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NAUJA POGRINDŽIO SPAUDA

Pietiniam Libane savižudis 
teroristas sprogmenų prikrautu 
automobiliu trenkė Į Izraelio ka
rius gabenusios voros sunkveži
mį ir užmušė 12 ir sužeidė 14 
Izraelio karių. Kerštaujantis Iz
raelis už tai malūnsparniais ir 
tankais puolė šiitų gyvenamą 
Zrariyah kaimų, užmušė apie 
30 žmonių ir sugriovė eilę namų.

Graikijos min. pirmininkas 
Papandreou. norėdamas turėti 
laisvas rankas savo politikai 
vy kdyti, atsisakė remti centrinę 
politika vedančio krašto prezi
dento Konstantine Karamanlis 
perrinkimą, ir prezidentas atsi
statydino. Socialistų partija 
savo kandidatu i prezidentus 
nominavo Aukšč. teismo teisėją 
Christos Sartzatakis. bet jam iš
rinkti socialistam yra reikalingi 
ir parlamento komunistu parti
jos balsai.

Egipto prezidentas Hosni Mu- 
barak. atvy kęs Į JAV. stengėsi 
paveikti prezidentą padidinti 
Egiptui teikiamą karinęirūkinę 
paramą ir sukviesti Izraelio ir 
Jordano delegacijas, kurioj Lutų 
ir palestiniečių atstovai.tiesiogi
niam pasitarimam dėl Art. Rytai 
taikos, bet šiem planam prita
rimo nerado.

Prezidentas Reagan suteikė 
išvykstančiai į Ženevą nusigink
lavimo derybų su Sov. S-ga 
delegacijai plačius įgaliojimus 
tariantis dėl strateginių ir vidu
tinės tolinašos branduolinių ra
ketų sumažinimo, bet šie Įgalio
jimai erdvės ginklų neliečia. De
legacijos primininkas yra Ma.x 
M. Kampelman. dėl strateginių 
ginklų tarsis buv. senatorius 
John G. Tovver. o dėl vidutinės 
tolinašos — Maynard W. Glit- 
man.

Kinijos liaudies armija 
paleido i atsargą 47.000 kari
ninkų. o ateinančiais metais nu
mato dar paleisti 80.000 perse
nusių karininkų, užsilikusių nuo 
pilietinio ir 2-ro Didžiojo karo 
laikų.

Italijos min. pirmininkas 
Bettino Craxi atlaikė Sov. S-gos 
užs. reik, ministerio Gromykos 
spaudimą nepritarianti prezi
dento Reagan erdvės ginklų 
planui ir nutarė tą planą remti.

Atstovų rūmai spaudžia admi
nistraciją tuoj pat suteikti Iz
raeliui 800 m ii. dol. papildomos 
ir negrąžinamos ūkinės para
mos ir padidinti 1986 m. ūkinę 
ir karinę paramą iki 3.6 b ii. 
dol.. bet administracija delsia, 
atsikalbinėdama, kad Izraelis 
nepadaręs reikiamos pažangos 
kovoj su ūkine krize.

Naujasis Urugvajauspreziden- 
tas Sanguinetti leido veikti ko
munistų ir kitų kairiųjų parti
jom ir paleido iš kalėjimo ke
liasdešimt komunistiniu Tupo- 
maro partizanų.

Rytų Vokietijos komunistų 
partijos organas Neues 
Deutschland persispau sdino 
Vengrijos užs. reik, ministerio 
pavaduotojo Istvan Roska 
straipsni, kuriame buvo gi narna 
teisė turėti nepriklausomu poli
tiką ir buvo abejojama Brež
nevo skelbta dalinio Rytų Euro
pos valstybių suverenumo dokt
rina.

Žinovai priėjo išvados, kad 
1/3. arba apie 7 mil, Sudano 
gyventojų gręsia badas.

Prezidentas Reagan pritarė 
, čia besilankiusios sovietų dele
gacijos pirmininko Vladimir V. 
Ščerbitski pareiškimui, kad so
vietų žmonės nepradės karo 
prieš J A\ . 1x4 kartu pastebėjo, 
kad ne žmonės, o vyriausybės 
pradeda karus ir kad sovietu 
žmonės mažai ką gali pasakyti 
apie jų vyriausybės darbus.

KYBARTUOSE IŠKĖLĖ TRISPALVĘ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos ir. 63
SKYRIUS
“SOVIETINĖJE
MOKYKLOJE”
Kad meldėsi už kalinamą 

kun. A. Svarinską, neprileidžia 
prie egzaminų

Viduklė. 1984 gegužės 12 XIb 
klasės auklėtoja mokytoja Miko- 
laitienė pranešė savo auklėtinei 
Jūratei Kaplanaitei, kad ji už tai. 
jog pasveikino sugrįžusį kalinį ir 
bažny čioje kartu su visais viešai 
meldėsi už kalinamą parapijos 
kleboną Alfonsą Svarinską, ne
prileidžiama prie abitūros egza
minų.

Direktoriaus pavaduotoja S. 
Balutienė apkaltino Jūratę anti
tarybine veikla, išvadino ją mo
raliai smukusią, nors tėv ų susi
rinkimuose mergaitė buvo tik
giriama ir nepareikšta jai jokių 
priekaištų.

Tėvai nuvežė pareiškimą Švie
timo ministrui, protestuodami 
prieš tokį mokytojų poelgį. Pas 
Švietimo ministrą tik iš antro 
karto, vos ne jėga veržiantis, 
pavyko trumpai prieiti. Minist
ras pareiškė, jog nieko negali 
padėti, turįs vietoj viską ištir
ti. o tam neturi laiko.

"Didžiausią valdžią šiuo rei
kalu turi rajone švietimo sky
rius. todėl kreipkitės į juos”. — 
aiškino tėvams Švietimo minist
ras.

Tėvų raštas švietimo minist
rui

Lietuvos TSR Švietimo Minist
rui.

Kapl anienės Salomėjos. Ra
polo. gyv. Raseinių raj.. \ iduk
lės apylinkė. Viduklės gel. 
st. Darbininkų g.

Pareiškimas
Gerb. Ministre, kreipiuosi į 

Jus dukros Jūratės Kaplanaitės 
reikalu. Dukra mokosi Viduklės 
vidurinėje mok} kloję. Baigė vie
nuoliktą klasę ir. nenurodant jo
kios priežasties, neprileidžiama 
prie abitūros egzaminų.

