III. (70); D. ir 

. A. Šležai, III. (25); A. šmidtas, 

. Ma. (135); D. ir A. Špokai, Ind.
(105); S. Stankevičius, Can. (25);
I. Stankus, O. (65); V7, ir A. Sta
siūnai, Fla. (85); L. Staškunas, 
Fla. (70); kun. J. Steponaitis, 
Ma. (200); B. Steponis, O. (25);
J. Stravinskas, O. (115); E. ir A. 
Stakniai, N.Y. (513); O. Strimai
tienė, Ct. (280); J. Svirskis, Ma.

(25); D. ir S. Šilkeliai, Mi. (120); 
A. Šuopys, 111. (55); J. ir J. Švo
ba, Mi. (80); K. Tamošaitis, Ma. 
(200); L. Tamošaitis, N.Y. (215); 
R. ir A. Tamošiūnas. III. (25); 
L.S. Tomkus, Ca. (65); A. Užda-

K. Jankūnas NJ (265); S. ir L. 
Juškėnai, IL (95); K. ir J. Karu
žos, C A (85); J. Kedys, Australi
ja (75); B. Kriščiukaitienė, MA 
(35); V. ir M. Matuiioniai, OH 
(81); J. Naujokaitis, OH (185); 
S.M. Norkus, Kanada (60);'V. 
Petrauskas, IL (170); P. ir M. 
Poltcmitis, FL (210); J.Ir M. f 
Punkriai, FL (160); K. ir R. Pu
žauskai, MI (240); A. ir J. Simu
čiai, NY (152); P. Skėrys, IL (110);
G. Stapulionis, FL (40); A. ir 
M. Vaivados, VA (85); S. ir S. 
Vaškiai, FL (62); J. ir B. Vcnc- 
kai, CA (110); T. ir I. Wei- 
gand, IL (95); P. Zigmantas, OH 
(109).

33 dol. V. Maeys, CA (33).
Po 30 dol.: B. Acalinas, IL 

(50); V. ir L. Apanius, Oh (165); 
A. Armalis, FL(85); A. Atutis.CA 
(35); H. Bagdonienė, IL (30); D. 
Balčiūnas, CA (120); M. ir M. 
Barauskai, CA (65); S. ir V. Šar
mai, CA (65); B. Bieliukas, NY 
(225); V. ir S. Bubliai, MI (105'; 
V. Balkaitis, NE (135); J. Cėsna, 
FL<65); V. ir L. Civinskai, OH 
(87); B. Cižikaitė, IL (65); D.V. 
Dikčius, VA (60); V. Garbenis. 
IL (50); A. Gaushas, AR (30'; 
V. Gennantas, FL (205); kun. A. 
Goldikovskis, OH (100); A. Gri
galiūnas, IL (285); E. Grušienė, 
FL (165); A. ir J. Gustaičiai. 
CA (125); S.J. Gvazdinskas, MI 
(60); A. Janačienė, N Y (260); 
G. R. Jasinskienė, FL (160'.
K. ir D. Ječiai, IL (30); I. ir V. 
Jokšai, FL (55); T. ir M. Jurciai. 
IL (110); J. Jurevičius, IL (50);
L. Jurskis, PA (145); A. ir E. 
Juška, MI (150); A. Juzaitis, PA 
(205); V. Kasniūnas. IN (110'; 
P.A. Kaspariūnas, FL, (55); kun.
M. Kirkilas, IN (30); P. Krauja- 
lis, FL (50); O. Kremeris, IL 
(200); B. Kruopis, MA (260); 
Xy, NY (215); S. ir S. Laniaus- 
kai, OH (170); T. Liutkus, FL 
(140); St. Lukas, Sr. NY (90 h
S. & A. Mackevičiai, N Y (275); 
V’, ir E. Mazoliauskai, FL (85); 
V7. Micevičius, CA (60); P. Mik
šys, MA (160); E. Mikuckis. CA 
(30); B. Milaknis, CA (65); B. Mi
liauskas, IL (60); V. ir B. Mo- 
tušiai, IL (176); P. ir B. Muri
nai, IL (40); M. Norkūnas, MA 
(90); R. Ošlapas. IL (40); J. Pa- 
lubeckas, MA (85); I. Petrauskas, 
IL (180); B. Semaška. CT (55); 
A.S. Sergalis, Canada (30); S. 
Šmitas. MA (290); V. ir L. Šoliū- 
nai, IL (55); A. ir V. Stakniai, 
NJ (72); J. ir A. Starinskai, MA 
(260); S. ir H. Stasai, OH (82); 
J. Stravinskas, IL (30); J. ir P. 
Tamašauskai, CT (320); J. Taruš- 
ka, FL (50); kun. J. Tautkus, 
CT (225); J. Vembrė, MA (3-50); 
V7. Vitkus, NY (185); J. ir A. V y- 
tuviai, NY (180); V. Zaunienė- 
Leskaitienė, C A (135); V. Že
bertavičius, FL (275); K. ir A. 
Žukauskai, FL (90).

28 dol. S. Pagnier, Prane. 
(28).

26 dol. L. Venckus, MI (26).
Po 25.00 dol.: V. Aleksand- 

runas, Ca. (25); T. ir C. Alek
soms, Ma. (155); A. Alksninis. 
Fla. (25); M. Ancerys, III. (50); 
J. Augustas. O. (155); P. Ąžuo
las, N.Y. (150); P. Babickas, Ma. 
(55); E. Bacevičius, Fla. (250): 
V. Bagdonavičienė, III. (50); J. ii 
J. Bakšys, Fla. (26); S. ir E 
Bakutis, Fla. (100); E. Balceris. 
Az. (25); E. Balceris, Ca. (150) 
J. ir V7. Balčiūnas, Ma. (35): 
S. Balčiūnas, Fla. (85); V7. Ba- 
leišytė, III- (25); A. ir R. Balsys
N.Y. (315); S. ir D. Banaitis 
Ore. (275); V. Banevičius, Pa 
(225); K. Bartys, N.J. (55); S. ir R 
Bederiai, Ma. (45); T. ir I. Ber 
žinskas, O. (50); J. ir O. Bige 
lis, III. (75);A. Bilitavičius, III 
(25); A. ir V7. Biliūnas, Fla 
(75); G. ir B. Biškis, III. (75) 
E. Bliudnikas, MA (120); S. ir A 
Bliūdžius, Mi. (105); H. Brazai 
tis, O. (50); A. ir V7. Brazdžio 
nis, CA. (25); B. Bražėnas 
Fla. (150); R. ir R. Brič 
kis, MA (165); T. ir A. Briš

kaitis, III. (62); K. Bružas, III 
(25); P. Bružas, III. (35); A. i 
M. Bražėnai. Fla. (80); A. ir A. 
Budriūnas, CA (150); M. Butkus, 
Eng. (160); J. A. Cereška, MA 
(240); V. ir E. Cižauskai, MI 
(140); J. ir A. Dagiai. Ind. (153); 
V. Dainauskas. Nb. (125); M. 
Dambrauskas. Az. (75); P. Dami
jonaitis, FL (45); V. Dargis, Iii. 
(85); S. O. Daugėla, Ca., (455);

kevitiai. IlJ. (20); M J ir A. Prans- 
kevičiai, III. (60); V ir J- Puo- 
dž*uk»ičiai,O. (80); M. Pusfcars- 
kisjll. (20); S. Pusvaiki*,, Fla. 
(20); A. Ragelis, Fla. (55); G. 
Rajeckas, N.Y. (95); E. Raman- 
čionienė, N.Y. (90); S. Ramonas, 
III. (20); A. ir E. Rašytiniai, 
Mi.(LlO); J. Ra ubą, N.Y. (80);
O. Razutienė, Ca. (25); A. Ridi
kas, N.Y. (20); I. ir J. Rimku- 
nai, Ind. (30); V. ir O. Rociu- 
nas,O. (80); J. Romikaitis, Can. 
(20); A. Rūkas, Fla. (20); P. Ru- 
lis, Ind. (70); V. J. Rutelionis, 
Md (175); J. Sajonas, Fla. (40); 
B. Sakalas, Fla. (40); S. Šalkaus
kas, Fla (40); J. Salys, Ca. (20); 
A. ir D. Samušiai, N.Y. (40); 
V. Saudargas, Austr. (227); V. 
Savukynas, N.Y. (80); T. ir I. 
Serapinas, III. (25); E. ir R. Šil- 
galiai, O. (85); A. šilimas, Ma. 
(IK); V. Simaitis, III. (20), I. ir
P. Simanauskas, Ct. (50); S. 
Šimoliūnas, Mi. (20); Z. ir A. 
Sinkevičiai, III. (20); V. ir G. Šir- 
mėniai, Fla.; (20); J. Skudzins- 
kienė, Ma. (90); J. Smailys, Sr., 
Nb. (70); S. Šmaižys, Fla (25); 
J. ir K. Sniečkai, O. (100); V. 
šmidlys, O. (40); L. ir V. Sodei
kos, III. (45); L. Špokas, N.Y. 
(115); B. ir M. Stančikai, Ca. 
(75); J. Stapulionis, Ct. (75); 
J. ir K. Štarai, Fla. (20); S. ir V. 
Statkai, III. (20); E. ir J. Stepai, 
O. (20); M. ir L Steponaičiai,
N. Y. (140); E.A. Steponavičius,
O. (40); J. ir V. Stuogiai, O. 
(20); A. Styra, O. (155); A. ir A. 
Šukiai, Fla. (70); V. ir L. Šul
cai, Mi. (40); D.A. Sušinskas, 
0.(70); J. Tallat-Kelpša, O. (25); 
A. Tauginas, III. (45); vysk. A. 
Trakis, III. (120); K. ir A. Tuske- 
niai, Fla. (70); K. Vaičeliūnienė,
O. (125); O. Vaitas, Mi. (20); 
V. V. Vaitekūnas, Fla. (20); A. 
Vaitkus, Ca. (20); K. ir V. Vaitys, 
Fla. (90); A. Valaitis, O. (60); 
E. ir J. Valukoniai, Ma. (155); L.
Valiulis, Ind. (26); V. ir J, Vasiu- 
kevičiai, III. (30); S., Vėbrienė, 
III. (80); S. ir O. Venckai, Ma. 
(80); A.. Veneziano, Me‘. (44);
M. Vinclovas, O." (50); A.B? Vi- 
nick, Ind. (20); M. ir L. Vir
bickas, Fla. (90); J. ir K. Virš- 
kus, Fla. (60); G. Viskantas, Mi. 
(45); J. Vitėnas, Md. (20);B.V. 
Zabukas, Fla. (35); L.V. Zeikus, 
III. (55); V. ir V. Zeleniai, Ca. 
(50); V. ir J.A. Žemaitis, III. 
(40); A. ir D. Zenkai, Ma. (60);
P. ir A. Žičkai, Ma. (220); Žie
meliai, Ca. (20); \V. Žilinskas, 
Fla, (29).

19 dol.: A. Mažeika, NY (49).
18 dol.: W. Mikšys, Canada 

(18).
Po 10.00 dol.: V. Abariutė, 

Mi. (10); V. ir V. Abraitis, 
O. (10); XYZ, O. (195); J. And- 
raJiūnas, III. (30); KVZ, O. (10); 
E. Andriušis, III. (30); H. ir E. 
Andruška, N.Y. (92); V. Anonis,
N. Y. (75); A.T. Antanaitis, III. 
(45); K. Arlauskienė, Fla. (20);
A. Arnashus, Ca. (10); J. Augai- 
tytė, Pa. (15); S. Augaitis, Ct. 
(30); J. Aukščiūnas, III. (10); M. 
ir G. Aukštuolis, O. (35); D. 
Averka, Ma. (50); A. ir E. Aželis,
O. (10); K. Bačanskas, Ma. (10); 
V. Bacevičius, O. (43); C. Ba- 
činskienė, III. (10).; J. Bajori- 
nienė, Ct. (45); M. Balčiūnas, 
Fla. (20); P.P. Balčiūnas, Ark. 
(135); V. ir S. Balčiūnas, Fla. 
(20); L. Balkus, Mi. (15); V. 
Balsvs, Fla. (10); S. Baltušis, 
MaV(30); M. Balys, O. (60);
B. ir B. Banaitis, Ma. (25); 
B. ir L. Barauskas, III, (10); 
A Barčas, III. (10); M. Bamiš- 
kaitė, O. (55); J. M. Bamiškis, 
0. (60); T. ir G. Bauža, Wic. 
(40); J. Beineris, Ct. (50); J. Ber- 
sėnas, Can. (235); V. ir D. Bi- 
laišis. III. (10); J. Bivainis, Fla. 
(20); A. Bleizgienė, Fla. (30); 
P ir O. Bložis, Fla.-(35); P. ir M. 
Bogin, Ca. (10); A. Bražaitienė. 
Mi. (10); S. Bražionienė, III. (10); 
E. Bražiūnienė, Mi. (35); Rev. G. 
Brown, Can. (10); A. Brusokie- 
nė, III. (55); E. Bublaitienė, N.Y. 
(60); K. Bukys, N.Y. (10); R. ir 
JV. Bulotai, Mi. (80); B. Bulo
tienė. Fla. (10); I. ir E. Bume
liai, Fla. (30); A. Butkus, Ca. 
(10); J. ir S. Butrimai. O. (10); 
V. Bntkys. N.Y. (45); A. ir K. 
Campės. Ct. (228); E. ir R. Cel- 
kis, M i. (10); H. Čepas. Ma. (115);
J. Černius. 111. (10); K. ir I. Cer-

vinis, Mi. (25); J >r A. Vaičiu
laičiai, Md. (125); J. Vaineikis, 
III. (200); A. ir R. Vattiekai- 
čiai, Mi. (145); K. ir K. Valiai, I1L 
(25); A. Valiušaitis, Fla. (75); 
P. Vėbra, III. (25); R. ir R. Vel
tai, Ma. (408); D. Vendauskaitė, 
Ct. (155); E. Vengiausjcas, Mi. 
(50); R.V. Vienužis, III. (90);; 
E. I. Vilkas, Ca. (110); M. Vit
kus, Fla, (25); A. Wirstiuk, Mi. 
(275); S. Žadeikis, III. (85); G. 
Zahara, Can. (225); kan. V. Za
karauskas, 111. (25); A. Zamois- 
kis, Austr. (100); G. ir P. Žilio- 
niai, N.Y. (130); P. Zounes, Ca. 
(25); J. Žygas, O. (92).

24 dol. R. ir A. Parai, NY 
.(336).