Jau mokslo metų eigoje dukra 
buvo gąsdinama, kad už antita
rybine veiklą bus neprileista 
prie egzaminų. Mokslo metų pa
baigoje tuo pačiu tikslu jai bu
vo sumažintas elgesys. Prieš 
paskutinį skambutį auklėtoja 
pasakė, kad ji neprileidžiama 
prie egzaminui už antitarybinę 
veiklą.

Nesuprantu, kas yra antitary
binė veikla. Mano dukra tikinti 
ir eina į Bažnyčią, nejaugi visa 
tai yra antitarybinė v eikla?

Direktorius A. Kuodis man 
paaiškino, kad neprileidžiama 
prie egzaminų ne už tikėjimą, 
ne už antitarybinę veiklą, bet. 
kad mergaitė prieš trejus metus 
teikusi kažkuriam buvusiam ka
liniui gėlių ir kad palaiko ry sius 
su kaliniais.

Ir vėl nesuprantu, kur ir ko
kius ryšius ji palaiko su kali
niais. Mergaitė niekada nevaži
nėjo pas kalinius. Kodėl mano 
dukra yra taip keistai kaltina
ma?

Paprašiau direktoriaus peda
gogų tarybos nutarimo išrašo. 
Išrašo nedavė. Paaiškino, kad 
Vykdomasis komitetas liepė ne
duoti, o direktoriaus pavaduo
toja S. Balutienė mane pradėjo 
įžeidinėti, kad mergaitė morališ
kai smukusi.

Mūsų mokykloje kai kurios 
mergaitės, aštuntokė ir devin
tokė. laukiasi kūdikio, tačiau 
prie egzaminų prileidžiamos. 
Vadinasi morališka. O mano 
dukra dėl to. kad lanko bažny
čią. vadinama morališkai smu
kusią.

Kai norėjau atsiimti žadėtą 
išraša. direktorius paaiškino.

kad liepė neduoti Vykdomasis 
komitetas, t<xlėl iš mokyklos jo
kio išrašo negavau.

Kiti tikintys vaikai taip pat 
mokytojų yra gąsdinami, kad ir 
jiems taip bus. kaip Jūratei.

Gerb. Ministre, prašau išaiš
kinti tuos supainiotus reikalus 
ir mano dukrai leisti laikyti 
egzaminus. ‘

Kai mokytoja susinervino
Baigiantis 1984 m. mokslo 

metams, \ iduklės vidurinės mo
kyklos X kl. mokinei Valdai 
Bakanaitei. motyvuojant, kad 
sveikino iš kalėjimo grįžusį \ v- 
tautą Vaičiūną, iki patenkina
mo buvo sumažintas elgesio pa
žymys.

Mokinė buvo pastatyta prieš 
klasę, kad visi pritartų, jog elge-
sys jai sumažintas teisingai. Kla
sės draugams nepritariant, susi
nervinusi auklėtoja žadėjo iš
kviesti saugumą.

Net komjaunuoliai liudijo, 
kas jis nekaltas

Kybartai. 1984 gegužės 24 Ky
bartų vidurinės mokyklos XI kl. 
auklėtoja Žakienė pranešė šios 
klasės mokiniui Romui Žemai
čiui, jog jis neprileidžiamas prie 
abitūros egzaminų.

Priežastimi nurodė prieš kele
tą dienų įvykusį incidentą tarp 
R. Žemaičio ir X klasės moki
nio Merkevičiaus.

Romas, pamatęs mokyklos kie
me verkiantį kaimynu berniuką

Pranciškonų dabartinė vadovybė. Sėdi iš k. Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis — viceprovincijolas. Tėv. Augustinas Simanavičius — 
prov incijolas. Tėv. Leonardas Andriekus — patarėjas; stovi iš 
k. Tėv. Pranciškus Giedgaudas — patarėjas. Tėv. Bernardi
nas Grauslys — patarėjas ir sekretorius. Tėv. Antanas Praka- 
pas — patarėjas.

IZRAELIO ŪKINIAI SUNKUMAI

Kongreso nariam vis labiau 
spaudžiant prezidentą Reagan 
paskubinti Izraeliui numatytos 
paramos siūlymą, valstybės pa- 
sekretorius ūkiniam reikalam 
Wallen YVallis painformavo At
stovų rūmų užsienio reikalų 
pakomitečio narius, kad Izrae
liui numatyta 1985 m. 1.2 bil. 
dol. Negrąžinama ūkinė parama 
buvo išmokėta visa iš karto pr. 
m. spalio 1 (anksčiau ją išmo
kėdavo dalimis). Su karine para
ma Izraeliui 1985 m. buvo pa
skirta 2.6 bil.. dob, bet Izraelis 
spaudžia, kad jam dar būtų 
papildomai paskirta 8(X) mil. 
dol., o 1986 m. 1.8 bil. dol. 
ūkinės ir 1.8 bil. dol. karinės 
paramos.

Administracija spaudžia Izra
elį imtis energingesnių ir kie
tesnių priemonių ūkinei krizei 
įveikti, nes pagal jos manymą 
Izraelis dar nėra pasiekęs tokios 
būklės jo ūkiui atkutinti, kad 
papildoma parama būtų dabar 

ir sužinojęs, kad jį sumušė vyres
nės klasės mokinys pareikalavo, 
kad mušeika atsiprašytų.

Šis, pasikvietęs savo draugą 
Merkevičių, paprašė Romui at
keršyti. R. Žemaitis buvo pri
verstas gintis. Pedagogų Tary
bos jvosėdis, neatsižvelgdamas į 
tai, jog Romas dėl incidento ne
buvo kaltas, nusprendė nepri
leisti jo prie abitūros egzami
nų.

Gegužės 28 R. Žemaičio tėvai 
kartu su sūnumi nuvyko į LTSR 
Švietimo Ministeriją, kur švieti
mo ministrui Spurgai pateikė 
pareiškimą, kuriame išdėstė, jog 
Romo neprileidimo prie egzami
nų tikroji priežastis yra jo reli
giniai įsitikinimai, dar prieš me
tus laiko jam buvo grasinama, 
kad už aktyvų dalyvavimą baž- 
nytiniame gyvenime bus nepri
leistas prie egzaminų. O XI kla
sėje, po dalyvavimo kun. Sigito 
Tamkev ičiaus teisme, jį vėl bau
gino išmetimu iš mokyklos bei 
neprileidimu prie egzaminų.