23 dol. W. Dūda, CA (23).
22 dol. A. Žilinskas, IL (33)
Po 20.00 dol.: M. ir O. Aba

rius, Mi. (35); A. Andriulionis, 
Ma. (135); S. Augonis, Ma. (145); 
J. Augustinavičienė, Can. (20); 
V. Augustinavičius, Austr. (30); 
S.K. Aušrota, CA. (57); V. Aviža, 
N.Y. (80); J. Babravičius, Fla. 
(30); A. ir E. Bačiulis, Ma. (50);
L. Bajorūnas, Mi. (85); J. Bakšys, 
III. (20); J. Balbatas, O. (90); 
Baliukas, Fla. (20); E. Balionas, 
N.Y. (20); P. ir V. Balynas, Mi. 
(40); P. ir O. Banionis, O. (105); 
V. Bartuška, O. (85); A. ir A. 
Benetis, III. (40); R. Bitėnas, N.J. 
(105); A. Blažys, III. (20); A. k 
S. Bliūdžius, Fla. (20); L. ir U. 
Bliskis, Fla. (80); F. Bočiūnas, 
Fla. (20); J. Botyrius, N.Y. (140); 
P. Bračas, Fla. (75); J. Budrikis, 
Fla. (45); T. Bukaveckas, III. 
(20); V. Butkienė, Fla. (20); A. ir 
J. Cenfeldai, Ca. (20); V. Čei- 
čys, O. (20); E. Cibienė, N.Y. 
(20); K. ir E. Dakniai, Fla. (40);
A. Daugvydas, Mi. (65); J. Da- 
valga, Fla. (55); J. ir I. Dičpini- 
gaičiai, N.Y. (65); B. Dirsė, Can. 
(160); J. Domeika, Can. (60); 
A. Dovydaitis, Fla. (80). A. Dun
dulis, III. (40); B.A. Dundulis, III. 
(275); J. Dzenkaitis, Ca. (90); 
S. ir S. Džiugai, III. (20); B. 
Elsbergas, Fla. (40); A. Garbąus- 
kas, N.Y. (20j; kun- Z. Gelažius, 
IH. (20)? A. Grabauskas, Fla. 
(55); R. Graudis, N.J. (55); M. ir
L. Griauzdės, III. (40); V. Gry
bas, RI. (50); J. ir G. Gudauskai, 
CA. (70); V7, ir J. Hodges, Ma. 
(103); R. ir A. Idzeliai, O. (45); 
V. Ignatavičius, Can. (20); A. 
liekis, Fla, (30); B. Jacikevičie- 
nė, N.Y. (20); Z. ir B. Jakimčiai, 
Mi. (20); Z. Jalasinskas, 111.(50); 
V. Janušauskas, Ct. (40); J. ir A. 
Janušoniai, N.Y. (110); B. Jasai
tienė, 111. (20); A. ir E. Jasai
čiai, III. (65); J. Juozaitis, Fla. 
(30); J. Kabliauskas, III. (20); L. 
ir E. Kačinskai, Fla. (190); A. 
Kaminskas, Ca. (20); S. Kasnic- 
kas, Mi. (85); J.B. Kasperavi
čius, O. (20); Kazlauskas, Fla. 
(20); M. Kazlauskienė, Ind. (20);
J. ir O. Kemežiai, Ct. (70)B. Ke- 
mežaitė, III. (20); J. ir V. Kirtik
liai, Fla. (40); J. Kiznis, N.Y. 
(255); V. Klemka, Az. (20); B. ir 
A. Kovai, Ma. (50); B. Koz- 
lovvski, Ca. (40); A. Krulikienė, 
Fla. (115); V. ir E. Kutkai, Mi. 
(25); S. ir S. Kuznickai, III. 
(20); A. Kvantienė, III. (20; G. 
Lapenas, Fla. (40); A. ir J. Lap- 
šiai, Ma. (140); J. Laucevičienė, 
N.Y. (60); B. Laureckienė, III. 
(20); V.J. Lapatauska.s, Ca. (50); 
J. ir A. Mackevičius, III. (45);
J. Macus, Fla. (20); K. ir G. Mal- 
dėnai, III. (20); V. Mamai- 
tis, Fla. (85); M. Mankos, 
III. (20); V. ir V. Marcher- 
tas, III. (50); F. ir B. Masai- 

čiai, Ca. (30); V. Maurutis, O. 
155); A. ir L. Mažeikos, Ca. (650);
M. Meškauskas, III. (40); B.Mic- 
kelevičius, Fla. (60); A. Miliaus
kienė, Fla. (40); V. ir L. Milu
kai, N.Y. (100); R. J. Misiūnas,
N. Y. (20); F. Mozuraitis, III. 
(90); L. L. Nagevičius, O. (55);
M. Nagurskis, Ct. (70); Naku- 
tavičius, N.Y. (50); N. Navickas, 
Fla. (70); K. ir I. Nenortai, 
(200); V7. Norvaiša. Fla. (20); 
P. A. Ca. (140); A. Pabrėža. 
III. (220); P. Padvaiskas. III. 
(20); C. Pakulis, Md. (20); P. ir E. 
Pamataičiak Ca. (135); S. Pango
nis, Nb. (40); J. Paskųs, Fla. 
(40); V. ir A. Patalauskai. Mi. 
(240); A. Paulionis, Fla. (50);
S. Paulius, III. (20); B. Pantie- 
nius, O. (20);J. ir E. Pažėrai, 
Ca. (45); P. Petkevičius, III. (45); 
A. Petrauskienė. Fla. (1072); 
J. Petrikonis la (80), J. Povilai- 
tienė. Nb. (140); J. ir S. PmiK- (nukclta | 8 psl.)
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ATEINA NAUJAS SKULPTORIUS
Skulptoriaus Mykolo Arvysto 
paroda Vasario 16 proga

Kadaise Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga Kultūros 
Židinyje vykdavo didelės l>end- 
ros parodos, šiais metais buvo 
mažas pakaitalas — vasario 16- 
tą įvyko tikrai graži ir- įdomi 
naujo skulptoriaus paroda jo 
paties studijoje Manhattane.

Parodos rengėjai
Manhattane veikia Aušros 

Vartų parapija. Tos parapijos 
rėmėjai yra gana judrūs ir išra
dingi. Ten susibūrė žmonių gru
pelė, pasivadino “Branduoliu”, 
rengia koncertus, susiėjimus.

Dabar iniciatyvos ėmėsi dr. 
Gražina Baliūnas Austin. Ji yra 
pasižymėjusi dantų gydytoja, 
gyvena Short Hills, N.J., ir pri
klauso prie Aušros Vartų parapi
jos, tą parapiją remia dosnio
mis aukomis.

Ji susitiko kitą savo profesi
jos žmogų dr. Mykolą Arvys- 
tą. Šis yra dvigubos profesijos. 
Jis taip pat dantų gydytojas ir 
chirurgas ir, be to, yra baigęs ir 
skulptūrą Columbijos universi
tete.

Ji matė jo skulptūras ir su
manė jas panaudoti savo tikslui 
— surengti parodą, kuri parem
tų Aušros Vartų parapiją. Taip 
ji ir padarė. Kad paroda būtų 
sėkmingesnė, ji sudarė tokį ko
mitetą: dr. Mykolas Arvystas, 
dr. Gražina Baliūnas-Austin, 
Vytautas Dudėnas, Vitas Geru
laitis, Sr., Juozas Kazlas, Rasa 
Allan Lisauskas, dr. Jokūbas 
Stukas.

gimęs Kaune, čia išėjęs visus 
mokslus. Išsikalbėjus pasakė ir 
tai, kad jis pamatė, jog iš me
no ar iš skulptūros nepragy
vens, arba gyvens gana skurdžiai. 
Tada baigė kitas studijas ir įsi
gijo profesiją, kuri leido jam 
atsistoti ant kojų. Dailės moks
lus baigė Columbijos universi
tete.

Jis yra retenybė skulptorius, 
viską kala iš marmuro. Šie mo
dernūs laikai griebiasi alumini- 
jaus, vario, geležies, įjungia ir 
kitas medžiagas ir sAikuria raiz- 
gytas, raitytas abstrakčiais, pu
siau abstrakčias skulptūras. Jis 
pasirinko marmurą, kurį reikia 
pamažu iškalti, nušlifuoti. Mar
muras dar sunkus. Reikia ne
maža erdvės, kur galėtum pato
giai savo skulptūras kalti.

Jis 1979 metais prie Hudsono 
upės nusipirko visą “lotą”, visą 
didelio namo aukštą. Įdėjęs daug 
pinigo, ten įsirengė gražią stu
diją ir savo gyvenamąjį butą. 
Visa yra antrame aukšte, {aukš
tą keliasi didelis liftas, kuris pa
jėgia užkelti ir jo marmuro ga
balus.

Vidaus įrengimas atliktas 
meisterių profesionalų. Puikus 
svečių kambarys su dideliais 
langais į Hudsono upę, puiki 
virtuvė ir didelė studija — dirb
tuvė. Čia taip pritaikyta, kad 
galėtum marmuro gabalus pasi
dėti ir kalti. Tai tikra skulpto
riaus studija.

Svečiai parodoje
Komitetas atspausdino gražius 

pakvietimus su atsakymo voke
liais. Pakvietimus plačiai išsiun
tinėjo ir prašė atsakyti, ar daly
vausi parodoje.

Taip sukvietė gražų būrį. Ta 
paroda įvyko vasario 16, šešta
dienį, nuo 5 iki 8 v.v. Drauge 
buvo sujungta su kokteiliu.

Dailininko — skulptoriaus 
studija yra dar praėjus Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, Hud
sono upės link, \Vashingtono 
gatvėje, numeris 427, netoli 
Hudsono upės. Kai kam buvo 
sunkoka pirmą kartą surasti, 
bet vistiek į parodą susirinko 
apie 50-60 žmonių. Daugiausia 
jų buvo iš paties Manhattano. 
Buvo daug gražaus jaunimo, 
kuris čia įsikūręs. Buvo svečių ir 
iš New Jersey. Iš New Hampshi- 
re buvo atvykęs dr. Kaupas. 
Iš Hartfordo, Conn., atvyko 
skulptoriaus tėvai. Visi čia susi
rinkę turėjo progos vakarą gra
žiai praleisti.

Drauge buvo paminėta ir Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tė. Vadovavo dr. Gražina Baliū
nas Austin. Ji pakvietė pakalbė
ti prof. dr. Jokūbą Stuką. Jis 
kalbėjo angliškai, nes buvo sve
čių ir nelietuvių ir tokių, kurie 
menkai mokėjo lietuviškai. Dr. 
Jokūbas Stukas prisiminė lietu
vių kelią į nepriklausomybę, da
bartinę krašto padėtį ir mūsų 
pareigas tam kraštui.

Į svečius buvo atsilankęs ir 
Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas, kuris 
ėjo nuo vieno būrelio prie kito 
ir vis džiaugėsi, kad tai daroma 
jo parapijai. Parapija nėra miru
si, ji gyva, joje yra nemaža jau
nimo.

Įėjimo auka buvo 20 dol. Ir 
visa tai ėjo parapijos iždui. Vi
sas gražias vaišes padengė ren
gėjai.

Marmurą jam atveža net iš 
Italijos. Naudoja trijų rūšių 
marmurą, — šviesų baltą, rusvą 
ir juodą.

Skulptoriaus Mykolo Arvysto 1977 - 78 metais sukurta skulp
tūra. Juodas marmuras. Jo darbų paroda įvyko vasario 16 
jo studiioie. Washington St.., Manhattane.

OMAHA, NEBR

VEIKLA PRIEŠ OSI SIAUTIMĄ

Kas tos jo skulptūros?
Augęs modernaus meno lai

kais, čia baigęs studijas, jis vis 
dėl to nenukrypo į kokį abstrak
tą. Jis remiasi gamta, remiasi 
žmogum. Visos jo skulptūros su
kurtos žmogaus tema. Daug 
skulptūrų vien tik torsas, tai yra 
— statulos be galvos, be rankų, 
be kojų. Porą buvo ir abstrak
tesnių kūrinių, kur žmogaus for
mos jau nedominavo. Šiaip dau
gumoje yra simbolistinės—eks
presionistinės, išreiškusios ko
kią nors gilesnę mintį, susi
mąstymą. Techniškai gražiai at
baigtos, nušlifuotos. Jos gana 
didelės, kitos žmogaus ūgio. 
Na ir sveria tokios po porą 
tonų.

Visa paroda padarė gražų 
įspūdį — tai skoninga, su ele
gantiška forma paroda. Reikėtų 
padėti visas pastangas ir parodą 
atgabenti į Kultūros Židinį. Ar 
tai yra galima, sunku pasakyti, 
nes skulptūros yra sunkios, 
didelės, sunkiai pavežamos. Bet 
jos yra vertingos.

Būdamas pats skulptorius ir 
turėdamas lėšų, skoningai įsi
rengė ir savo butą — su mo
derniais baldais, gėlėmis, statu
lomis. Pagal šį stilių buvo ir sve
čių priėmimas.

Klausiau, kas yra ta jo pavar
dė? Nežinau, ar tai teisinga, 
bet aiškino taip. Jo pavardė 
buvo Gečiauskas, o vardai buvo 
Mykolas Arvystas. Jis nubraukė 
savo pavardę ir lietuvišką vardą 
pavertė savo pavarde. Visai gra
žus sprendimas.

Sėkmės naujajam mūsų skulp
toriui! (p .j.)

Kas tas naujasis skulptorius?
Ne vieną intrigavo žinia, kai ji 

būva paskelbta Darbininke, kad 
bus tokia paroda. Visi klausė, 
kas yra tas naujas skulptorius? 
Ir niekas nieko negalėjo pasaky
ti. Kiti net susilaikė ir nevažia
vo, manydami, kad skulptorius 
nėra toks pajėgus, kad sukurtų 
vertingesnius kūrinius. Gaila 
laiko.

Skulptorius buvo ir yra gana 
kuklus, nesigarsinęs. Jei ne dr. 
Gražina Baliūnas Austin, gal 
ir dabar lietuviai jo nežinotų.

Kaip1 minėjau, jis yra ir dan
tų gydytojas — chirurgas ir dai
lininkas — skulptorius. Yra

HARTFORD. COMN.

Renginiai

VVashingtone, Hyatt Regency 
viešbučio patalpose, sausio 12 
prasidėjo Rytų Europos tautybių 
atstovų pasitarimas ryšium su 
Office of Special Investigations 
(OSI).

Šį susitikimą sušaukė 
Americans for Due Process 
(ADP). Jo tikslas: suteikti įvairių 
tautybių organizacijom progą 
pasidalinti žiniom apie jų veda
mą veiklą, kad būtų įmanoma 
įvairius žygius koordinuoti. Ati
darymo žodį tarė ADP . koordi
natorė Rasa Razgaitienė. Jinai 
toliau suminėjo visas sritis ir 
projektus, kuriais ADP šiuo metu 
yra susirūpinę. ADP nusistaty
mu, aktualiausias rūpestis yra 
deportacijos į Sovietų Sąjungą. 
ADP patirtis yra parodžiusi, 
kad OSI kolaboravimas su sovie-

tų KGB ir bendrai ryšiai su so
vietais yra jautriausios ir sėk
mingiausios temos svarstybose 
su valdžios pareigūnais. Žadama 
šį OSI-KGB suokalbį ir toliau 
kelti.

Kūčių vakarienė
Jau keleri metai kai Omahos 

lietuviškoji Šv. Antano parapija 
ruošia bendras Kūčias. Susi
domėjimas Kūčiomis yra didelis. 
Jose dalyvauja ir dalis kitatau
čių. Jie turi progos susipažinti 
su mūsų gražiomis, prasmingo
mis tradicijomis.

Didžiausią Kūčių paruošimo 

naštą nešė darbščioji Laimutė 
Antanėlienė. Visai Kūčių eigai 
vadovavo Irena Lęleikienė.

Daugelį dalyvavusių giliai 
palietė uždegimas trijų didžiųjų 
žvakių, kurios turėjo simbolišką 
reikšmę. Uždegti žvakę Dievui 
buvo pakviestas klebonas kun. 
Petras Žarkaųskas. Žvakę Tė
vynei uždegė jaunuolis Audrius 
Raškevičius, kuris praėjusią va
sarą lankėsi Lietuvoje. Artimo 
meilės žvakė buvo uždegta Lai
mutės Antanėlienės.

Pasimeldę, dalinomės Dievo 
pyragu, linkėdami vienas kitam 
sveikatos ir visokeriopos sėk
mės, sotinomės gardžiai paruoš
tais pasninkiniais valgiais.

Po to mūsų kolonijos dekla
matorius Julius Rūkas pasidali
no mintimis iš eilėraščio “Prie 
Kūčio stalo”. Eilėraštis yra pa
rašytas nežinomo autoriaus Si
bire. Giedojome kalėdines gies
mes ir, prisiminę praėjusias Kū
čias tėvynėje, troškome ištraukti 
iš po staltiesės ilgiausią šiaudą, 
nes juk tai mena ilgą gyveni- 
m4 • • • J.P.D.

— Okupuotoje Lietuvoje 1984 
metais mirė 27 kunigai, o naujų 
kunigų visom šešiom vyskupi
jom buvo įšventinta tiktai 12. 
Dabar Lietuvoje yra apie 160 
parapijų, kurios neturi savo ku
nigo.

— Čiurlionio ansamblio veik
los 45 m. sukaktis specialiu 
koncertu bus paminėta kovo 10, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Dievo 
Motinos parapijos salėj, Cleve
lande. Diriguoja Rytas Babic
kas.

— Dainininkų ir instrumenta
listų koncertas, rengiamas JAV 
LB Kultūros tarybos, kuris turė
jo įvykti Clevelande kovo 16, 
atidedamas iki spalio mėnesio.

Tradicinius velykinius pusry
čius L.M.K. Federacijos Hart
fordo klubas rengia kovo 31, 
Verbų sekmadienį, tuoj po 9 
vai. lietuviškų mišių. Pusryčiai 
vyks Švč. Trejybės parapijos 
svetainėje.

Pavasario pokylis su pro
grama vyks balandžio 13 Šv. 
Andriejaus parapijos svetainė
je, New Britain, Conn.

Meno paroda įvyks gegužės 
4-5 Švč. Trejybės parapijos sve
tainėje.