Po pareiškimu, kuriame 
smulkiai buvo išdėstytos inci
dento su X kl. mokiniu Merke
vičium aplinkybės ir tai, jog Ro
mas ištisus metus buvo terori
zuojamas dėl tikėjimo, pasirašė 
14 Įvykį mačiusių mokinių.

Milicijai ir saugumui ieškant, 
kas vasario 15 naktį ant mokyk
los katilinės kamino iškėlė tri-

(nukelta į 2 p si.)

reikalinga. Pagal pasekretorių 
suteikta 800 mil. dol. parama 
Izraelio ūkiui neatneš jokios 
naudos.

Izraelis dėl politinių priežas
čių vengia imtis griežtesnių tau
pumo priemonių, nes gyventojų 
suvartojimas per paskutinius 3 
metus yra pakilęs 27 proc., o 
krašto gamyba tik 5 proc. Jo 
valdžios įstaigos išleidžia dau
giau. kaip jom biudžete buvo 
skirta, todėl bet kokie biudže
to karpymai jokios įtakos ūki
niam pagerėjimui negali turėti.

Deficitam padengti Izraelis 
spausdina naujų pinigų ir numa
to taip ir toliau elgtis.

Turkijos min. pirmininkas 
Turgut Ozai pasiūlė Graikijos 
min. pirmininkui Papandreou 
susitikti bet kada ir liet kur 
išsamiem pasitarimam dėl san
tykių tarp abiejų kraštų page
rinimo.

Iš okupuotos Lietuvos Vaka
rus pasiekė trys nauji pogrin
džio leidiniai: “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” 65-tas 
numeris ir “Aušros” 42-ras ir 43- 
čias numeriai. Susipažinkime su 
jų turiniu.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 65-tajame numeryje
randame tokias antraštes: 5(X) 
metų julyiliejus jau čia pat, 
bet ... — Dar viena auka: kun. 
Jonas Kastytis Matulionis — 
Kratos ir tardymai — Mūsų ka
liniai — Kam tarnauja melas? 
(kun. dr. Butkus informuoja 
apie Kauno Kunigų seminariją 
ir apie Bažnyčios padėtį Lietu
voje) — Žinios iš vyskupijų 
— Sovietinėje mokykloje — Iš 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” archyvo — Nauji po
grindžio leidiniai.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 65-tas numeris yra iš
ėjęs šių metų sausio 6. Apima 
27 didelio formato puslapius. 
Leidinys yra dedikuotas kunigui 
Jonui Kastyčiui Matulioniui.

“Aušros” 4-rame numeryje 
yra tokios antraštės: Popiežiaus 
Jono Pauliaus II kalba apie šv. 
Kazimierą 1984 metų kovo 4 die
ną — Du jubiliejai, viena min
tis — Restauratoriaus monolo-

PASISAKO LENKIJOS VYSKUPAI
Lenkijos vyskupai, užbaigę 

eilinę generalinę asamblėją, pa
skelbė pareiškimą, kuriame pa
sisako kai kuriais aktualiaisiais 
Bažnyčią ir kraštą liečiančiais 
klausimais.

Vyskupai pabrėžia, kad Len
kijoje amžių bėgyje Bažnyčia 
ir tautą visada jungė ypatingai 
tamprūs ryšiai, kurie ir dabar 
pasireiškia Bažnyčios tarnyba 
tautai. Bet koks pasikėsinimas į 
Bažnyčios autoritetą yra ne tik
tai neteisingas, bet kenkia ir 
tautos interesams. Vyskupai pa
kartojo neginčijamą Bašnyčios 
teisę ir pareigą skelbti Kristaus 
Evangeliją, kuri remiasi tiesos, 
meilės, teisingumo, taikos prin
cipais, skatina gėriu kovoti prieš 
blogį.

Bažnyčia, toliau pažymi Len
kijos vyskupai, nenori kištis į 
civilinės valdžios reikalus, bet ji 
nesiliaus reikalavusi sau teisės 
pilnoje laisvėje skelbti tikėjimą. 
Bažnyčios socialinį mokslą, mo
raliai įvertinti taip pat ir politi
nę padėti, kai to reikalauja

UKRAINIEČIŲ KRONIKA

Vakarus pasiekė Ukrainos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos du 
paskutinieji numeriai. Tai po
grindžio leidinys panašus į Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką, informuojantis apie reli
ginės laisvės varžymus Ukraino
je, tikinčiųjų ir apskritai žmo
gaus teisių gynėjų persekioji
mus.

Iš Rytų Vokietijos per sausio 
ir vasario mėn. emigravo į Vaka
rų Vokietiją 2,500 vokiečių, bet 
partijos organas Neneš Deutsch
land pradėjo varyti atgrasinimo 
nuo emigracijos akciją — 
skelbti emigrantų nepasitenkini- 

* mo gyvenimo sąlygom laiškus.

Izraelio pietiniam Libane 
vedama “geležinio kumščio’ 
politika padarė iš šiitų aršesnius 
už palestiniečius Izraelio 
priešus.

Lenkijos policija Gdanske tar
dė buv. Solidarumo unijos vadą 
Lech VValensą ir kitus veikėjus 
dėl jų niošto 15 min darbo 
streiko prieš maisto kainų pakė
limą ir uždraudė jam išvykti iš 
miesto..

Vatikanas paskelbė, kad jo 
1984 m. biudžetas turėjęs 29 
m i 1. dol. deficitą.

Pra«»cūzijos savivaldybinius 
rinkimus laimėjo opozicinių 
konservatyviųjų partijų kandi
datai. surinkdami 58 proc bal
sų. Kairiosios partijos surinko 41 
proc. balsvi.

gas (eilėraštis) — Bedievybės ci
tadelėje — šv. Kazimiero mi
nėjimų įspūdžiai — Atsišau
kimas į užsienio lietuvius — 
Vienų rankose rožančius, kitų 
vėzdas — Poetas kunigui 
(eilėraštis) — Tauta prisiekia 
(eilėraštis) — Kryžių kalnas — 
O kas parašys apie Tave? —
Kaip į užsienį pasiųsti lietuvišką 
knygą. “Aušros” 42-ras nume
ris yra pažymėtas 84-tų metų 
balandžio mėnesio data. Apima 
27 didelio formato puslapius. 
Leidinys yra skiriamas šv. Ka
zimiero mirties 500 metų jubi
liejui.

“Aušros” 43-čio numerio ant
raštės: Neleisti žūti tautai! — 
Blaivybės sąjūdis — SOS! SOS! 
SOS! (Kalinio Taraso pareiški
mas ir kita) — Per siaubingas 
audras Lituanica skrenda (Lie
pos septynioliktoji prie tautos 
didvyrių kapo. Minėjimas 
Dariuose. Iš Dariutės-Mašdarie- 
nės kalbos. Lituanica Lietuvai 
(eilėraštis). Liūdnas kapas Lietu
voje. — Ar yra pagrindas prel. 
K. Olšauską kaltinti žmogžudys
tę — KRONIKA gyva!— Svar
biausioji pozicija — Pagonybės 
nostalgija — Žinios.

“Aušros” 43 numeris Lietu
voje yra išėjęs 84 metų birže
lio mėnesį. Apima 26 puslapius.

būtinumas apsaugoti pagrindi
nes žmogaus asmens teises.

Dėl to Bažnyčia, vykdydama 
meilės misiją, jaučia pareigą 
kovoti prieš blogį. Ši pareiga 
tampa neatidėliotina ypač tada, 
kai blogis pasireiškia viešame 
gyvenime.

Lėrikijos vyskupai taip pat at
kreipia dėmesį į Torune įvykusį 
teismo procesą prieš kunigo Po- 
pieluszko žudikus. Vyskupai 
pažymi, kad, jei iš vienos pu
sės šis procesas turėjo teigia
mų pusių, nes atskleidė nusikal
tėlius ir iškėlė kai kurių valsty
bės organų veiklos trūkumus, 
tai, iš kitos pusės sukėlė ir. neri
mą. Proceso metu, ne tik kalti
namieji, bet ir valstybės proku
roras, bandė apšmeižti Bažny
čią, jos ^vyskupus ir kunigus, o 
socialinės komunikacijos prie
monės tendencingai ir nepilnai 
informavo visuomenę apie 
proceso vyksmą. Visa tai tegali 
pakenkti dialogo atnaujinimui 
ir socialinės santarvės įgyvendi
nimui.

Paskutiniuose dviejuose Uk
rainos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos numeriuose tuo klausimu 
yra pateikiama daug įvairios 
dokumentinės medžiagos. Rašo
ma apie ukrainiečio žmogaus 
teisių gy nėjo OlegTychij tragiš
ką mirtį koncentracijos stovyk
loje, apie ukrainiečių sekmini- 
ninkų persekiojimą, apie Katali
kų Bažnyčios Lvove tyčinį su
deginimą. apie kunigui Y inickiui 
gresiančią naują kalėjimo baus
mę už religinę veiklą, prime
nant. kad sis taurus kunigas už 
ištikimybę kunigiškajai tarnybai 
jau 20 metų yra iškalėjęs sovie
tu koncentracijos stovy klose.

Ilgame straipsnyje pateikia
mas pranešimas apie švedo dip
lomato \Vallenbergo likimą. Šis 
diplomatas yra pagarsėjęs visa
me pasaulyje dėl to. kad karo 
metais tarnaudamas Budapešte 
išgelbėjo nuo nacių nesuskaito
mų žydų gyvybę. Sovietai, oku
pavę Budapeštą, suėmė \\allen- 
bergą ir ištrėmė j Sovietų Są
jungą. kur jis dingo l>e žinios.

Pagal dabar skelbiamą prane
šimą. ukrainietis Teijclas. kalė
damas koncentracijos lageriuo
se. patvręs, kad YVallenberg 
penktojo dešimtmečio pradžioje 
buvęs kalinamas Kazanės psi
chiatrinėje ligoninėje. Po to 
apie iį nerandama jokių pėdsa
kų.

Vakarus yra pasiekę iš v įso 6 
Ukrainos Kataliku Bažnyčios 
Kronikos numeriai
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. 
“Šviesos” leidykla išleido 7-tą 
satyros ir humoro mažajai sce
nai knygą “Kandžios šypsenos” 
(113 psl., 7.000 egz., sudarė 
R. Kaš kaus kas), Džeimso Feni- 
moro Kaperio romanų “Pėdse
kys” (270 psl., 80,000 egz., ver
tė K. Vairas-Račkauskas), Vilio 
Lacio romanų “Žvejo sūnus“ 
(405 psl., 40,(XX) egz., iš lat\ ių 
kalbos vertė A. Žirgulys). “Va
gos” leidyklos verstinės literatū
ros naujienos — Jono Kroso ro
manas "Imperatoriaus beprotis" 
(362 psl., 20,000 egz., iš estų kal
bos vertė D. Sirijos-Giraitė; seri
ja “Žiburiai”), Michailo Šolo- 
chovo “Jie kovėsi už tėvynę; 
Žmogaus dalia” (253 psl., 30.000 
egz., vertė J. Galvydis, iliustr. 
V. Šatunovas; 3-ias leidimas). 
Roberto Heinleino romanas “Du
rys i vasarą” (181 psl.. 20.000 
egz... iš anglų kabos vertė V. 
Brazauskienė; “Zenito” serija),

I Savaitės
s įvykiai :t
\ ' I

Prezidentas Reagan pasiuntęs 
Sov. S-gos naujajam valdovui 
Michail Gorbačev kvietimų at
vykti į JAV santykiam tarp abie
jų kraštų pagerinti.

Iš Indijos kalėjimo paleistas 
sikų vadas Harchand Singh 
Longowal apkaltino min. pirmi
ninką Gandhi. kad jis visai ne
atsižvelgia i pagrindinius sikų 
nusiskundimus.

JAX vetavo J.T. Sauįgilino tars - 
bos priimtą rezoliuciją, smer
kiančią Izrealį už jo geležinio 
kumščio politikos vykdymą pie
tiniame Libane, kur vėl du Iz
raelio kariai žuvo ir kiti du bu
vo sužeisti šiitų surengtose pasa
lose.