KEARNY, N.J.
Laisvės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyko va
sario 17. Lietuvių parapijos 
bažnyčioje 10 vai. buvo iškil
mingos pamaldos. Kun. dr. Anta
nas Paškus pasakė atitinkamą 
pamokslą. Vargonininkė Mrs. 
Mazur su choru gražiai giedojo 
lietuviškas giesmes. Pašventintas 
vainikas padėtas prie gražaus 
lietuviško kryžiaus šventoriuje.

Klebono kun. Domininko Po
ciaus dėka parapijos biuleteny
je atspausdintas atsišaukimas 
anglų ir lietuvių kalbomis.

Po pamaldų vykome prie Kear- 
ny miesto rotušės, kur buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė, gie
dant Lietuvos himną. Susirinko
me apie 100 lietuvių ir apie 10 
miesto uniformuotų karo vetera
nų pagerbti Lietuvos vėliavos 
pakėlimą.

Keamy miesto burmi stras M r. 
Hill, dalyvavęs su keliais coun- 
selmanais, perskaitė proklama
ciją ir įteikė ją kun. klebonui 
D. Pociui. Burmistras pasakė 
lietuviam labai palankią kal
bą.

Kiekvienam atstovui buvo 
duota proga trumpai supažin
dinti kitus su savo organizacija 
ir jų pagrindiniais rūpesčiais 
OSI problema. Atskiras praneši
mas buvo duotas Antano Ma
žeikos iš Californijos, atstovau
jančio Baltų Laisvės Lygai.

Antanas Mažeika pristatė 
raštu ir žodžiu siūlymą sufor
muoti plačios apimties koaliciją į7vauti.^sisiįta Rrie pavadi- . 
politinei akcijai, kurią sudarytų ^injioz G patiri for,.CpAątitu-
ne tik etninės grupės, bet ir ame
rikiečių organizacijos. Koalicija 
ryžtųsi apsiimti ir įgyvendinti 
projektus Amerikos politiniame 
ir visuomeniniame gyvenime, 
padėti: išryškinti ir pakeisti OSI 
vedamą akciją.

Dalyviai šį siūlymą teigiamai 
priėmė. Ten pat buvo sudary
tas pateikto projekto vykdoma
sis komitetas. Komitetą sudaro 

, pirmininkas Janis Bolšteins iš 
American Latvian Association 
ir nariai: George Andrusyshyn 
iš Byelorussian Anti-Defamation 
Federation, Helena Kozak iš 
Americans Agains Defamation

of Ukrainians, Antanas Mažei-. 
ka iš Baltų Laisvės Lygos ir 
Mari-Ann Rikken iš Estonian 
American National Council.

Laikinasis komitetas per atei
nančius du mėnesius ištirs kon
krečias galimybęs šios koalicijos 
pasisekimui, užsibrėš gaires ir 
projektus ir ieškos asmenų, kurie 
sutiktų pastoviai koalicijai va-

tūjg&l Jtfstice.
Suvažiavimas baigtas pozity

vioj darbo nuotaikoj. Iš viso da
lyvavo šešių tautybių atstovai: 
baltarusų, estų, latvių, lietuvių, 
rumunų ir ukrainiečių. Nors 
kvietimai buvo siųsti JAV Lie
tuvių Bendruomenei, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei ir 
VLIKui, šie veiksniai atstovų ne
pasiuntė. ALTas dalyvavo per 
Jungtinį Baltų Komitetą, į kurį 
įeina.

Americans for Due Process

LOS ANGELES

Organizacijose
Keamy lietuvių kolonija turė

jo gražią patriotų grupę. Pami
niu bent keletą: Baltrukonis. 
Nekrošius, Paknys, Pieteris, Ka
tilius, Šukys, Svirnelis, Komčai- 
'tis, Grinevičius, Mėlynis, adv. 
Paulis, kun. Vaicekauskas ir kt.

Lietuvos vyčiai čia buvo gau
sūs nariais.

Buvo įsteigti du klubai ir ban
kas. Dabar bankui vadovauja dr. 
Jokūbas Stukas.

Vasario 11 metiniame klubo 
susirinkime L.C.C. Center buvo 
nubalsuota, kad New Jersey lie
tuvių organizacijos gali naudo
tis savo susirinkimam ir ki
tiem reikalam klubo patalpomis 
be mokesčio. Turima graži salė, 
kur gali tilpti per 200 žmonių. 
Mažesnėj salėj telpa per 50 
žmonių. Adresas: Lithuanian C. 
Center, 8 Davis Avė.. Kearny, 
N.J. 02032. Tel. 991-7769.

A.S.

Gavėnios rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj vyks 
kovo 27 - 31. Jom vadovauti 
sutiko kun. Vytautas Pikturna iš 
Riviera Beach. Fla.

Onos veidas, dviejų veiksmų 
komedija, bus vaidinama Šv. Ka
zimiero parapijos salėje kovo 3 
tuoj po lietuviškų pamaldų.

Kaziuko mugė, rengiama Los 
Angeles skautų, įvyks kovo 10, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero para
pijos patalpose.

Elena Bartkus, Lietuvos vyčių 
kuopos pirmininkė, sulaukusi 
b k 65 m. amžiaus, mirė sausio 
9. Jos gerumo patyrė Šv. Kazi
miero parapija, lietuviškos or
ganizacijos. Nuliūdime liko vjį- 
ras Edvardas, duktė Rita, se
serys Genovaitė Marbach ir Lo
cija Gilbert. — L.Ž.K.

Politinių studijų savaitgalyje 
Los Angeles, Calif., sausio 
27 advokatas Povilas Žum- 
bakis iš Chicagos skaito pa
skaitą “OSI/KGB grėsmės 
akivaizdoje”. Nuotr. Jono 
Navicko

Politinių studijų savaitgalyje Los Angeles, Calif., jauni
mas įvertina savo ir vyresniųjų veiklą. Kalba Tadas Dabšys. 
sėdi _  Linas P oi įkaitis. Rita Bureikaitė, Rima Navickaitė
ir Gailė Radvenytė. Nuotr. Jono Savicko

— Lietuvių mokytojų sąjun
gos 35-rių metų sukakties minė-

- jimas bus kovo 10 Chicagoje.
12 vai. pamaldos Jėzuitų koply
čioje, o po to akademinė dalis 
Jaunimo Centro mažojoje salėje. 
Paskaitą skaitys direktorius 
Juozas Masilionis. Meninėj daly 
trys dainuojančios žemaitės. 
Poezijos padeklamuos Zita Du- 
bauskaitė ir Apolinaras Bagdo
nas.

— Faustinas Švenčionis, Ar
gentinos kariuomenėj pasiekęs 
pulkininko laipsnį, paskirtas 
naujom aukštom pareigom: va
dovauti Campo de Mayo puska
rininkių mokyklai. Faustinas 
Švenčionis iki šiol ėjo atsakin
gas pareigas Argentinos amba
sadoj Washingtone. Jis yra pir- 

‘ irias lietuvių kilmės kariškis, pa
siekęs aukštą rangą Argentinos 
kariuomenėj. Sąmoningų tėvų 
dėka pulkininkas Švenčionis ša
lia ispanų ir anglų kalbų gerai 
kalba ir rašo lietuviškai.

— Prof. dr. Eugenijus Ged
gaudas, vadovaujantis Minneso- 
tos universiteto rentgenologijos 
ir branduolinės medicinos ka
tedrai, yra išrinktas Amerikos 
rentgenologų sąjungos pirminin
ku. Ši sąjunga, įsteigta 1900, yra 
seniausias mokslinis rentgenolo
gų telkinys pasaulyje. Pirminin
ko pareigas prof. dr. E. Ged
gaudas perims rentgenologų su
važiavime Bostone balandžio 
mėnesį.

— Lietuviam palanki VVCEV 
radijo stoties Chicagoje vedėja 
Lucyna Migala turėjo pokalbį 
su kun. dr. J. Prunskiu apie 
Lietuvą, apie nepriklausomybės 
minėjimą, apie pabaltiečiam dėl 
nacių nusikaltimų keliamas by
las. Tą pasikalbėjimą vasario 10 
du kartus perdavė per savo radi
jo stotį anglų kalba.

— Chicagos miesto centre, 
prieš “Chicago Tribūne” dien
raščio rūmus, sausio 30 buvo su
ruošta demonstracija prieš žmo
gaus teisių laužytojus. Buvo at
vykę spaudos, televizijos, radijo 
atstovai. Kalbėjo ukrainiečių, 
žydų, lenkų, italų ir kitų tautų 
atstovai. Kun. dr. J. Prunskis pa
pasakojo apie priespaudą oku
puotoje Lietuvoje. Apie šią de
monstraciją paskelbė WMAQ TV 
stotis, WBEZ ir WBBN radijo 
stotys, laikraščiai: Chicago De- 
fender, The Reader, Fra Noi. 
Draugas ir kai kurie etniniai 
laikraščiai.

— Vakaruose gautas moterų 
politinių kalinių sovietiniame 
konclageryje ŽCH-385/3-4. Mor
dovijos ATSR, parašytas sveiki
nimas prez. Reaganui. Kalinės 
sveikina jį su perrinkimu į JAV 
prezidento postą ir rašo: "Mes 
vikingai žvelgiame j Jūsų šalį, 
žengiančią laisvės ir žmogaus 
teisių gerbimo keliu. Linkime 
jum sėkmės šiame kelyje.” Svei
kinimą pasirašė 10 kalinių, jų 
tarpe Edita Abnitienė ir Jadvy
ga Bieliauskienė. Laisvos Euro
pos radijas su sveikinimo teks
tu supažindino ir Lietuvos 

, klausytojus. (E)
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LOBIŲ SALA FLORIDOJE
Vidury žiemos daugelio min

tys skrenda į saulėtą pajūrį, į 
atostogų knštns. Kantriai su
kandę dantis įšaukiame vasaros. 
Ir jau dabai darome planus kur 
važiuosime, lą matysime ir kur 
sustosime. Neturėdami savo vie
telės, keliausiime po viešbučius. 
O turėdami kur nors tolimam 
pajūry nuosavybę, kantriai mo
kame mortgffiiBS bei mokesčius 
ir tikimės, kad niekas nebus su
gedę kai pasieksime savo 
atostogų namelį ir galėsime be 
rūpesčių pailsėki.

Deja, kiekvienas namo savi
ninkas žino,kad taip nėra. Ypač 
kai tolima nu osavybė aplan
koma tik vien^ ar kitą kartą į 
metus. Tada vietoj atostogų ran
dame mūšy laukiančius remon
to ir valymo darbus . ..

“Lito” bendrovė New Yorke 
turi visiem atostogininkam įdo
mų ir naudingą pasiūlymą — 
vietoj trankynrosi po motelius 
ar triūso Jūsų skirtam atostogų 
name — pirkime dalį atostogų 
viešbučio. Ka ina nepaprastai 
žema, priežiūra garantuota ir 
atostogų buvei nė užtikrinta vi
sam gyvenimui.

Kur ir kaip Si galimybė atsi
rado? Vakarų Floridos pietinėj 
pakrantėj, dar Įtiek žemiau nuo 
Naples kurorti nio miesto, “Li
tas” surado tikrą lobių salą 
— Marco Island. Susidarius ge
rom sąlygom, “Litas” labai pi
giai nupirko grupę kurortinių 
pastatų. Juose yra įrengti gražūs 
butai, kaip tik pritaikyti atos

TAUTOS FONDUI 1984 M. AUKOJO
(atkelta iltipsl.)

niai, MI. (ld);L.Christensen, UI. 
(10); R. iri. Čiurliai, N.J. (55);
O. Cižauslas, Fla. (10); D. ir P. 
Dauginas,Can. (10); J. Dėdinas, 
III. (45) V.irr. Degutis, O. (65);
P. Deriešius, Fla. (10); E. Diet- 
rich, N.J.(ID); kun. A. Dran
ginis, Md (55); S. Dubauskas, 
III. (40); A. Durnbra, Mi. (35);
A. ir O. Dumčius, III. (240);
J. Dunčia,Mi- (10); M. ir E. En
gei, III. (10); S. ir G. Everlinas, 
Ark. (18); A. ir D. Fanelli, 
Ca. (10); T. ir P. Gaižauskas, 
O. (10); V.Galvydienė, Fla. (15); 
Garmai, (10); P. ir M. Gaspa- 
roniai, Ca (lO); V. ir J. Gasperai. 
(20); P. ir V. Gaubvs, Ca. (30); 
kun. J. Gedvi la, RI. (10); V. Ge
lažius, Fla. (20); C. Gerutis, 
III. (10); A.V. Giedraitis, O. (10);
B. Ginčauslcas, Can. (10); J. 
Gliaudą, Ca.( 10); S. Globys, N.J. 
(10); M. Gotceitas, III. (20); B. 
Grajauskas. Can. (10); K. Grau
dis, N.J. (155); H. Gražiūnienė, 
N .Y. (10); A. ir B. Gražuliai, O. 
(115); J. Grigas, Ct. (30); S. Gri- 
tėnas, 111.(15); V. Gudaitis, Fla. 
(15); V. irV. Grūzdai, Fla. (15); 
A. Gudediauskas, RI (15); L. Gu
delienė, Ct. (30); J. ir K. Gurs- 
kiai, Fla. (75); A. Gylienė, Ct. 
(45); R, ir T. Hoffos, Ct. (10);
H. Hurley.Ca. (10); G. Indrei- 
ka, III. (JO); S. Išlinskas, Ct. 
(90); V. ir M. Ivanauskai, Ma. 
(20); A.J. jakubėnas, Ca. (100); 
A. JančysJIa. (27); Ą. Jankaus
kaitė, 111.(10); L. Jankauskienė, 
Fla. (10); E. Jankus, N.Y. (10);
I. Janulis,Fla (10); A. Jaras, Wic. 
(20); Al. Jaras, Wic. (20); Ant. 
Jaras, Wic (<55); B- Jaras, Wic. 
(10); L. Jaasas, III. (10); O. 
Jasienė, Ind. (10); F. ir J. 
Jasinevi Čia i, O. (50); 
JauneikaJla (10); W. ir N. Ja- 
zinski, No. (10); P. A. Johnson, 
Tx. (10); J. Jokubaitienė, Fla. 
(40); I.M Jonaitienė, O. (85);
P. Jonelis, III. (10); V. Jonikas, 
Fla. (30); V". Jonynas, III. (10); 
E. Jovaiia. Ca. (45); B. Juckys, 
Fla. (10);0. Junkerienė, III. (10);
L. Juodelis, III. (10); A. Juodval
kis, III. (20); A. Juozevičienė, 
III. (20);F Jurevičius, Wis. (10);
M. Jurgutis, Fla. (10); S. ir A. 
JurjonasJII (15); R. Jurkūnienė, 
Ca. (20)J. Jurkus, N.Y. (20); J. ir 
O. JusiaiMa. (160); J. Kakliaus- 
kas, O. (15).; J. Kalėda, Fla. (10);
J. Kalpokas. Fla (20); C. Kuncis,
N. Y. (10); J. ir I. Kapčiai, Ha. 
(40); ] Karazija, III. (10);
J. Kaributas, Ca. (10); A. Kurk
lius, O (255); J. ir A. Karmuzm.

togų poilsiui. Vieno miegamo
jo butą amerikoniškais doleriais 
galima nupirkti už $3,800. Ka- 
nadietiškais šiek tiek daugiau, 
pagal einamąjį valiutos kursą. 
Dviejų miegamųjų buto kainos 
kiek aukštesnės, ir kainos taip 
pat keičiasi pagal metų sezoną 
ir buto situaciją.

Pasirinkę Jums patinkamą bu
tą ir patogiausią sezoną, nusi
pirksite vienai arba dviem sa
vaitėm garantuotas atostogas. 
Štai, ką jūs gausite, užmokėję 
vienkartinę sumą ir tapę dali
ninkais kurortinės Marco Island 
lobių salos:

Užtikrintą atostogų butą savo 
pasirinktu metų laiku.

Už nedidelę kainą pilną vieš
bučio aptarnavimą, priežiūrą ir 
remontą.

Pilnai apstatytą butą, su nau
jais baldais, balkonu, televizija, 
radiju, telefonu, visais indais ir 
Lt.

Šalia esantį pajūrį, apšildomą 
baseiną, pirtį, karšto vandens 
maudykles, sporto aikšteles, res
toraną, krautuves.