Britanijos valdomų Turks ir 
Caicos salų gubernatorius Chris- 
topher J. Turner pareikalavo, 
kad areštuotas už narkotikų 
prekybą salų pagrindinis minis- 
teris Norman Saunders atsista
tydintų.

Iranas ir Irakas raketom, ar
tilerija ir lėktuvais pradėjo pul
dinėti vieni antrų miestus ir jų 
gyventojus.

Kinijos valdovas Deng 
.\iaoping pareiškė, kad, nepai
sant jo nurodytų kai kurių ko
munizmo klaidų ir leidimo veik
ti privačiom Įmonėm, Kinijos 
tikslas ir toliau pasilieka stip
rinti socializmą ir siekti galu
tinio tikslo —komunizmo.

Valerijaus Ghomčenkos roma
nas “Grįžimas i ugnį” (286 psl., 
30,(XX) egz.. iš baltarusių kalbos 
vertė A. Lapinskienė; serija 
“Drąsiųjų keliai ). Abdelio 
Rachmono Munifo romanas 
"Medžiai ... ir Marzuko nužu
dymas (311 psl., 10,(XX) egz., iš 
rusų kalbos vertė B. Buika). 
Vaikams ir jaunimui skirta — 
Bronės Buivydaitės- apysakų 
knygos "Auksinis batelis” 2-as 
pataisytas leidimas (304 psl., 
30.(XX) egz., iliustr. N. Klišiūtė), 
Remigijaus Markūno pjesės “Jun
gos ir piratai (231 psl., 5,000 
egz., iliustr. M. Ratkevičius), 
apsakvmu rinkinys “Pasikalbėji
mas vyriškai” (152 psl., 10,(XX) 
egz.. sudarė B. Bruzgelevičius, 
iliustr. F. Linčiūtė — Vaitiekūnie
nė). Liubovės Kosmodemjanska- 
jos "Apy sakos apie Zoją ir Šurą”

4-tas leidimas (222 psl., 20,(XX) 
egz., užrašė F. Vigdorova, vertė 
V. Miliūnas), Nikalojiius Bukino 
“Paukščių salos” (18 psl., 4(),(XX) 
egz., vertė A. Kinka, iliustr. G. 
Kozlovas), Astridos Lindgren 
apysaka “Ronja plėšiko duktė“ 
(167 psl., 45,(XX) egz., iš Švedų 
kalbos vertė E. Stravinskienė,

iliustr. 1. Vikland). “Minties” lei
dykla išleido Marijos Rupeikie
nės knygelę “M. Gorkio gatvė 
Vilniuje” (111 psl., 10,(XX) egz.).

— Lietuvos valstybinis aka
deminis dramos teatras pakvie- 
tė žiūrovus į pirmąją šių metų 
premjerą — P. Treinio dvie
jų dalių vaidinimą “Ančiuko 
kryžius”. Beje, tai pirmas šio 
prozininko dramos kūrinys pro
fesionaliai scenai, parašytas to 
paties pavadinimo romano mo
tyvais. Pjesės autorius atsklei
džia savo gimtosios Rytų Aukš
taitijos gyvenimą ikikariniais 
metais, parodo darbo žmogaus— 
liaudies menininko tragišką liki
mą. šią kūrybinės išmonės, vi-

EVANGELISTAI IR MUZIKA
Amerikoje šalia kitų muziki

nių pravojų, kaip rock, country 
ir panašiai (uolinės, arba akme
ninės. kaimiškos) yra dar vadi
namoji gospel music — evange- 
linė muzika, kuri dažnai atlie
kama net ir bažnyčiose ir ypač 
y ra populiarumo sulaukusi pro
testantiškame pasaulyje.

Ev angelinės muzikos puoselė
tojai broliai Nicholai ir Peter 
Pankratz — rusai, atvyko 3-jų 
savaičių gastrolėms Floridon iš 
vakarinės Vokietijos.

Jie tikisi pasilikti Amerikoje, 
bet imigracinės Įstaigos nėra 
palankios jų norams, nors jie įro
dinėja. kad dėl tikybinių-religi- 
nių Įsitikinimų išv yko iš Sovietų 
Sąjungos.

Istorija tokia: jų tėvai, gimę 
Ukrainoje, per II-jį Pasaulinį 
Karą, kaip vokiškos kilmės, buvo 
ištremti Sibiran ir dirbo anglių 
kasyklose. Ten jie ir vedė. Ni- 
kalojus dabar 27 metų, ir jo vy
resnis brolis gimė Sibire. Pet-
ras 25 m., gimęs miestelyje nė^8
toli kiniečių sienos, kur jų am
nestuoti tėvai nusikraustė po 17 
tremties metų. X ėliau jie persi
kėlė pas senelius, gyvenusius 
prie Juodosios jūros.

Jaunuoliai mokyklose buvo 
moky tojų persekiojami, šmeižia
mi ir kitų vaikų išjuokiami, nes 
buvo religingi ir priklausė prie 
krikščioniškos bažnyčios, kuri 
buvo valdžios nepripažįstama 
ir draudžiama. O būnant religin
giems krikščionimis apie aukš
tesni mokslą tik svajoti galima.

Žmonės slaptai pamaldoms

rinkdavosi savo kongregacijos 
būryje ir čia jie išmoko giedoti, 
o tėvo pamokomi groti gitara.

1960 metais prasidėjo slaptų 
bažnyčių, šventikų ir kunigų 
persekiojimai ir trėmimai.

Broliai prisimena klaikią nak
tį, kai į jų butą įsiveržė polici
ja kratai, ieškodama Šventraš
čio ir religinės literatūros. Tuo
kart iš namų išsivedė senelį tik
tai naktiniuose baltiniuose, kuris 
po dviejų mėnesių Sibire mirė.

Netrukus šeima persikėlė Esti
jon, nes buvo girdėję, kad ten 
galima lengviau gauti leidimą 
emigracijai. Čia gyvendami su
žinojo, kad motinos sesuo, apie 
kurią manė jog karo metu yra 
žuvusi, gyvena Vakarų Vokietf- 
joj. Teta laiškais ėmė juos ra
ginti keltis Vokietijon.

Per 4 metu-s emigracijos pra
šymas buvo atmestas 18 kartų, 
kol pagaliau 1974 visą šeimą
išleido.

Atvykę Vokietijon jie buvo ab- 
stulbinti krautuvių puošnumu.
prekių gausa, gerais keliais, kad 
žmonės gražiais drabužiais vilki 
ir teta gyvena nuosavame name 
ir automobilis yra jos nuosavy
bė.

Gyvendami Vokietijoj abu 
broliai svajojo apie Ameriką ir 
ta svajonė išsipildė, kai 1978 
atvyko į Liberty Baptist College, 
Lunchburg, Va., studijoms.

Čia šalia studijų dalyvaudavo 
su savo muzikiniais numeriais 
“Old time Gospel Hour” televi
zijos programose, gastroliavo su

LITAS DALINASI ATRASTAIS JŪRŲ LOBIAIS
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS JOJA . ..

DAUG KANADIEČIŲ, NEW YORKIEČIŲ, SUVALKIEČIŲ IR KITŲ 
AMERIKIEČIŲ VISI Į...

MARC0 ISLAND, FLORIDĄ.
u

Čia rasite:

Gintarinį pajūrį, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būrelį (Lietuvių, dolfinų, žuvelių 
ir žuvėdrų,) Jūsų nuosavame “condominium hotel” bute.

BEACH CLUB OFMĄRCO I
Apstatytas (butas, ne Jūs) išdabintas , dekoruotassu visais lux-vięšbučio patarnavi

mais. Jūsų ir Jūsų palikuonių amžinai. Galima pirkti savaitin^nuosavybę ar daugiau.

Kainos nepaprastai žemos. Vieno miegamojo butas nuo $3,800.00 už rudens savaitę. 
Kainos priklauso nuo pasirinkto sezono.

Jūs taip pat galite išmainyti Jūsų butų kituose pasaulio kurortuose, kaip antai: 
Havajuose, Colorado kalnuose, Meksikoje, Europoje. Nemeskite šimtus tūkstančių 

dolerių už vasarnamius, bet pirkite atostogų butų su visais patarnavimais nuo $3,800.00 ligi 
$8,000.00.

Kreipkitės į New Yorko LITO ORGANIZACIJĄ: 86 - 01 114th Street, Richmond 
H iii, New York, 11418, (718) 847-2490 arba (718) 441 - 2811.

Jeigu to pageidausit — LITAS garantuoja Jūsų butą atpirkti penkių metų lai
kotarpyje be jokio nuostolio. 4

dinio orumo, gaivaus sąmojo 
kupinų personažų pjesę režisavo 
1. Bučienė. Spektakliui deko
racijas sukūrė dail. V. Idzely- 
tė, muzika komp. A. Martinaitis.

— Kauno dramos teatre ram
pos šviesą išvydo opera-poema 
“Strazdas — žalias paukštis”. 
Spektaklį režisavo teatro vyriau
sias režisierius J. Vaitkus. Muzi
ką sukūrė koinp. B. Kutavičius, 
o tekstą — poetas S. Geda. 
Scenografijos autorė — dail. D. 
Mataitienė. Spektaklyje daly
vauja visas teatro kolektyvas.

— Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejaus centriniuose rū
muose, atidaryta respublikos 
nusipelnusio meno veikėjo Al
girdo Petrulio jubiliejinė tapy
bos paroda, skirta dailininko 
70-mečiui. Joje eksponuojama 
per 100 darbų, daugiausia — 
jM-izažų ir natiurmortų.

— Vilniuje, Fotografijos me
no draugijos parodu salione, 
atidaryta žinomo respublikos 
fototechnikos specialisto, spal
votosios izohelijos išradėjo kau
niečio fotografo Povilo Karpavi
čiaus darbų personaline paroda. 
Joje eksponuojama beveik šim
tas paprastų ir spalvotų foto
grafijų.

— Vilniaus Mokslas leidykla 
išleido Balašaičio knygų Žodžiai 
ir Žodynai. Knyga apima žo
džius nuo Sirvydo iki Būgos im
tinai. Žodynui paruošti truko 
daugiau kaip 80 metu.

S.L.K.4

Blackvvood brolių kvartetu ir iš
leido plokštelę “Love forever 
more”, kurioje šalia 
evangelinės muzikos įpinta dai
nų apie gyvenimą Sovietų Są
jungoj.

Broliai sako, kad amerikiečiai 
neįsivaizduoja koks yra sunkus 
krikščionims gyvenimas Sovieti- 
joj. Amerikiečiai yra apakinti 
sovietiškos propagandos ir ne
susigaudo kokia bjauri yra ko
munistinio valdymo sistema, 
nors tik 8% yra komunistų, 
bet jie turi paglemžę gražų 
kraštą ir gerus žmones.

Ar pavyks broliams pasilikti 
Amerikoj — neaišku. Petras šitą 
problemą nusako taip: “yra sun
kiau pasilikti Amerikoj, negu iš
vykti iš Sovietų Sąjungos“.

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

spalvę vėliavų ir antitarybiniais 
šūkiais aprašinėjo Kybartų vyk
domojo komiteto pašto ir kitų 
pastatų sienas pas Žemaičius 
vasario 17 ir 22 buvo padary
tos kratos, melagingai prisiden
giant, jog ieškoma pavogto mo
pedo ir jo dalių.

Po kratos vykusiuose tardy
muose saugumas ir milicija “ieš
komą ’ mopedą tarsi “užmiršo”. 
Tardymų metu R. Žemaitis ir 
jo broliai — Arvydas ir Edmun
das (X kl.) — buvo verčiami 
prisipažinti, kad jie iškėlė vėlia
vą ir aprašinėjo pastatų sienas. 
Romui nuolat buvo grasinama 
kalėjimu.

Švietimo ministras Spurga 
pasidomėjo, ar tikrai Romas 
tikintis, liepė išvardinti 10 Die
vo įsaky mų ir. nieko aiškaus neį 
pasakęs, nusiuntė pas inspekto
rių Kairį. Šis pareiškė, jog įvy
kis bus ištirtas.

Gegužės 31 Vilkaviškio rajo
no švietimo skyriaus inspekto
riai — Žilinskas ir Pakrosnevi- 
čienė — apklausinėje po pa
reiškimu pasirašiusius moki
nius.