Pilnas savininko teises į butą

savo naudojimo laiku — butą 
galite parduoti, nuomuoti arba 
užleisti geriem draugam ar gimi
naičiam.

Puikia galimybe “mainytis” 
butais su kitų Amerikos ar net 
kitų kraštų kurortų dalininkais 
savo pasirinkto laikotarpio ribo
se, arba bet kokiu laiku, pri
mokant sezoninį skirtumą.

galimybes, galite drąsiai apsi
spręsti ir tapti savininkais da
lies žavingo Floridos kurorto, 
kuri, kaip kokį paslėptą lobį. 
“Litas” surado ir nori pasidalin
ti su Jumis. Ten nėra jokios ri-

Ct. (50); R. ir D. Karuža, III. 
(10); W. Kasparaitis, III. (10); 
P. L. Kasparas, Fla. (25); J. Kas- 
pariūnas, Fla. (30); J. ir J. Ka
zakevičiai, Ca. (30); P. Kazlaus
kas, Nb. (40); V. ir V. Kazlaus
kai, Ca. (80); K. ir V. Kazlaus
kai. N.Y. (45); A. ir L. Kaziai, 
Ark. (10); A. ir O. Keniausiai, 
Ct. (230); S. ir L. Keženius, O. 
(70); K. Kiaunė, Ca. (10); A. 
Kiaušaitė, N.J. (10); K. ir L. Kiau- 
š ai, N.J. (10); J. ir V. Kiela, RI 
(35); A. ir J. Kirstukai, Fla. (80); 
K. ir K. Kodaičiai, Fla. (30); A. 
Kojelaitis, Fla. (40); A. Koncė,
N. Y. (25); A.F. Kozlowski, Ca. 
(10); M. ir J. Kriščiukaičiai, Ma. 
(30);; M. Kriščiūnas, III. (10); 
J. K. Krivis,Fla. (20); P. Kudukis,
O. (20); V. ir A. Kulpavičiu.s, 
(40); E. ir V. Kuodžiai, Ma. (90); 
J.A. Kuolas, Fla. (30); Kuzinskis, 
Fla. (20); A. ir K. Laikūnai, O. 
(20); P. Lapinskas, Fla. (20); 
J. ir J. Lašinskai, Fla. (10); 
S. Lazerinis, O. (30); J. Lekutis, 
(10); E. ir J. Leleivos, N.Y. (40); 
V', ir A. Lėliai, Mi. (40); V. Len- 
kevičienė, III. (30); J. Leščinskie
nė, Ma. (20); A. Lileikis, Ma. (90);
A. Lingis, N.Y. (30); M. ir V. Liu- 
levičiai, III. (55); A. Lopez, Fla. 
(25); A. ir I. Lukai, Mi. (330);
E. Lukas, III. (30); B. ir V. Lu
koševičiai, N.Y. (12); A. ir E. 
Lūžos, O. (10); R. ir L. Mačio- 
niai, Mi. (18); E. ir A. Mačiu- 
laičiai. Fla. (16); B. ir P. Mac- 
noriai, III. (10); S. ir S. Mačiai.
O. (10); P. ir B. Macijauskai. 
N.J. (10); a.a. B. Malcanas,, O. 
(80); I. Malčius, Fla. (40); I. 
Malčius, Fla. (40); E. ir J. Mals- 
kiai, O. (10); M. Mansch, Mi. 
Mi. (10); R. Manomaitis, Ma. 
(10); kun. A. Martis, W. Va. 
(20); V. G. Masiulis, Fla. (15);
J. Mariukas, N.Y. (43); P. Mariu
kas, III. (30); B. ir A. Matule
vičiai, Ha. (35); M. Matulionis, 
Ca. (10); C.Matuzas, N.Y. (10);
B. ir E. MelnikSitis, Ct. (10); 
G. Melnikas, Can. (10); M. Mely- 
nienė, N.J. (10); V. ir V. Meme
nai, "Mi. (20); K. Mereckas, Fla. 
(30); M. Meškauskas, Fla. (20); 
V. Miceika, Fla. (20); J. Miežai- 
tis, Fla. (105); J. ir R. Mikaila, 
Mi. (210); A. Mikalauskas, Fla. 
(30); S. Mikaliukas, III. (10); 
D. ir M. Mikeliflnas, Ind. (95);
K. Miklius, Ha. (10); K. Mikšys, 
Can. (10), J. Mildažis, Fla, (10); 
J. Minginas, Ark. (20); O. Mi
niotienė, III. (30); Z.T. Mišaus- 
kas, Mi. (30); A. ir J. Misiūnai. 
Fla. (25). -

(Bus daugiau)

Dabar pažiūrėkit, ko Jūs iš
vengsite tik už kelis tūkstančius 
visam gyvenimui nusipirkę savo 
atostogų butą:

Nereikės imti paskolų ir 
mokėti šimtus tūkstančių dolerių 
už nekilnojamą turtą.

Nereikės mokėti nei mortgi- 
čių, nei mokesčių, nei nuomos.

Nereikės nei remontuoti, nei 
valyti, nei tvarkyti savo butą.

Nereikės moteliuose ieškoti 
kambario — Jūsų butas bus vi
sada išvalytais bei paruoštas ir su __
visais patogumais lauks Jūsų ar smagiai galvoti apie nuosavą 
Jūsų šeimos atsilankymo.

Jeigu kyla abejonė ar nenusi
bos kasmet važiuoti į tą pačią 
vietą ir į tą patį butą atostogų, 
tada būtinai įsidėmėkite Šias 
galimybes:

Savo butą galite nuomuoti ar
ba pelningai perduoti kitiems.

Savo būtį galite mainyti su 
kitų kurortui dalininkais. Rinka 
visuomet yra, net pasimainymo 
tinklas yra globalinis..

Galite butą perleisti arba do
vanoti savo vaikam ar anūkam.

Lito organizacija pilnai pasi
tiki rinkos stiprumu ir pasižada 
atpirkti Jūsų butą, jeigu neno
rite parduoti viešoje rinkoje.

“Litas” garantuoja, jeigu to 
pageidausite, už 5-kių metų at
pirkti Jūsų būtą mažiausiai bent 
už tą pačią kainą, kurią sumo
kėjote. Nieko neprarasite, iš
skyrus priežiūros mokestį, kuris 
sudaro tik mažą dalelę buto kai
nos.

zikos, jokių rūpesčių, jokio var
go. Tik gjrynas poilsis ir džiaugs
mas šiltam Meksikos Golfo 
pajūry.

Rimtai pagalvokit ir pakalbin- 
kit savo draugus šia lobių sala 
pasidalinti. Kuo daugiau ten su
sirinks lietuvių, tuo smagiau, 
todėl šis pasiūlymas skelbiamas 
ne tik Amerikos, bet ir Kana
dos lietuviams.

Įsigiję Marco Island butą, Šal
tais žiemos vakarais skubėdami 
namo, galėsite ne rūpintis, bet 

kurortinį butą, belaukiantį Jūsų 
apsilankymo. Galbūt net paims 
pagunda nusipirkti butą žiemos 
sezonui, kai čia grąsina sniego 
pūgos, o ten pavasaris ir šilti 
Golfo vandenys vilioja.

Kviečiame greitai apsispręsti, 
nes kainos kyla ir “Litas” nebe
galės ilgai lietuviams duoti sezo
no ir butų pasirinkimą. Marco 
Island su šiltu vandeniu, su 
palmėm, su smėlėtu pajūriu ir 
sveikatos lobiais laukia visų. To
dėl naudokitės šia proga dabar, 
nes tokia proga tikrai retai 
pasitaiko. Dėl informacijos ir li
teratūros kreipkitės į Litas In- 
vesting Co. Ine, 86-01 114th 
St., Richmond Hill, New York 
11418, arba skambinkite (718) 
441 - 2811.

Kad palengvinti pirkimo sąly
gas, dalį pinigų galite lengvai 
pasiskolinti iš Kasos Kredito 
Unijos. Apie skolinimo sąlygas 
taip pat sužinosite iš viršuje 
duotų šaltinių.

LITO Administracija
New Yorkas

Pranešant adreso pasikeiti
mą, n e už m irškit pridėti ir senąjį 
adresą.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už, prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Nori įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ. P-O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St.), Wilkes Barre. Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės i organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ. 212 Elderts La ne. Woodhaven. N.Y. 11421, tel. MI 7-6637.

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 715 (19 dienų): liepos 15 - rugpjūčio 2 — $2,149
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 3 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 716 (17 dienų): liepos 16- rugpjūčio 1 — $2,059
10 dienų Lietuvoje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 421: balandžio21 - Gegužės 4 — $1,869
No. 512: gegužės 12-25 — $1,869
No. 609: birželio 9-22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22- spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6*19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALIT ALI A iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 507: gegužės?- 19 — $1,389
No. 611: birželio 11- 23 — $1,729
No. 702: liepos 2-14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 - $1,729
No. 903: rugsėjo 3*15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30- spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 514: gegužės 14- 26 — $1,669
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769
No. 924: rugsėjo 24- spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 5078: gegužės? -18 — $1,439
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos2-13 —$1,669
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA 
No. 916: rugsėjo 16- 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

9 DIENOS — LIETUVA, SUOMIJA
No. 417: balandžio 17 - 25 — $1,239
6 dienos Vilniuje, l Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. z 

NEWTON, MA 02166)
(617) 965*8080 arba (817) 969-1190

BALTIC TOURS tvilko: /
giminių likvlstlmo dokumentus / 
nupertam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas glmlnim Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkymo

KITOS KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 - 16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 —^$1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.
No. 321 (15 dienų): kovo 21 - balandžio 4 — $1,339
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA, VOKIETIJA 
No. 507A: gegužės 7 - 23 — $1,839 
No. (518A: birželio 18-liepos 4 —$1,949 
No. 917 A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
7 dienos Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Varšuvoje, I Mainze. 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA 
No. ĮJOS: rugpjūčio 5 - 18 — $1,829
5 dienos Vilniuje. 2 Talline laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky, 
FINNAIR iš JFK.

1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI —1885

Jurgio Gliaudės 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.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith- 
uanian Rights Fund, Ine.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Avė. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.
Pavardė, vardas...............................
Adresas...........................................

US$
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ PAMINĖTA N.Y. TIMES 
RADIJO STOTYSE

Vasario 15, penktadienį, per 
Nevv York Times radijo stotis 
F M ir AM bangomis Bob Scher- 
man vadovaujamoje programo
je “From the Listening Room” 
nuo 11:05 v.r. iki 12 vai. pa
minėta Lietuvos nepriklausomy
bės šventė.

Savaitinėse radijo programo
se spaudoje buvo iš anksto pa
skelbta, kad toks dalykas bus. Ir 
radijo programose iš vakaro bu
vo prisiminta.

Jau dešimtą kartą Bob Scher- 
man savo programoje prisimena 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Ir dabar, programą pra
dėjęs, Scherman prisiminė šią 
sukaktį, drauge priminė ir kitus 
Baltijos kraštus, kad jie yra oku
puoti, kad atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė tęsėsi tik 22 
metus. Tuoj paleido plokštelę — 
Oi giria, giria, girelė žalioji. 
Dainavo puikus, sodrus choras. 
Tai Ciurl ionio harmonizuota 
daina.

Toliau kalbėjo apie Čiurlionį 
kaip apie žymų dailininką, pa
citavo kitų pasisakymus apie 
Čiurlionį. Visa medžiaga buvo 
paimta iš neseniai išleistos A. 
Ranito knygos apie Čiurlionį.

Sustota ir ties muziku Čiur
lioniu. Andrius Kuprevičius pa
skambino tris Čiurlionio preliu
dus.

Toliau kalbėjo apie kompozi
torių Stasį Šimkų, apibūdino jo 
muziką, kad joje yra nemaža 
lietuviško folkloro. Ir davė dv i 
dainas, kurias dainavo Antanas 
Kučingis ir Vaclovas Daunoras.

Programoje buvo įdėta ir įvai
rių skelbimų. Po skelbimo, grįž
damas prie savo temos, pažy
mėdavo. kokia proga duodamas 
šis klasikinės muzikos koncer
tas.

Sustota ties instrumentine 
muzika. Kalbėjo apie kompozi
torių Juozą Gruodį, jis esąs lie
tus iškas Dvoržakas. Šiam 
koncertui parinko smuiko sona
tą sukurtą 1922. Ir ją pagrojo. 
Tai gana ilgokas ir tikrai gra
žus kūrinys, kuris visus pagau
na savo rimtumu ir gilumu.

Po skelbimų sustojo ties lietu- 
viška opera. Čia pasakojo, kad 
bus ištraukos iš "Pilėnų ope
ros. jos autorius esąs X ytautas 
Klos a. pasakė, kas jis toks, ką jis 
dabar veikia, kas tie "Pilėnai”. 
Grįžo į Lietusos istoriją ir saiz- 
džiai nupasakojo, kokie tie buvo 
laikai, kai puolė kryžiuočiai. Tai 
buvo 14 amžiuje.

Iš "Pilėnų” operos pagrojo 
uvertiūrą ir II-tro veiksmo pra
džia. kur yra ir solo arijų, du
etu ir gražus choras.

Pabaigoje dar kartą grįžo prie 
operos, palygino tuos vaizduo
jamus laikus su žydų "Masada 
ir paaiškino, kaip ši programa 
atsirado. Ją padėjo suorganizuo
ti ir sustatyti dr. Jonas Lenktai- 
tis. Jam ir padėkojo.

Jau dešimt metų, kaip dr. Jo
no Lenktičio iniciatyva per šią 
įtakingą klasikinės muzikos stotį 
surengiamas Lietus os nepri
klausomybės minėjimas. Tai jo 
iniciatyva. jo pastingu dėka ra
dijo klausytojai turi progos su
sipažinti su Lietuva, prisiminti, 
kad ir toks kraštas pasaulyje 
yra. kas yra jį ištikę.

LIETUVIŲ ORGANIZUOJAMOS EKSKURSIJOS— 
1985 METAIS:

Kovo menesio9d. — slidinėjimas Steamboat Springs. 
Colorado — vienos savaites.

Rugpjūčio menesio 30 d. — 12 dienų ekskursija į 
Aliaska. Dalis kelionės laivu ir dalis su autobusu.

Rugsėjo men. 28 d. TOLIMIEJI RYTAI — 21 dienos 
kelione. Aplankysime Japonija. Taiwana. Honk Kongą. 
Singapura. irTartanda.

Lapkričio 30 d. — Vienos savaites kelione laivu po 
Karibų salas. Kaina iš Chicagos $785.00 vienam. Galima 
prisidėti ir iš kitų miestų.

Informacijai k rezervacijoms skambinkite Birutei Za
latorienei, Travel Advisers Ine.. 1515 N. Mariem No. 110. 
Oak P ark. Nl 60302. Teief. 312-52A-2244

Si programa buvo pati geriau
sia iš visų surengtų programų. 
Buvo parinkti labai ekspresyvūs 
kūriniai, padaryti tikslūs įvadai, 
sutelkta geros lietuviškos pajė
gos Lietuvos nepriklausomy
bės šventei. Dr. Jonas Lenktai- 
tis parinko ir daugiau ir ko
mentarų prirašė daugiau, kad 
Bob Sherman galėtų pasirinkti. 
Taip į programos pozityvią kūry
bą įsijungė abu. Abiem ir dė
kojame ir prašome, kad būtų 
tokio pat lygio programa suor
ganizuota ir kitą kartą.

(P-j-)

NEW YORKE
NAUJAS BIULETENIS

Praeitos savaitės gale redakci
ją pasiekė biuletenis —“Vysku
po informacija”. Tai vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, informa
cinis biuletenis. Daug kas vys
kupui rašo, daug kas klausia. 
Neturėdamas galimybės visiem 
asmeniškai atsakyti, ir išleidžia 
šį biuletenį. Bus drauge pateik
ta žinių iš lietuviškos pastora
cijos. Biuletenį techniškai tvar
ko seselė Onutė Mikailaitė. Ji 
gražiai perrašė, sutvarkė visą 
numerį, kuris turi 8 mašinėle 
rašytus didelio formato pusla
pius.

Biuletenis leidžiamas ir anglų 
kalba.

PAGERBIAMI PABALTIEČIAI
Devyni pabaltiečiai, pasi

žymėję darbu tautinėje veikloje, 
bus pagerbti New Yorke iškil
mingame priėmime kovo 9. \’a- 
karą ruošia Baltų Jaunimo kong
reso rengimo komitetas.