Mokiniai dar kartą patvirtino, 
kad Romas nekaltas. Kadangi 
dauguma pasirašiusių buvo 
komjaunuoliai, mokyklos vado
vybė pagrasė, kad tai, jog gina 
Romą, jiems nebus dovanota. 
Taip pat pareiškė, kad komjau
nuoliai turi žinoti, po kuo pa
sirašyti. po kuo ne Pabrėžė, 
kad jie kišasi į politiką.

Gegužės 31 įvyko naujas peda
gogų tarybos posėdis, kurio me
tu buvo patvirtintas sprendi
mas — Romą Žemaiti nepri
leisti prie egzaminų.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 3S7 Larkfleld Road., East 
Uorthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas LMo patalpose: 
86-01 114th SL, Richmond HHI, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, Įvairių suvenyrų.

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

OUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert-auto body works*palntlng- 
wekMng, etc. John R. Chlcavich, 131-13 HIHsIde Avė., Richmond HM, 
N.Y. 11418. Towing phone Hl 1-6666.' After 6 PM — 843 - 6677.
______________ :____ :--------------------------------------- -----------------------------------

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
"Į883 Madison St, Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor-. 
tai: Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM^ Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠ0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DJf. adresas: 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Kasolino
* MEMORIALS66-86 80 ST. MIDDLE ViLLAGE, OUEENS 
Phones 326-1282 326-3150

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisves 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
'9 33 -t 197 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI ) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV J£>NO KAPINIU.

TAI MUSU VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SALE

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

- ■ ■ -------------------- ■

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO

AGENTŪRA J

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

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA X ĮSOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ PAT\R\A\ IMA 

PILNAI APDRAVSTA IR AK3EDITIOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

IBROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 769-3300
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Kai ginama, kas neapginama
JAV ir Kanados'pašto įstaigos priežastis. Pacitavęs keliu \er-

vis kelia kainas už laišku ir laik
raščių pervežimų, bet patarnavi
mas vis menkėja. ‘‘The New 
York Times” laiškų redakcijai 
skyriuje neseniai pasišaipyta, 
kad JAV paštas vėl pabrangino 
dviem centais pirmos klasės 
laiškų persiuntimų už “storage 

— “sandėliavimų”.
Dėl to “sandėliavimo” ypač 

nukenčia etninė spauda. Daug 
kas nusiskundžia, kad ir “Dar
bininkų” kai kada gauna pavė
luotai. “Darbininko" redakcija 
taip pat pavėluotai gauna kitus 
lietuviškus laikraščius. Taip, 
pav., neseniai gautas “Tėviš
kės Žiburių 1985 m. nr. 4 (su 
sausio 22 d. data).

Tame ilgai keliavusiame “Tė
viškės Žiburių” numeryje yra il
gokas dr. Juozo Songailos, Re
liginio pasaulio lietuvių katalikų 
kongreso rengimo komiteto pir
mininko, straipsnis “Pokongre- 
sinės atodairos".

Dr. Juozas Songaila savo 
straipsny iškelia keletu įdomių 
minčių. Netoli straipsnio pra
džios rašo: “Kanados, ypač To
ronto, lietuviams teko didelė 
garbė ir kartu sunki darbo naš
ta suruošti patį reikšmingiausi 
metų renginį — Religinį pasau
lio lietuvių katalikų kongresų.

Kad organizatoriam teko 
įdėti daug darbo ir vargo, visi 
su tuo dėkingai sutinka ir įver
tina. Tačiau gal jau kiek didoka 
puikybės dozė pasireiškia toron
tiškius įvykius laikyti “pačiu 
reikšmingiausiu metų rengi
niu”. Lyg šv. Kazimiero sukak
tuvinių metų atidarymas Romo
je kovo 3 ir 4 su specialia au
diencija pas Šv. Tėvą ir iškil
mingomis pamaldomis Sv. Petro 
bazilikoje būtų menkesnės ver
tės. Tarptautinėje spaudoje Lie
tuvos vardas ar buvo kada tiek 
iškeltas, kaip komentuojant tas 
Romos iškilmes?

Dr. Juozas Songaila mėgina 
teisinti ir operos “Du\ Magnus 
nepasisekimų. nurodydamas

tintųjų ištraukas, straipsnio au
torius taip išsireiškia: “Susu
muojant šių vertintojų mintis 
bei nuomones, galima padaryti 
sekančias išvadas. Opera yra 
per daug ištęsti. Kompozicija 
įdomi ir moderni, tačiau aiškiai 
jaučiamas muzikos taikumas 
orkestrui. Visi solistai ir vyrų 
choras atliko savo partijas pasi
gėrėtinai, jei neskaityti vaidy
bos trūkumų, susidariusių dėl 
režisūros stokos.

Padėtį gindamas, straipsnio 
autorius taip filosofuoja: “Įvy
kius ar veiksmus galime vertin
ti dvejopai— grynai objektyviai, 
visai neatsižvelgiant į sąlygas 
bei aplinkybes, kuriose bis įvy
kis ar veiksmas atsirado ar bu
vo sukurtas, ir reliatyviai — į- 
statant tų įvykį ar veiksmų į 
sąlygų bei aplinkybių rėmus. 
. . . Opera, deja, gimė, brendo, 

augo ir išėjo į pasaulį labai ne
normaliose ir nepalankiose sųly- 
gose, kurios, be abejonės, turė
jo lemiančios įtakos į galutinį 
jos rezultatų, todėl ir jos galuti
nis vertinimas, organizatorių 
manymu, turėtų būti reliaty
vus. Taigi, pasirodo, esančios 
dvi tiesos, iš kurių galima pasi
rinkti viena kurią pagal rei
kalų . . .

Pagaliau dr. Juozas Songai
la. apibūdinęs eilę užkulisinių 
aplinkybių, bando teisinti trū
kumus: “Orkestro akompani
mento trūkumą iš dalies galima 
pateisinti stoka laiko ir per di
dele operos paruošimo darbo 
našta, gulusia ant kompozito
riaus pečių. Šiose sąlygose tikė
tis stipresnės režisūros taip pat 
nebuvo įmanoma. Xe paslaptis, 
kad ligi operos premjeros nebu
vo įmanoma padary ti nė v ienos 
pilnos repeticijos su visais so
listais. choru ir orkestru. Todėl 
nenuostabu, kad sekmadienio 
spektaklis buvo žymiai geresnis, 
palyginus su premjera, kuria iš 
tikrųjų turėtume vadinti gene
raline repeticija.