Pabaltiečių jaunimo komite
tas iš Nevv Yorko miesto apy
linkės parinko tris lietuvius, tris 
estus ir tris latvius, kurie dide
lę dalį savo gyvenimo paaukojo 
dirbdami savo tautos labui. Šie 
žmonės yra gerai žinomi savo 
tautiečiam, bet gal ne visai pa
baltiečių bendruomenei.

Pabaltiečiai. nors visi rūpina
si tomis pačiomis išeivijos prob
lemomis. dažniausia veikia at
skirai. kartais net pasijusdami 
vieniši svetimo krašto prieglau
doje. Jaunimo komitetas, tą pa
jutęs, pasiryžo visas tris tautas 
sukviesti į vieną vietą, kur bus 
proga pasisvečiuoti ir susipažin
ti su atskirų grupių veikėjais. 
Priėmime bus pristatyti šie de
vyni veikėjai, o vėliau~prie mu
zikos bus galima su jais pasi
kalbėti ir pabendrauti. Į priėmi
mą kviečiami visi pabaltiečiai.

Lietuviai, kurie bus pagerbti, 
yra kun. Kazimieras Pugevičius. 
Jadvyga Matulaitienė ir Rasa 
Razgaitienė, visi Nevv Yorko gy
ventojai.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
yra vyriausias vedėjas Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos ir 
Lietuvių Informacijos Centro, 
šalpa rūpinasi katalikais Lietu
voje ir kituose svetimuose kraš
tuose. Per kun. Pugevičiaus ran
kas pereina įvairūs dokumentai, 
slaptai išvežti iš ok. Lietuvos. 
Juose apibūdinama dabartinė 
katalikų Bažnyčios padėtis pa
čioje ok. Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje. Jis verčia ir platina 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikas. Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komiteto raštus 
ir pareiškimus, gautus iš lietu
viu grupės, kuri seka Helsinkio 
susitarimų laužymą kas liečia 
lietuvius Sovietų Sąjungoje. 
Kun. Pugevičius yra taip pat 
daug dirbęs su lietus ių jaunimu 
įvairiose jaunimo stovy klose.

Jadvyga Matulaitienė yra 
tautinių šokių choreografė ir 
mokytoja. Ji baigė Aukštuosius 
Kūno Kultūros kursus Kaune ir. 
įsigijusi mokytojos diplomą, 
mokė sportą' ir tautinius šokius 
Lietuvoje. Vokietijoje ir nuo 
19-50 Amerikoje. Brooklyn. N.Y. 
Prieš 35 metus ji įsteigė lietuvių 

tautinių šokių grupę, kuri išsi
vystė į Nevv Y’orko tautinių šo
kių ansamblį Tryptinį. Trypti
nis tebegyvuoja šiandien, di
džiuodamasis savo dalyvavimu 
keliose Tautinių šokių šventėse 
ir pasirodymais įvairiuose mies
tuose ir renginiuose. J. Matu
laitienė 1963 buvo antrosios 
Tautinių Šokių šventės rengimo 
asistentė, o 1968 — šventės vy 
riausia vadovė. 1964 ji suorga
nizavo 23 šokių grupes pasiro
dymui Nevv Yorko Pasaulinėje pa 
rodoje ir kitais metais buvo 13 
grupių vadovė pasirodyme 
Madison Square Garden. Laik
raštis "Darbininkas” ją apdova
nojo medaliu 1970 už jos pui
kiai atliktus darbus savo sri
tyje- Šiandieną J. Matulaitienė 
tebedirba su jaunimu mokyda
ma šokius ir pasidalindama savo 
patyrimu tautinių šokių vadovų 
stovy klose.

Rasa Razgaitienė yra jaunes
niosios kartos atstovė, kuri vei- ' 
kia *u Nevv Yorko lietuvių atei
tininkais ir yra ypatingai pasi
žymėjusi savo darbu Americans 
For Due Process (ADP > organi
zacijoje. ADP tikslas yra rinkti 
informaciją iš visų Office of 
Special Inv estigations (OSI 
vedamų bylų, dalintis medžiaga 
su bylų gynėjais ir pristatyti 
šią medžiagą jAV-bių ir etninei 
spaudai ir kitom organizacijom 
ir veikėjam. R. Razgaitienė rū
pinasi ne tik lietuviais, bet vi
sais pabaltiečių ir kitų paverg
tų tautų žmonėmis, kuriuos J.AX 
v aidžios įsteigta* OSI. naudoda
masis nepatikima sovietų infor
macija. persekioja dėl žydų žu
dymo ir įvažiavimo dokumentų 
klastojimo

Latviai, kūne bus pagerbti 
yra kompozitorius Andrejs Jan
sone. skautų vadovė Zigrida 
Gaujeniece ir Mirdza Strausą, 
latvių tautodailės žinovė ir tau
tinių drabužių audėja.

Pagerbtieji estai bus Juhan 
Simonson. Amerikos Estų Tau
tinės tarybos pirmininkas. Paul 
Saar. Estų Namų administra
torius. ir mergaičių '•kančių va
dovė Urve Pohi.

Iš priėmimo padarytas pelnas 
bus naudojamas ketvirtojo Bal
tų Jaunimo kongreso išlaidom 
padengti. Kongresas įvyks birže
lio 13 - 16 lietuvių Dainavos 
stovykloje. Michigan. kur vy
resnio amžiaus jaunimui bus 
proga diskutuoti įvairius politi
nius ir kultūros išlaikymo klau
simus, liečiančius visas *Ti* pa
baltojo tautas.

Pabaltiečių pagerbimas įvyks 
kovo9, šeštadienį, 7:30 vai. vak.^ 
Estų Namuose New Yorke. 243 
E. 34th St. Bus valgio bufetas, 
baras ir šokių muzika. įėjimo 
kaina $25. Užsisakyti vietas ga
lim.! kreiptis telefonu arlia raštu 
i dr. Joną Dunčią. 917 Cloistrr. 
Udmington. DE 19806 (Tel.
302 798-81 16’. ariu į Algį Sdą. 

5302 Colorado A v.. \X\, \Vash- 
ington. DC lOOlI. Tel. 2O2‘ 
829-1079).

Ramunė Tričvtė

Paskaityki Darbininką.
Ir žinos*—
Kas ir kur. ir kaip nutinka'

Šio numerio turinys: Pasky
rimo bulė, Naujo vyskupo tei
sės, Vyskupo fondas, Pirmasis 
vizitas pas Šv. Tėvą, Kitų Va
tikano įstaigų lankymas, Vys
kupo 1985 kalendorius, Talka 
vy skupui, kur paliečiama religi
nis švietimas, dvasinių pašau
kimą ugdymas, Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakties pa
minėjimas, 1986 - lietuvių dva
sinio atsinaujinimo metai. įvai
rūs jubiliejai.i

Biuletenis siuntinėjamas lie
tuviškom parapijom, radijo va
landėlėm, spaudai.

Lietuvos vyčių vidurinio At
lanto apskritis balandžio 13, šeš
tadienį ir balandžio 14, sekma
dienį rengia penktą metinį fes
tivalį ir mugę. Festivalis įvyks 
V. Atsimainimo parapijos salėje, 
Maspeth, N.Y.

Inga ir Alfonsas Tumai iš 
Newbury Park, CA, anksčiau gy
venę Nevv York apylinkėje, nuo
latiniai Tautos Fondo rėmėjai, 
a.a. dr. Vlado Ingelevičiaus ir 
a.a. Algio Rato atminimui at
siuntė T.F. 100 dol. auką. Dėko
jame.

Liet Vyčių 12 kuopa Man- 
hattane kovo 3 pagerbs savo 
globėją šv. Kazimierą, užbai
giant jo jubiliejinius metus. Po 
11 v. sumos Aušros Vartų baž
nyčioje tos parapijos salėje įvyks 
akademija. Kalbės seselė Ur- 
bana. Po programos tradiciniai 
komunijos pusryčiai. Vyčiai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.

Daliai Bulgarai te i kovo 9 
Chemestry Teachers’ Club įteiks 
pažymiėjimą kaip vienai iš ge
riausių chemijos mokytojų Nevv 
Yorko mieste. Pažymėjimą įteiks 
Long Island universitete. Dalia 
Bulgaraitė mokytojauja Stuy- 
vesant aukštesniojoje mokyklo
je, kuri yra viena iš geriausių 
mokyklų Nevv Yorko mieste.

A. a. Algio Rato atminimui, jo 
draugai bei pažįstami Tautos 
Fondui suaukojo 1,000 dol. Au
kojo: 55 dol. Nijolė ir Jurgis 
Valaičiai; po 50 dol. Birutė Pa- 
prockienė, Danutė ir Stasys Bi
ručiai. dr. Janina ir dr. Antanas 
Snieškai, Irena, Algis ir Ričar
das Šimkai, Margot ir Zigmas 
Paroniai, dr. Birutė ir Jonas Pet
ruliai. Irena ir Jonas Vilgaliai, 
Noella ir Justas Kibirkščiai; 40 
dol. dr. Jonas ir Dana Bilėnai; 
po 35 dol. dr. Jonas ir Nijolė 
Ulėnai, Mirga ir Dantonas Šulai- 
čiai, Gražina ir Mykolas Mo
lynai. Jonas ir Meilutė Ivašaus- 
kai; po 30 dol. Gertrūda Va
laitienė, Vida ir Aldis Penikai; 
po 25 dol. Živilė Jurienė. .Algis 
Žukauskas, Sophia ir Algis 
Daukšai, Aldona ir Klaus 
Pintsch, Ina ir Pranas Gvildžiai, 
Pelė ir .Algirdas Jasaičiai, Pra
nas ir Gražina Bilėnai; po 20 
dol. Liuda Gudelienė ir p. Gri
gienė, Rima ir Antanas Gudai-
čiai, Rasa ir Henrikas Miklai. 
Vacys Steponis; po 10 dol. Jo
nas ir Lijolė Cemauskai. Ele
na ir Jonas Žukai, Galia Žilio- 
nienė, Jonas Kiznis, Irena Ga- 
mnkštienė. Tautos Fondas au
kotojam nuoširdžiai dėkoja.

A. a. dr. Eugenijuos Noako 
atminimui Tautos Fondui auko
jo: 50 dol. Rimas ir Auksė 
Vaičaičiai, po 30 dol. dr. Jonas 
ir Dana Bėlėnai, Vida ir Aldis 
Penikai, .Aldona ir Marijus Ma
rijonai, Evaldas ir V. Remė- 
zai; po 25 dol. Birutė Paproc- 
kienė. Pranas ir Ina Gvildžiai. 
Gintas ir Irena Žemaitaičiai, 
Danutė ir Stasys Biručiai, Vita 
ir Vidmantas Matusaičiai, Al
dona ir Juozas Rygeliai. Irena ir 
Jonas Vilgaliai. Irena ir Viktoras 
Kirkylai, Gerimantas Penikas, 
dr. Lconilda ir Juozas Giedrai
čiai; po 20 dol. Henrikas Januš
kevičius. Janina Hasselberg, 
Bronius ir Jūra Nemickai. Sta
sys Ciapas, Regina Kndžmtenė, 
Juozas ir Aldona Pakiniai, Ka
zimieras Bačuuskas, Ramutė ir 
Algis Cesnavičiai, Lilė ir Vyt. 
Milukai. Aldona ir Vitas Katinai; 
įso 15 dol. Liudas Tamošaitis. 
Vida ir Algis Jankauskai; po 10 
dol. Narimantas ir Ona Kamšai, 
Sofija Skobeikienė, Vincas Pad- 
vanetis. Edvonkis Leleiva. Irena 
Banaitienė. Tautos Fondas nuo
širdžiai tlėkoji visiem aukoto
jam.

Solistė Daiva Mongirdaitė ir solistė Lilija Šukytė po kon
certo kuris įvyko vasario 10 Jordan Hali salėje Bostone.

Nuotr. K. Daugėlos

1WIOS__

Lilijos Šukytės 
malonus vizitas

Tokia antrašte dienraštis 
“Boston Globė vasario 12 da
vė puikią recenziją, kurią pasi
rašė Globė muzikos kritikas Ri- 
chard Buell. Koncertas vyko va
sario 10 Jordan Hali salėje. Jį 
rengė Pabaltijo draugija. Čia 
duodamas recenzijos laisvas 
vertimas:

“Lilija Šukytė, Lietuvoje gi
musi, Kanadoje išauklėta, daini
ninkė sopranas, kelerius metus 
dainavusi Metropolitan opero
je 1970 periode, Europoje pasie
kusi aukštą karjerą, davė dainų 
rečitalį, kuris buvo atmintinas 
ir patenkinantis įvykis.

Šukytė turi stiprios kokybės 
balsą; jos meniškumas detalėse, 
balso platuma, nusako balso di
dumą, kurį nulemia ne maksi
mai inis stiprumas, bet jo linga
vimas. Jos balsas yra impresy- 
vus, turįs jausrųingą vibrato, 
visuomet kontroliuojamą. Aštru
mo lašas retkarčiais primena 
stebuklingą vokiečių sopraną 
Elizabeth Grummer.

Stebuklinga savąja prasme 
buvo Šuky tė aną sekmadienio 
popietę. Vokalinis Šviesų ir 
šešėlių spalvingumas Strausso
dainoje “Morge n” buvo magiš
kas. Taip pat lengvas, natūra-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SLA BŪSTINĖJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje centrinėje savo įstaigoj 
Manhattane kasmet surengia 
Lietu vos nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Šiemet 
minėjimas buvo vasario 24.

Minėjimą pradėjo Genovaitė 
Meiliūnienė, Susivienijimo sek
retorė. Sugiedoti himnai, Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. \ytauta*

DR. E. NOAKO 
LAIDOTUVES

Dr. Eugenijus Noakas mirė 
vasario 1Q,

Būro pašarvotas M Shalins 
šermeninėje, \tsisv eikinimas 
buvo vasario 12. antradienio va
kare. Atsisveikinimui vadovavo 
ramovėmis Alfonsas Samusis. 
Čia atsisveikinimo kalbas posa
kė Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis, dr. Bronius Nc- 
nuck.Ls, <k. Jonas Duiktaitis — 
koqi. N<-o l.ithii.mia v.urdu. Zig
mas Raitiinii’.is — raiiMisėnu ir 
Kario žitnudo vardu M.dda* *n- 
kallįėjo vysk P Baltikis. ()FM 
jarn atsakinėjo Alf. Samtišis.

X asino 13 mišios buvo 10 31) 
v.r. Apreiškimo parapijos Itažnv- 
čioje. PoLiuiotuviniai pu rils bu
vo Kultūros ŽKltnvjj Jn«»s«' di- 
lyv.ivo apie 5f> žniomij. Pietus 
jKinioš*’ \ ,u vs Sti-jMmrs

jus žodžio ritmo spalvingumas 
dainos “Und auf sinkt dės 
Gluckes stummes Schvveigen” 
meėlingai išnyko visiškoje tylo
je. Ramintos Lapsatytės-Kollars 
lengvai plaukiantis akompani-
mentas sudarė styginių akordų 
įspūdį, minkštas, rodėsi lyg be 
užgavimo, pianissimo. Dain^" 
“Befreit” buvo atlikta su gilu
mą siekiančiu stiprumu, vidine 
jėga. “Ali mein Gedanken” — 
lengvai ir žaismingai, kai kur 
duodant reikalingą stiprumą. 
Dvorako “Liebeslieder op. 83” 
rodė Šukytės temperamentą ir 
šio stiliaus jautrumą, kur jos vi
dinės emocijos spindėjo išorėje.

Antroje dalyje buvo lietuvių 
muzika. “Klajūno maldos” — 
deklamacinė scena, J. Gaidelio; 
harmonizuotos liaudies dainos —

I

K.V. Banaičio, J. Kačinsko ir J. 
Gruodžio.

Koncertas buvo atliktas nuo
širdžiai, naujoviškai ir be galo 
vaizdingai.” (E.V.)

Vasario 16-oji Bostone

L i etų vos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Bostone pra
dėtas vasario 15. 11:30 vai. 
ryto buvo iškelta Lietuvos vė
liava prie gubernatūros — State 
House ir sugiedotas Lietuvos 
himnas. 12 vai. buvo iškelta Lie- 
tusos vėliava prie Bostono rotu
šės. Čia po trumpą žodį pasa
kė ALT Bostono skyr. pirm. 
Aleksandras Čaplikas, Bostono 
burmistro atstovas Mike Mata-

znukelta į 11 psl.)

Palubinskas. Invokacija buvo 
jautriai patriotinė, aktuali.

SLA prezidentas Povilas Dar- 
gis paskaitė savo parašytą atsi
šaukimą šios Vasario 16-tos 
proga. Atsišaukimas bus iš
spausdintas Tėvynėje.

Ilgėliau kalliėjo Lietuvos gen. 
konsulą* Anicetas Simutis. Jis 
nagrinėjo priežastis, kodėl seno
ji Lietuvos valstybė taip sunyko. 
Sunyko todėl, nes per vėlai 
priėmė krikštą, maždaug tris 
šimtus metų vėliau nei rusai ir 
lenkai. Krikščionybė tada atnešė 
v.ikani kultūrą ir raštą. Toliau 
konsulas kalbėjo apie knygą “Jo- 
gailaičių dinastija”, kurią nese
niai sk.utęs. Knygoje parašyta 
<faug genj dalykų apie Jaetuvą. 
Prisiminė Rusijos okupacijos 
metus, prisiminė ir dab.irti So
vietu Sąjunga jau’rodo daug »»- 
by rėjimo ženklu. Ir ji spr<sgs kaip 
garo kiti Lis, ir Lietuva išsi
laisvins.

D a» sv eikinimo Žodi tarė .Alek- 
s,indras Čaplikas iš Bostono 
Priminė. kiti ir B< wtnnas švente 
X as.irio 16. kaip buvo pakelto* 
vrliaviM.

Pabaigoj*’ Genovaitė Meifiū- 
nienė visiem padėkojo ir pukvu 
te vaišiu. Jos buvo puikiai pu 
nRištos Paruošė X Stepi'U'* 
X įsi svečiavosi pne staliuku 
Svečni buvo prf 56 Baigėsi 
apu 5 vai ip j.‘
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. šveikauskienė sutiko 
ilsino laikraštyje duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisiniais Mausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai slųs- 
tlnl jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St., 
Boston, MA 02132

KAI DUKTĖ APGAUNA TĖVĄ

KLAUSIMAS
Esu našlys 71 metų. Žmona 

mirė prieš 5 metus. Turėjome 
vienturtę dukterį, kurią mylėjom 
ir/žiūrėjom kaip savo gyvybę. 
Ji’dabar turi 28 metus ir pra
dėjo “draugauti” su visai neti
kusiu “Airišiu”. Jis geria ir am
žinai darbus keičia, niekur ilgai 
nepabūna. Sakau jai, kam jis tau 
reikalingas? Sako, tėte, jei dabar 
neištekėsiu liksiu senmerge. Ma
no paskutinis šansas. Aš manau, 
kad tas netikėlis mano dukters 
nenori, jis, matyt, girdėjo kad 
mes turime šiokio tokio turto ir 
jis tik to turto nori. Paskui, 
kai išleis pinigus, pames ir 
mano dukterį. Tikras vargas. 
Bet tai dar neviskas.

Kai žmona buvo gyva, mes 
santaupas turėjome pasidėję j 
tris bankus. dėl saugumo. 
Sąskaitos buvo abiejų vardu: 
mano ir žmonos. Kai ji mirė, 
pinigai liko mano vardu. Tai aš 
sakau dukteriai — padarykime 
sąskaitas vėl dviem vardais: 
mano ir tavo. Jei kada prastai 
jausčiaus arba oras būtų blogas 
ir man pinigų prireiktų, galėtum 
nueiti ir išimti kiek reikia. Tai
gi, perrašiau savo ir jos vardu. 
Knygutės pas mane visą laiką, 
tik kai reikia pinigų išimti ir 
jei nesijaučiu gerai, duodu jai 
knygutę, o ji, išėmusi pinigus 
man ir vėl atiduoda.

Kai pradėjo su tuo neti- 
kiliu draugauti, štai kas atsiti
ko: vieną kartą, nuėjusi pinigų, 
man knygutės kaip paprastai 
neatidavė. Klausiu, kur knygutė? 
Sako, banke palikau, iškeis į 
naują; dabar tas bankas visiems 
išdavinėja naujas knygutes. Kaip

tik galėjau, nuėjau į tą banką. 
Sakau tam tarnautojui, kurį aš 
seniai pažįstu: kokios ten praš
matnios knygutės pas jus bus? 
Sako, kaip tai, jis nėra nei gir
dėjęs, kad knygutės pasikeis
tų. Sakau, parodyk man mano 
sąskaitį: nuėjo pažiūrėti. Įsi
vaizduokit, kaip aš, tėvas, jau
čiausi, kai pasirodė, kad duktė 
kiekvieną centą iš to banko 
išėmė, man nė žodžio nepasa
kiusi. Savo vaikas, kurį mylėjo
me, auginome ir kuriuo pasiti
kėjome. Man gėda apie tai ra
šyti, bet nenoriu, kad tam neti
kėliui tektų mano sunkiai už
dirbtas pinigas. Kas man daryti?

ATSAKYMAS
Patarčiau pasikalbėti su duk

terim. Gal pasiseks jai paaiškin
ti, kad neteisingai pasielgė. Ga
lima būtų jai pasakyti, kad 
Tamsta nenorėtum kreiptis teis
man dėl tokio nemalonaus šei
myninio įvykio, bet kad jei rei
kės taip padaryti — tai ir pa
darysi.

Tačiau, jei nutarsi kreiptis 
teisman, tada turėsi Tamsta 
nueiti pas vietinį advokatą. Esu 
tikra, kad advokatas galės šį 
reikalą sutvarkyti be ypatingų 
sunkumų. Advokatas prašys

teismą nutarti, kad dukters, be 
Tamstos žinios, išimti pinigai 
buvo Tamstos (determination 
of title). Be to, advokatas pa
prašys teismą, kad uždraustų 
dukteriai iš banko išimtus pini
gus išleisti arba kam perduoti 
(preliminary injunetion arba 
temporary restraining order'. 
Kadangi iš to ką Tamsta rašai 
yra aišku, kad santaupos nepri
klausė dukteriai, kad ji nėra Įdė
jusi savo pinigų į tą banko 
sąskaitą ir kad visi indėliai buvo 
Tamstos arba mirusios žmonos— 
byla yra laimėtina be ypatingų 
teisiškų sunkumų. Dėja, niekas 
negali Tamstos apsaugoti nuo 
padarytos moralinės skriaudos.

Dar kartą patariu pasikalbėti 
su dukterimi gal bus galima rei
kalą sutvarkyti nesikreipiant Į 
teismą. Reikia neužmiršti, kad 
jei duktė pinigų jau nebeturi, 
teismas ir su teismu surištos 
išlaidos Tamstai jokios naudos 
neatneš,, jau nekalbant apie 
širdgėlą ir nemalonumus, tąsan
tis per teismą.

iffi SPORTAS

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaiiūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo- 
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

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

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

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

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų

NAUJA ŠALFASS VADOVYBĖ

Visuotiniame ŠALFASS-gos 
suvažiavime, įvykusiame 1984 
gruodžio 8 Clevelande, naujai 
išrinktoji centro valdyba, rezi
duojanti Toronte, Ont., savo pir
mame posėdy pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. Pranas Ber- 
neckas, vicepirm. Mindaugas 
Leknickas, sekr. Stasys Dargis. 
ižd. Jonas Nešukaitis, narys 
spaudos sreikalam Sigitas Kra- 
šauskas, narys visuomeniniam 
reikalam Rimvydas Sonda.

Nutarta kooptuoti į centro 
valdybą Algirdą Bielskų iš Cle
velando generalinio sekretoriaus 
pareigom. Artimoje ateityje ne
matoma kooptuoti dar bent 4 
asmenis iš Toronto bei apylin
kių.

ŠALFASS-gos centro valdybos 
teisiniu patarėju sutiko būti 
adv. Henrikas Steponaitis iš 
Toronto, tačiau jis neįeina į c.v. 
sudėtį.

Oficialus ŠALFASS-gos centro 
valdybos adresas: ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba, c/o Pranas Ber- 
neckas, pirm. 32 Rivercrest 
Road, Toronto, Ont.. M6S 4H3.
TE L. 416 763-4429.

Dėl narių registracijos, varžy- 
binės informacijos bei informa
cinių aplinkraščių prašoma 
kreiptis į gen. sekretorių Algir
dą Bielskų: adresu: 3000 Had- 
den Rd., Euclid, Ohio 44117. 
Tel. 216 481-7161.

Visuotiniame ŠALFASS-gos 
suvažiavime, Įvykusiame 1984 
gruodžio 8 Clevelande, į ŠAL
FASS-gos revizijos komisiją bu
vo išrinkti Clevelando sporto 
darbuotojai: Vytautas Jokūbai
tis, Vladas Gyvas ir Romanas 
Vodopalas.

, lietuviškos muzikos plokš- pasakų vaikam. Kaina su per-

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit. M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

E. Verloren VanThemaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
•58 dol.

E. Jasi finas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos
teles 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.

siuntimu 11 dol.
Ar atminsi? Dainuoja solistė 

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

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

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

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

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės,“ lietuviškos knygos !>ei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 llighlan<l 
Blvd., Broąklyn, N.Y. I 1207.

Tame pačiame suvažiavime 
buvo išrinktas ir naujas ŠAL
FASS-gos garbės teisinas, susi
dedantis iš Chicagos sporto vei
kėjų: Valdas Adamkus, Zigmas 
Žiupsnys, Rimantas Dirvonis, 
Aleksas Lauraitis ir Algimantas 
Tamošiūnas.

ŠALFASS-gos c.v.

VARŽYBINIS KALENDORIUS
Žemiau pateikiame 1985 m. 

ŠALFASS-gos ir Pabaltiečių 
Sporto Federacijos (PSF-jos) 
varžybinį kalendorių pagal 1984 
gruodžio 23 d. stovį.

35-osios š. Amerikos Lietu
vių Sporto Žaidynės įvyks ba
landžio 13 - 14 Detroite, Mich. 
Vykdo Detroito LSK Kovas. Pro
gramoje — krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio, šachmatų, stalo 
teniso, raketbolo, plaukymo ir 
kėgliavimo pirmennybės. Plau
kymo pirmenybės būtų kartu ir 
pabaltiečių. Kėgliavimas vyks 
Lietuvos vyčių turnyro rėmuose.

š. Amerikos lietuvių lauko te
niso individualinės pirmenybės 
numatomos pravesti vasarą Det
roite. Planuojamos atgaivinti ir 
komandinės pirmenybės, kurios 
vyktų atskirai.

Š. Amerikos lietuvių indivi
dualinės ir komandinės golfo 
pirmenybės įvyks rugpjūčio 31- 
rugsėjo 1 Chicagoje. Vykdo Chi
cagos Lietuvių golfo klubas.

Š. Amerikos Pabaltiečių ir lie
tuvių lengvosios atletikos pir
menybės numatomos rugsėjo 7- 
8 Kanadoje. Vykdo latviai.

Š. Amerikos Pabaltiečių ir lie
tuvių šaudymo pirmenybės 
(smulkaus kalibro bei medžiok
linių šautuvų ir pistoletų) nu
matomos rugsėjo 7 ir 14 Kana
doje. Vykdo ŠALFASS-gos šau
dymo komitetas.

Pirmosios Š. Amerikos lietuvių 
softbolo varžybos numatomos 
vasarą.

ŠALFASS-gos centro valdyba

DARBININKUI’ '

PAREMTI AUKOJO

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

25 dol. — K. Bartys, Eliza- 
beth, N.J.

Po 20 dol. — P. Sakas, Glen-

Brockton, Mass., B. BaroniCi
nas, New Hyde Pk., N.Y., 
D. Sulmar, Springfield, Pa., R. 
Latvėnas, Culver City, Calif., 
J. Levonas, Jackson Hights, N.Y., 
A. Gailiušis, Philadelphia, Pa., 
P. Surma, Philadelphia, Pa., B. 
Juodelis, Downers Grove. III., 
G. Grinis, Flossmoore, III., K. 
Jonynas, Rego Park, N.Y., J. Pet
rikas, Syosset, N.Y., dr. J. Gus
taitis, Scranton, Pa., K. Jurke
vičius, Wethersfield, Conn., P. 
Ambraziejus, West Rox., Mass, 
A. Kantakevičius, Richmond 
H iii, N. Y., M. Menčienė, Wood- 
haven, N.Y., dr. E. Lenkaiiskas, / 
Pepper Pike, Ohio, Jesuit 
Fathers, Cleveland, Ohio, R. No- 
vak, Los Angeles, Calif., C. Ka- 
zakauskas, Philadelphia, Pa., T. 
Barz, Woodhaven, N.Y., A. Wil- 
kich, Toms River, N.J., M. Ziau- 
gra, Sharon, Mass.

Po 7 dol. — B. Naras, Shrews- 
bury, Mass., B. Povilavičius, 
Arlington, Mass.

Po 5 dol. — J. Lietuvninkas, 
Darien, Conn., T. Galenski, Par- 
lin, N.J., S. Kreivėnas, St. Pe
tersburg, Fla., V. Žukauskas, 
Ft. Lauderdale, Fla., P. Pūkas, 
North Chicago, III., E. Vilimai
tė, Chicago, III., B. Strikaitis, 
Los Angeles, Calif., A. Žvirb
lis, Philadelphia, Pa., kun. C. 
Širvaitis, Holland, Pa., V. Račiū
nas, Chicago, III., K. Barkaus
kas, Philadelphia, Pa., dr. J. Stik- 
lorius, VVallingford, Pa., A. Lin- 
konis, Middle Village, N.Y., B. 
Spūdis, VVoodhaven, N. Y., K. Ta
mošaitis, So. Boston, Mass., P. 
Dargis, Pittsburgh, Pa., O Alek
na, M i am L Beach, Fla., J. Šve
das, St. Petersburg Beach, Fla., 
B. Užemis, Hot Springs, Ark., 
W. Kronkaitis, New Haven, 
Conn., A. Daukantas, Santa Mo- 
nica, Calif., W. Kamantaus
kas, Norvvood, Mass., A. Ilgu- 
tis, Woodhaven, N.Y., V. Keiba, 
Rochester, N.Y., A. Campė, Wa- 
terbury, Conn., E. Leleiva, 
RfcKmorid Hill? N.Y., B. Alek
sandravičius, Bloomfield, 
Conn., G. Velyvis, North Adams, 
Mass., O. Malkauskas, Chino, 
Calif., A. Danta, Jenkintovvn, 
Pa. M. Klimas, Putnam, 
Conn.,-V. Oniūnas, Juno Beach, 
Fla., V. Jackūnas, Sprmg Hill, 
Fla., V. Malžinskas, Los Ange
les, Calif., kun. M. Jarašiūnas, 
Gilberton, Pa., V. Gedmintas, 
St. Petersburg Beach, Fla., A. 
Šarka, Spring Hill, Fla., L. Ky

bartas, Hamilton, Ont, P. Bal
čiūnas, Hot Springs, Ark., V. Sin
kevičius, Chicago, III., A. Gra
bauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Shukis, Pompano Beach, 
Fla., N. Girtautas, Wyandotte, 
Mich., V. Sakas, Bay Harbor 
Islands, Fla., A. Mažeika, Trea- 
sure Island, Fla., S. Strazdas, 
Linden, N.J., M. Švelnis, Need- 
ham, Mass., M. Karaitis, St.
Petersburg Beach, Fla., F. Mor
kus, Dania, Fla., A. Radžius. 
Baltimore, Md., S. Vaičiūnas, 
Roselle, N.J., E. Damijonaitis, 
Riviera Beach, Fla., J. Gerdvi- 
lis, St. Petersburg Beach Fla., 
A. Kepenis, Pompton Lks., N.J., 
J. Pikūnas, Detroit, Mich., J. 
Juodis, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Barulis, Brockton, 
Mass., B. Balnius, Detroit, 
Mich., D. Draugelis, Hartford, 
Conn., E. Lenk, New Britain, 
Conn., A. Kazlauskas, Putnam, 
Conn., dr. J. Kriaučiūnas, Put
nam, Conn.

4 dol. — M. Šeflerienė, Ver- 
non, Conn.

3 dol. — A. Stulga, Cincinna- 
ti, Ohio.

Po 3 dol. — B. Sudžinskas, 
Industry, Pa., V. Kazlauskas, 
Flushing, N.Y., A. Igaunis, Wa- 
terbury, Conn., R. Viliamas, 
Washington, D.C., P. Vaškys, 
Cheltenham, Pa.

Po 2 dol. — E. Abėlkienė, 
Putnam, Conn., V. Gamziukas, 
Buffalo, N.Y., Marian Fathers, 
Thompson, Conn., A. Gobužas, 
Blauvelt, N.Y., A. Bartaszaic, 
De Kalb, III., A. Grabnickas, 
Longwood, Fla., K. Šimėnas, 
Dorchester, Mass.

Po 2 dol. — M. Balčiūnas, 
Sunny Hills, Fla., P. Vasiliaus
kas, Woodhaven, N.Y., N. Kent, 
Vaiencia, Calif.

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

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
ratorius.

sst
jr'

DEXTER PARKIra pharmacy ra
Wm. Amwta«l, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

Woodhav*n, N.Y. 11411 
WK DKLJVKR

296-4130

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj ir ieško Darbininko!

dale, N.Y., W. Janns, Metuchen,
N.J., A. Sinusienė, Brooklyn,

Po 15 dol. — M. Erčius, Little 
Neck, N.Y., dr. B. Kasias, St. 
Petersburg, Fla., M. Achenbach, 
VVaterbury, Conn., kun. J. Žu- 
romskis, Lovvell, Mass., V. Gruo
dis, Monticello, N.Y., G. Biels- 
kus, Lighthouse Point, Fla., E. 
Vaitekūnas, Jeffersonville, N.Y., 
B. Andrašiūnas, Hot Springs, 
Ark., J. Budraitis, North vai e, N.J.

12 dol. — V. Katinas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 10 dol. — P. Pulminskas,

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio, (vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

Miestas, valstija, Zlp—~----- - -------------------------------------------------

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestar, valstija, Zlp

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

3-6 mėn.

SUMA TERMINAS

$500

- 20,000

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn. 3

METINIS 
PRIEAUGLIS.

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

KURSAS

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$20,000

$50.000

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.25% APSKAIČIAVIMAS

DABARTINIS KURSAS 7.00 % KASDIEN
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čiūnas, miesto tarybos narys 
James Kelly, mokyklų komi
teto atstovai Tomasini ir Joe 
Casper. Sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

Vasario 16 dienos rytą Stepo
no ir Valentinos Minkų vedama 
radijo valandėlė turėjo specia
lią programą šios šventės proga. 
Po pietų Petro Viščinio vedama 
radijo programa Laisvės Varpas 
turėjo specialią programą 
amerikiečiam anglų kalba. Di
džioji programos dalis 
buvo angliškai. Joje buvo per
duota prezidento Reagan pasisa
kymas Lietuvos laisvės reikalu, 
Massachussets gubernatoriaus 
Michael Dukakio proklamacija 

SUDARYTA RINKIMINĖ KOMISIJA

Pagal JAV LB įstatus kas 
treti metai renkama JAV’ LB 
Taryba, kuri yra vyriausias JAV- 
LB organas. Ši Taryba renka 
Krašto valdybos pirmininką. kiminę komisiją sudaro: pirmi- 
tvirtina kitus pirmininko pa
kviestus valdybos ir įvairių tary
bų narius, nustato veiklos gai
res ir tvirtina sąmatas.

Krašto valdybai patvar
kius. visoje JAV teritorijoje vie
nuoliktosios tarybos rinkimai 
įvy ks gegužės 18-19.

Kandidatus į Tarybą galima 
siūlyti iki kovo 15. Kiekvienas 
kandidatas ar jų grupė turi būti 
pasiūlyti bent dešimties prie LB

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai Pintsch, 
Giedrei Stankūnienei ir jų šeimoms gilią užuojautą 
reiškia

Lietuvių Moterų Klubų Federacija

A.A.
EUGENIJUI NOAKUI

amžinybėn iškeliavus, žmoną Emiliją, dukras Aldoną ir 
Giedrę su šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Bronė ir Antanas Reventai 
Dr. Henrikas Lukaševičius

Dr. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Giedrei 
su jų šeimomis reiškiu užuojautą.

Kazys Jankūnas

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai Pintsch, 
Giedrei Stankūnienei ir jų šeimoms, seseriai dr. Alicijai 
Noakaitei-Dunajevsky su dukra reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga perduota jo paties 
balsu iš juostos, o taip pat 
perduota Brocktono burmistro 
Carl Pitaro ta proga išleista 
proklamacija.
- Vasario 17, sekmadienį, taip 
pat abi lietuviškos radijo valan
dėlės turėjo specialias progra
mas Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga.

10:15 vai. ryto Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone vyko pamaldos Lietuvos 
intencija. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis (gal geriau 
pasakius turėjo savo atstovus 
su vėliavomis). Gražiausiai pasi
rodė Lietuvos vyčiai. Jie ne tik 
turėjo savo vėliavą, kurią nešė 
pirmininkas Aleksander Akule, 
bet taip pat šalia vėliavos daly
vavo gražus būrys vyčių, ko ne
galima pasakyti apie kitas or
ganizacijas. Nereikia pamiršti, 
kad vyčių organizaciją sudaro 
ankstesnės lietuvių ateivių kar
tos čia gimę ir užaugę vyrai ir 

priklausančių ir bet kurios LB 
apylinkės veikloje dalyvaujančių 
lietuvių.

Nevv Yorko LB apygardos rin- 

ninkas — Vytautas Alksninis, 
35-44 167 St., Flushing, N.Y. 
11358. Tel. 718 886-5695.

Nariai: Zenonas Jurys, 109- 
-4 Park Lane So., Kevv Garden. 
N.Y. 11418. Tel. 718 441-7831; 
Algimantas Šilbajoris, 85-00 107 . 
St., Richmond Hill, N.Y. 11418. 
Tel. . 18 846-7636.

LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba 

moterys. Bažnyčioje per mišias 
solo giedojo solistė Birutė Alek
saitė, prie vargonų prof. Jero
nimas Kačinskas. Mišias au
kojo kleb. kun. Albertas Kontau- 
tas, o jam asistavo buv. kleb. 
kun. Antanas Baltrušūnas.

2 vai. p.p. vyko iškilmingas 
minėjimas. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje. Minėjimą 
pradėjo ALT Bostono skyr. pirm. 
Aleksandras Čaplikas, buvo į- 
neštos vėliavos, prof. J. Kačins
kas prie piano, o visi susirinkę 
sugiedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Kun. Kontautas su
kalbėjo invokaciją. Programai 
vadovauti buvo pakviesta Gitą 
Kupčinskienė. Į minėjimą atsi
lankė Bostono burmistras Ray- 
mond Flynn, policijos naujas 
komisionierius Francis Roache, 
miesto narys James Kelly, mo
kyklų komiteto narys Joe Cas
per. Jie visi tarė po trumpą ir 
šiltą žodį apie lietuvius, kaip 
darbščius ir gražų įnašą davu
sius Amerikai žmones. Lietuvai 
jie linkėjo vėl susilaukti lais
vės dienų. Buvo perskaityta 
Mass. gubernatoriaus Michael 
Dukakio proklamacija, Bostono 
burmistro Raymond Flynn 
proklamacija, kongresmano 
Moakley sveikinimas.

Pagrindinę kalba pasakė Jo
nas Stundžia Jr., iš Lavvrence, 
Mass. Jis jau trečios kartos 
Amerikos lietuvis, nes ir jo tė
vas gimęs Amerikoje. Jis pasako
jo, jog išaugųęs lietuviškoj šei
moj. Jų namų kalba buvusi lie
tuvių kalba. Tad visi lietuviai 
neturi apleisti ar užmiršti savo 
gimtosios kalbos. Toliau kalbėjo 
ir paskaitė iš tautinės bažny
čios (nezaliežnikų) raštii, kur jie 
rašo kaip reikia branginti savo 
tautą ir kalbą. Amerika esanti 

virinimo katilas ir norinti sulie- 
dinti visas tautas. Kalbėjo apie 
lietuvius imigrantus, kaip jie 
pradėjo atvažiuoti į Ameriką ir 
kitus kraštus bėgdami nuo caro 
Rusijos persekiojimų. Visa jo 
kalba buvo apie lietuvių kal
ba ir lietuvybę visai neminint 
politikos ir jos šių dienų pada
rinių.

Buvo priimta rezoliucija, 
kuri bus pasiųsta Amerikos val
džios aukščiausiem pareigūnam.

Meninė dalis pradėta Mairo
nio eilėraščiu, kurį perskaitė 
Dainora Kaupčinskaitė, 4 skyr. 
mokinė. Tada solistė Birutė 
Aleksaitė, akomponuojant prof. 
Jeronimui Kačinskui, padainavo 
Avė Maria, Mascagni, lietuviš
kai (išvertė Stasys Liepas) po 
to Aš per naktį, Na tai kas ir 
Žvaigždutę.

Meninė dalis visada yra graži 
atgaiva įvairiuose minėjimuose. 
O Bostonas galime džiaugtis tu
rėdami muz. prof. Jeronimą Ka
činską, solistus Benediktą Povi- 
lavičių, Birutę Aleksaitę, Stasį 

Liepą, kurie gražiai paįvairina 
trafaretines kalbas muzika ir 
daina.

Vasario 16-ji amerikiečiam
Visi sutinkame, kad su Lietu

vos laisvės reikalais reikia išeiti 
į plačiąją amerikiečių visuo
menę, bet nedaug kas daroma 
šioje srityje. Šia prasme gražią 
išimtį sudaro Brocktono lietu
viai, kurie nuo 1950 pasirūpina, 
kad vietos radijo stotys perduo
tų specialią radijo programą 
Vasario 16-osios pagrindu anglų 
kalba. Šiais metais tokia progra
ma buvo perduota vasario 16 d. 
nuo 1 vai. 10 min. ligi 2 vai. p.p.

Ji perduota tuoj po pasaulinių 
ir vietinių žinių, tad ją tikriau- 

šiai girdi bent dalis nuolatinių 
tuos stoties klausytojų. Progra
mos paruošimu pasirūpino Lais
vės Varpo vedėjas Petras Višči
nis su savo bendradarbiais.

Kad programa galimai stip
riau paveiktų amerikiečius, į ją 
buvo įtraukta žymių amerikiečių 
pasisakymai. Buvo perskaityta 
Massachusetts gubernatoriaus 
Miehel Dukakis proklamacija, 
Brocktono miesto mayoro Pi- 
taro proklamacija, kongresmano 
Brian Donnally kalba. Visa tai 
buvo įrašyta į juostą ir perduo
ta jų balsais. Tuo būdu su ame
rikiečių pasisakymais Vasario 
16-osios proga yra supažindi
nami amerikiečiai su Lietuvos 
reikalais.

Programoje buvo įjungta 
istorijos momentai apie dabarti
nę sunkią Lietuvos padėtį ir jos 
okupaciją, kovą dėl laisvės, tikė
jimas ir lietuvių ryžtas tą kovą 
laimėti. Taip pat buvo per
duodama ir lietuviškos muzikos, 
kas atskleidžia tautinės kultū
ros pagrindinius bruožus.

Ruošiama Kaziuko mugė
Kaziuko mugė, ruošiama Bos

tono Žalgirio ir Baltijos tuntų 
skautų ir skaučių, įvyks kovo 3, 
sekmadienį, Liet. Amerikos Pi
liečių klubo Il-ro ir IlI-čio aukš
to salėse, 368 E. Broadvvay, 
So. Bostone. Mugės pradžia 
11:30 v.r. Vaidinimas vaikam 
3 v. popiet.

Mugėje bus galima skaniai 
pavalgyti, pasišnekėti su drau
gais, nusipirkti įdomių ir retai 
kur užtinkamų gėrybių, pvz., 
tautinių lėlių, audinių, gintaro 
ir įvairių rankdarbių.

Vertos dėmesio Lietuvos si
dabrinės monetos ir įdomūs Lie
tuvos pašto ženklai. Tai reteny
bės, kurias netaip lengva užtik
ti, o prisiminimui ar dovanom 
labai tinka.

Įėjimas nemokamas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(k.n.)
__ Lietuvių Piliečių Dr-joj .
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugija praneša, kad narių 
visuotiniai susirinkimai vyksta 
kiekvieno mėnesio trečią ketvir
tadienį 7:30 vai. vak. klubo res
torano ‘patalpose. Visi nariai 
prašomi susirinkimuose gausiai 
dalyvauti, nes dažnai yra svars
tomi labai svarbūs klubo reika
lai. Nuo narių dalyvavimo pri
klauso ir klubo ateitis.

Taip pat klubo nariai malo
niai kviečiami atsilankyti sa
vaitgaliais klubo valgykloje. Ten 
yra patiekiami skanūs lietuviški 
pietūs arba pizza. Valgykla ati
daryta šeštadieniais nuo 12 vai. 
iki 8 vai. vak., sekmadieniais 
nuo 1 vai. popiet iki 10 vai. 
vak. (Klubo valdyba)

Neiškraipyta pavardė
Jau neretas reiškinys, kad ir 

mūsų lietuvių spaudoje moterys 
savo pavardes bando rašyti vy
riška gimine. Bet štai Dorches- 
ter Reporter įdėjo fotografiją ir 
žinutę, kurioje ir angliškame 
laikraštyje lietuviška moters pa
vardė parašyta moteriška gi
mine. Štai ta žinutė: "Zita Kru- 
konienė of Glenrose Road has 
been promoted to Systems 
analyst II of underwriting and 
issue systems by John Hancock 
Mutual Life Insurance Co. A 
graduate of Vilnius University 
in Lithuania, she is principai of 
the Lithuanian Saturday School, 
South Boston."

Tai gražus pavyzdys, kad ir 
angliškame laikraštyje lietuviška 
moters pavardė parašyta taip, 
kaip mes rašydavome ir tarda
vome Lietuvoje, o taip pat dau
guma ir čia darome tą patį.

BOSTONO RENGINIAI

Kovo 3 d. skautų rengiama 
Kaziuko mugė So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje.

Kovo 9 d. 2:30 vai. po pietų 
S o. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos direktorių kambaryje vyks 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono skyriaus susirinkimas. 
Prelegentas teisininkas ir solis
tas Stasys Liepas. Jo paskaitos 
tema: Keletas bendrų bruožų 
moters psichologijos portrete. Į 
susirinkimą kviečiami visi pasi
klausyti įdomios paskaitos.

Kovo 24 d. Lietuvių B-nės 
Bostono apylinkės metinis susi
rinkimas tuoj po 10:15 vai. mi
šių Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Susirinkimas vyks 
salėje po bažnyčia. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą. Bus renkama nauja apy
linkės valdyba ir aptariami kiti 
lietuviški reikalai.

Kovo 24 d. Stepono ir Valen
tinos Minkų vedamos radijo va
landėlės 51 metų sukaktuvinis 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos saloje.

Balandžio 13 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos sueiga — 
reunion.

Balandžio 21 d. Laisvės Varpo 
radijo valandos, vedamos Petro 
Viščinio, pavasarinis renginys 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje.

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
niais 9:00-10.00 vai. ryto iš WCAV- 
FN banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

ALOYZUI .RUDZITUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo seseriai Irenai Moge- 
nienei ir visiem giminėms, o ypatingai jo mylimam 
Broniukui.

G. H. Bitėnai ir šeima

DR. VLADUI INGELEVIČIUI
mirus, dukroms Marai Vygantienei, Ginai Kudžmienei ir 
jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Halina Montvilienė

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad vasario 19 Melburne, Australijoje, po ilgos ir sun
kios ligos mirė

ALGIRDAS VAITIEKŪNAS, 
sulaukęs vos 59 metų amžiaus. Mišios už jo vėlę bus 
kovo 2, šeštadienį, 10 v.r. pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje. "Z

Kviečiame dalyvauti mišiose ir prisiminti ji savo 
maldose, ypač kviečiame buvusius Tiubingeno universi
teto studentus.

Vida, dukros ir sūnus Vaitiekūnai 
Algimantas Bratėnas
Nijolė Braiėnaitė-Pafonetto

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukterims Aldonai Pintsch ir 
Giedrei Stankūnienei ir jų šeimoms reiškiame mūsų 
nuoširdžią užuojautą.

Apolonija ir Andrius Butai

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Giedrei, 
jų šeimoms ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdi.

Eduardas Senkus

DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Giedrei su 
šeimomis ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

V. Gudienė ir dukterys

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ
Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘jĄjrjber J-Jdidays”
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
RUGPJŪČIO 21 — 10 DIENŲ Lietuvoje — 1,675 dol.

Balandžio 17 — $1135.00 Liepos 22 — $1706.00
Gegužės 8 — 1135.00 Liepos 31 — 1465.00
Gegužės 8 —1395.00 Rugpjūčio 6 — 1698.00
Gegužės 14 — 1368.00 Rugsėjo 3 — 1679.00
Gegužės 27 — 1389.00 Rugsėjo 18 — 1212.00
Birželio 10 —1692.00 Rugsėjo 23 — 1173.00
Birželio 19 — 1401.00 Spalio 1 — 1279.00
Liepos 17 — 1514.00 Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — jvairūs maršrutai.

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

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

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIUNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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Kultūros Židinyje šįsavaitgalį: 
kovo 2 ir 3, šeštadienį ir sek
madienį, Kaziuko mugė. Šešta
dienį — mugės įrengimas, sek
madienį — 12 vai. jaunimo pa
maldos ir po to — mugė. Ren
gia Nevv Yorko skautai.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
skrisdamas į N. Zelandiją ir 
Australiją lankyti lietuvių pa
rapijų, Honolulu aerodrome tu
rėjo laukti porą valandų kol su
tvarkė lėktuvą. Iš Havajų vys
kupas atsiuntė sveikinimus Dar
bininko radakcijai ir visiem 
skaitytojam.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas Nevv Yorke 
surengtas vasario 17, sekmadie
nį. Pamaldos buvo Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, iškilmin
gas minėjimas — Kultūros Ži
dinyje. Čia skaitė proklamacijas, 
sakė sveikinimo kalbas, dalyva
vo ir Afganistano kovotojų gru
pelė. Kalbą pasakė dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, dainavo jauna 
solistė Guoda Puzinauskaitė. šo
ko N.Y. tautinių šokių ansamb
lis Tryptinis, vadovaujamas J. 
Matulaitienės. Platesnio šventės 
aprašymo šiame numeryje dėl 
techniškų kliūčių negalėjome iš
spausdinti. Spausdinsime kita
me Darbininko numeryje.

Tradicinė Kaziuko mugė, ren
giama Nevv Yorko skautų, bus 
kovo 3, šį sekmadienį. 12 vai. 
jaunimo pamaldos, po jų — mu
gės atidarymas ir pati mugė su 
visais įvairumais. Bus retų tau
todailės dalykų, įvairiausių dir
binių, lietuviškų valgių, veiks 
vaikams baidyklių namas ir 1.1. 
Visuomenė kviečiama pasinau
doti šia proga ir aplankyti mugę, 
ką nors įsigyti.

Edvardas Koch, Nevv Yorko 
miesto burmistras, vasario 19. 
antradienį, miesto rūmuose bu
vo sušaukęs spaudos konferenci
ją, į kurią pakvietė ir etninių 
laikraščių atstovus. Iš lietuvių 
konferencijoje dalyvavo Darbi
ninko atstovas Kęstutis Miklas, 
Vienybės — J. Antanavičius, Tė
vynės — A. Balkus. Šios kon
ferencijos metu, dalyvaujant at
stovam iš pagrindinių Nevv Yor
ko laikraščių ir televizijos sto
čių, buvo dedikuota speciali 
Nevv Yorko miesto daina —
“Nevv York. Nevv York“. Šis is
torinis įvy kis buvo transliuoja
mas per visas televizijos sto
tis, ir lietuvių atstovai aiškiai 
matėsi šioje ceremonijoje.

LKM Sąjungos 29 kuopos 
narių susirinkimas bus kovo 3, 
sekmadienį. 12 vai. Apreiškimo 
parapijos salėje. Narių dalyvavi
mas būtinas. Po susirinkimo 
— pasivaišinimas.

Dr. Julius Maldutis buvo pa
rodytas televizijos 4 kanale va
sario 24 naktinių žinių metu, 
prieš nakties 12 vai. Jis yra 
keleivinių oro linijų analistas ir 
ekspertas. Drauge buvo parody
tas ir kitas amerikietis. Progra
mos vedėjas klausinėjo įvairius 
klausimus, surištus su oro lini
jų dabartine veikla, jų pasise
kimais, vargais. Dr. J. Maldutis 
ir anksčiau buvo rodytas televi
zijoje panašiu reikalu.

NEVV YORKO SKAUTAI IR SKAUTĖS KVIEČIA 
VISUS Į

KAZIUKO MUGĘ
Kovo 3 d. Kultūros Židinyje. Brooklyn, N.Y.

12 vai. Šv. Mišios.Tuoj pomišiu mugės atidarymas.

Karšti pietūs, kavinė, loterijos, žaidimai, lėlių teatras 
ir gausus lietuviškų prekių pasirinkimas.

(718) 827-1352
(718) 827-1351
(718) 827-1350
(718) 235-5962
(718) 827-7932

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Nevv Yorko žinių dar yra 11 
ir 9 puslapiuose.

LV1K Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus kovo 13, 
trečiadienį, 7 v.v. įprastinėje 
vietoje, Congregational Church 
salėje, kampas 91 St. ir 85 Rd., 
VVoodhavene. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

Gavėnios dvasinis susikau
pimas rengiamas kovo 17, sek
madienį, 11 vai. mišios Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, po 
mišių Apreiškimo parapijos sa
lėje Tėv. dr. V. Gidžiūno pami
nėjimas. Kalbės dr. Aldona Ja- 
načienė. Rengia Nevv Yorko 
ateitininkai.

Kun. Antanas Račkauskas ko
vo 11 išvyksta apsigyventi į 
Sunny Hills, Fla. Ta proga 
kovo 10. sekmadienį, tuoj po 
Minios, 12 vai.. Apreiškimo 
parapijos salėje bus jo išlydėji
mas, rengiamas parapiečių su 
vaišėmis ir su programa.

Pašto Įstaiga praneša, kad nuo 
vasario 17 vietinių pirmos kla
sės laiškų pirmoji uncija apmo
kama 22 c. pašto ženklu. Sun- 
kesniem laiškam — už kiekvie- 
nė pridedamą uncija po 17 
centę. Užsienin oro pašto laiškų 
pirmoji pusė uncijos apmokama 
44 centų pašto ženklu.

Moterų Vienybės susirinki
mas bus kovo 5, antradienį. 7 
v.v. įprastinėje vietoje, Congrea- 
tiona! bažny čios salėje. 91 St. ir 
85 Rd. kampas, AVoodhavene. 
Visos narės prašomos dalyvauti.
Iš Metropolitan operos rūmų 

kovo 2, šį šeštadienį. 2 vai. po
piet per radiją bus transliuoja
ma G. Puccini opera “Manon 
Lescant”. Pagrindiniai solistai: 
Adriana Maliponte, \ asill Mol- 
doveanu. Lenus Carlson. Diri
guoja Nello Santi.
Elena Solomonienė. brangi ir 

mylima žmona, motina ir močiu
tė. prieš metus laiko kovo 11 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. Už 
velionės sielą bus aukojamos 
mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje kovo 10. sekmadienį. 
9:30 vai. ryto. Draugai ir pa
žįstami prašomi prisiminti ve
lionę savo maldose.

Pabaltiečių Jaunimo Kongreso Rengimo Komitetas 
kviečia visus, jaunimą ir vyresniuosius i

PAGERBIMĄ — PRIĖMIMĄ.
Pabaltiečių jaunimas pagerbs veikloje pasižymėjusius 

lietuvius, latvius ir estus.

Pagerbti lietuviai bus Jadvyga Matulaitiene, 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 Baltic Youth 
Congress, Ine. Dėl rezervacijų kraipkitės į: 
Algį Šilą, 5302 Colorado Avė., N.W. Washington, D.C. 
20011 Telef. 202 829-1079.
Dr. Joną Dunčią 917 E. Cloister Rd., VVilmington, DE 
19809 Telef. 302 798-8116.

Vyskupo lazdos komitetas, pa
pildydamas aukotojų sąrašą, į- 
rašo dvi praleistas pavardes: 
Gludą Fiore, Marytė iš Fla., 
inž. Jasaitis, Tadas ir Ina, Iš 
Nevv Yorko.

Lietuvos vyčių 110 kuopa da
lyvaus organizuotai V. Atsimai
nymo bažnyčioje mišiose kovo 
3, sekmadienį, 11 vai. ryto, pa
gerbiant Šv. Kazimierą. Po mišių 
bendros vaišės parapijos salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas — kun. 
Danielius Staniškis.

Lietuvos vyčių Vid. Atlantu 
apskrities šv. Kazimiero mišios, 
bendra komunija, pusryčiai ir 
susirinkimas įvyks kovo 10, sek
madienį, 10 vai. ryto Švč. Tre
jybės parapijos bažnyčioj ir sa
lėj, Nevvark, N.J. Šventės šei
mininkai Lietuvos vyčių 29 kuo
pa.

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.

KNYGŲ 
LENTYNOJE

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo, Anapus marių. Poezi
jų rinktinė. Kietais viršeliais. 7 
dol.

VI. Kulboko, A. Tulys. 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos. 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuomeni
niai klausimai. Kietais viršeliais. 
15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto, Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios i r kitos letuv iškos knygos, 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 
11207.

Marijaus Blyno leidiniai, gau
nami Darbininko administraci
joj: Lietuvos senovės pamink
lai — 10 dol.; Nostradamus, 
pranašystės ir erdvės paslaptys 
— 5 dol.; Lietuvos reikalais kul
tūrinių, istorinių ir politinių 
straipsnių rinkinys — 6 dol.; 
Gynybinių Vilniaus sienų nu
vertimas (vertimas) —3 dol.

Už a.a. Juozę Anioliauskaitę- 
Kibirkštienę, mirusią prieš 5 
metus, ir už a.a. pulk. Justiną 
Kibirkštį, jo mirties 50 metų 
sukakties proga, mišios bus au
kojamos kovo 2, šeštadienį, 11 
v.r. pranciškonų vienuolyno 
koply čioje. Draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvos vyčių 41 kuopa prie 
Apreiškimo parapijos savo susi
rinkimą turėjo vasario 17, sek
madienį. Kovo 3 Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. bus 
paminėta šv. Kazimiero šventė. 
Po pamaldų Apreiškimo mokyk
los salėje — susirinkimas ir 
vaišės.

A. a. dr. Eugenijui Noakui 
minis. Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai Kultūros Židiniui paau
kojo 25 dol.

Studentų pavasario kursai 
įvyks Dainavoje nuo kovo 15 iki 
kovo 17. Kviečiami visi studen
tai. Informacijos reikalu skam
binti Dariui Kudžmai 313 356- 
4451.

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

Ieškomi savanoriai, kurie ga
lėtų kai kuriais šeštadieniais 
nuvežti Apreiškimo parapijos 
bingo darbuotojus iš VVilliams- 
burgo į Jamaicą ir atgal. Dėl 
susitarimo prašom skambinti 
po 6 v . vakaro šiuo telefonu 
718 846-3829.

PADĖKA SPAUDOS 
RĖMĖJAM

K. G. Ambrozaitis, M D. Ches- 
terton. IN, atsilygindamas už 
metinę Darbininko prenume
ratą. atsiuntė 100 dol. Nuoširdi 
padėka geradariui už spaudos į- 
vertinimą.

Conrad Kaster, Belleville, N.J., 
jau keleri metai vietoj metinės 
prenumeratos atsiunčia stam
besnę auką. Šiemet paskyrė 100 
dol. Ačiū labai už dosnumą.

V. Paliulis. Allėndale, N.J., 
apmokėdamas metinę Darbinin
ko prenumeratą, atsiuntė 85 
dol. Labai dėkui.

G. Bobelis, Long Island City . 
N.Y., Allied Bronze Corporation 
savininkas, jau keleri metai at
siunčia didesnę auką spaudai 
paremti. Šiais metais gauta 50 
dol. Aukotojui dėkojame.

J. ir N. Ulėnai. Dix Hills. N.Y.. 
apmokėdami metinę Darbininko 
metinę prenumeratą, atsiuntė 45 
dol. Labai ačiū.

Tik dosnių skaitytojų ir rė
mėjų dėka Darbininkas galėjo 
įžengti į 70-uosiusmetus. Ačiū 
visiem už talką. Darbininko ad
ministracija.

Ieškoma sekretorė advokatų 
įstaigai Manbattano centre. Al
ga pagal sugebėjimus iki 350 
dol. per savaitę. Turi tobulai 
mokėti anglį] kalbą. Skambinti 

-212 840-3333 ir prašy ti M r.
Keire.

St. Petersburg - Gulfport, f la., 
išnuomojamas arba parduoda
mas butas — apartamentas — 
naujai įrengtas dviejų miega
mųjų condominiinn. Arti bažny
čios ir krautuvių. Informacijos 
reikalais skambinti Genei Kad
žiui ienei-Kaddis. I ei. 813 581- 
1306 arba 349-5215.

“Aukuro” jaunimas tėviškės pastogėje. Iš k. Almis Lukavi 
čius, Onutė Stanevičiūtė, Kęstutis Kalvaitis, Irena Kudabaitė.

VYKSIME

“TĖVIŠKĖS 
PASTOGĖN”

Kovo 16 Kultūros Židinyje, 
Brooklyne bus neeilinė pramo
ga. Tą vakarą didžiojo Nevv 
Yorko ir apylinkių lietuviai tu
rės progos pamatyti spektaklį 
— Petro Vaičiūno 4 veiksmų 
dramą “Tėviškės Pastogė”.

Veikalas iš nepriklausomos 
Lietuvos gy venimo. Nukels mus 
į aną kraštą, kurį prieš dauge
lį metų palikome ir kuris mums 
yra ir šiandien brangus.

Veikale parodoma jaunimo ir 
senimo susikirtimai, lietuvio 
ūkininko prisirišimas prie sa
vos žemės, meilės konfliktas, 
sumiesčionėjimo pasekmės ir 
pajuokiama karjeristai, sava
naudžiai.

Su šiuo veikalu Hamiltono 
“Aukuras”, kuriam nenuilstamai 
per eilę metų vadovauja ir reži
suoja Elena Dauguvietytė - Ku
dabienė, dalyvavo šeštame Teat
ro festivalyje Chicagoje 1983 
lapkričio 24 - 27. Du aukurie- 
čiai, Kazys Bungarda ir Ma
rytė Kalvaitienė už savo atliktus 
vaidmenis buvo apdovanoti žy
menimis — “oskarais”.

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

Š. M. KOVO 16, ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAKARE 
KULTŪROS ŽIDINYJE

ĮVYKS LIETUVIŲ TEATRO SPEKTAKLIS

— PETRO VAIČIŪNO 4 VEIKSMŲ DRAMA —

TĖVIŠKĖS PASTOGĖ
VAIDINA HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRO “AUKURO” grupė, 
vadovaujama ELENOS DAUGUVIETYTĖS-KUDABIENĖS.

Įėjimo auka 6 dol.
Po vaidinimo — susitikimas su aktoriais 
ir vaišės mažojoj Židinio salėj.

Visus kviečia atsilankyti spektaklio rengėjai—
A -

Kultūros Židinio Valdyba

Bilietus iš anksto galima gauti pas valdybos narius:

A. Mičiulį (718) 441-1131
V. Alksninį (718) 886-5695
V. Kulpą (718) 848-1056
D. Mikulskyte (718) 296-4931
K. Nemicką (516) 433-6672
A. Šilbajorj (718) 846-7636

TĖVIŠKĖS PASTOGĖ 
— HARTFORDE —

kovo 17, Sekmadienį, 2 vai. p.p.
Sedgwick High School salėj.

128 Sedgwick Rd., West Hartford. Conn.

Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė. Aukuro teatro vadovė 
ir režisierė.

“Aukuras” šį veikalą yra 
vaidinęs jau devynis kartus į- 
vairiose lietuvių kolonijose ir į 
Nevv Yorką atvyksta jau šeštą 
kartą.

Iš Nevv Yorko aukuriečiai va
žiuos į Hartfordą, kur kovo 17 
vaidins vietos lietuviams.

Kultūros Židinio vadovybė 
tikisi gausaus publikos atsilan
kymo, nes lietuviški vaidinimai 
jau yra retenybė, o vaidinimai 
publikos yra mėgstami.

(ž.v.'

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaųmmas muz. 
Ryto Babicko, talcinamas so
listės Irenos Griglliūnaitės, į- 
dainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių dainų. 
Akomponuoja R. Strimaičio or
kestras. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y-. 
11207.