Jau beveik 2 tūkstančius metų 
krikščionybė reiškiasi žmonijoje 
kaip Dievo Karalystė žemėje, 
vykdanti pasaulio Išganytojo 
Kristaus jai patikėtų misijų. Per 
ją ir joje realizuojasi šie Kristaus 
žodžiai: “Aš atėjau, kad žmonės 
turėtu gyveninių ir apsčiai jo 
turėtų” (Jn 10,10).

Tiesa, į jos nešamų palaimą 
ne visos pašauI io šalys įsijungė 
iš karto — vienos anksčiau, ki
tos vėliau, o kai kurios dar jai 
ruošiasi ir bręsta.

Prieš 600 metų Dievo Ap
vaizda šią malonę suteikė mūsų 
tėvų ir protėvių žemei Lietuvai. 
Šventuoju krikštu 1387 m. ji įsi
jungė į didžiąją krikščionijos 
šeimą, tapo jos palaimos pavel
dėtoja ir dalininke.

Mes. Lietuvos vy skupai ir vys
kupijų vaidytojai, džiugiai išgy
vendami krikščionybės palaima, 
nuoširdžiai kviečiame mieluo
sius brolius kunigus ir visus 
brangius tikinčiuosius pažy mėti 
Lietuvos Krikšto jubiliejų dvasi
nio atsinaujinimo trimečiu:

1985-ieji metai tebus mums 
Gerosios naujienos metai. Klau
sydamiesi pamokslų, gilinda
miesi į mūsų kultūros istoriją, 
šiais metais susipažinsime bei 
iv ertinsime. ką mūsų tautai 
krikščionybė y ra davusi ir telx“- 
duoda.

Čia tai pats gražiausias reika
las. Suvažiavo kongreso dalyviai 
iš Kanados ir JA\ bei kitų pa
saulio kraštų pasiklausyti “gene
ralinės repeticijos”. O bilietų 
kainos buvo kaip už tikrą spek
takli — nuo 25 dol. žemyn. 
Bilietų kainos buvo objekty v ios. 
bet ne reliaty v ios . . .

Kultūros Židinyje kovo 10 buvo surengtas informacinis susirinkimas apie socialinę 
vyresnių amžiaus žmonių globų.'Rengė LB New Yorko apygarda, pranešimų padarė iš Chica- 
gos atvykusi JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Danguolė Valen- 
tinaitė. Prezidiume už stalo sėdi: iš k. architektas Edvardas Babušis, Irena Banaitie
nė. LB apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis, Danguolė Valentinaitė, Vincas 
Padvarietis. Xuotr. L. Tamošaičio

LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI ARTĖJANT
LIETUVOS VYSKUPŲ IR VYSKUPIJŲ VALDYTOJŲ 
RAŠTAS KUNIGAMS IR TIKINTIESIEMS

1986- ieji tebus Sąmoningo ti
kėjimo metai. Jais stengsimės 
įsigilinti savąsias tikėjimo ži
nias, mokysimės Kristaus Evan
gelijos šviesoje žvelgti į save ir 
pasaulį, ir savo gyvenimo už
davinius.

1987- uosius — patį jubiliejų 
švęskime kaip Gyvos krikščioniš
kosios dvasios metus, suprasda
mi, kad mūsų krikščionyliė nė
ra sausa teorija, o sau ir kitiems 
palaimingas, šviesus gyvenimas.

-o-
Krikščionybės kelias į Lietuvą 

nebuvo lengvas. Mūsų protėviai 
gyveno toli nuo didžiųjų senovės 
kelių, t<xlėl ilgą laiką mažai bu
vo žinomi. Pirmieji misionieriai, 
bandę pasiekti baltų tautas, bu
vo čekų ir vokiečių vyskupai bei 
vienuoliai. 997 m. Prahos vysku
pas šv. Vaitiekus (Adalbertas) 
su dviem kunigais atvyko į prūsų 
žemę ir bandė skleisti krikščio
nybę, liet buvo nesuprastas ir 
nužudytas. Toks pat likimas po 
11 metii (1008) ištiko šv. vysku
pą Brunonų (Bonifacų), mėginu
sį apaštalauti jotvingių žemėje.

Pora šimtų metų vėliau mūsų 
protėviai vėl susidūrė su krikš
čionimis vakaruose, rytuose ir 
pietuose daugiausia ginklu. Ka
ringųjų prūsų ir lietuvių dažnai 
puldinėjami mozūrai apie 1200 
m. pasikvietė savo sienų saugoti 
kryžiuočių ordino riterius. Ry
goje ir apie jų įsikūrę vokiečių 
kolonistai įsisteigė kalavijuočių 
ordinų. Ilgainiui šie ordinai iš 

gynybinių tapo agresyvūs ir pri
darė didžiulių skriaudų prūsų 
ir latvių gentimis, Lietuvai ir 
Lenkijai. Iš jų rankų lietuviai 
nesutiko kryžiaus priimti.

Rytuose ir pietryčiuose 
krikščioniškos lialtarusių ir uk
rainiečių žemės lengvai pasiduo
davo lietuviams valdovams, nes 
šie tik buvo pajėgūs apsaugoti 
nuo žiauraus mongolų totorių 
jungo. Tačiau rytietiškoji krikš
čionybė neparodė žymesnio ml- 
sijinio veiklumo, nesukrikščio
nino Lietuvos.

Didysis Lietuvos vienytojas 
Mindaugas, toli numatantis po
litikas, gerai suprato, kad nebūti 
krikščionims Europoje yra skau
dus bei nuostolingas atsilikimas, 
todėl 1250 m. (ar 12.50 m. gale), 
pasikvietęs iš Rygos misionie
rių, pasikrikštijo drauge su savo 
šeima ir būriu didikų. Kartu iš
sirūpino, kad būtų įsteigta Lie
tuvos vyskupija, tiesiog priklau
soma nuo Apaštalų Sosto (Ro
mos). Popiežius Inocentas IV, į- 
vertindamas Mindaugo ryžtų su- 
sukrikščioninti Lietuvą, 1253 m. 
atsiuntė jam karaliaus vainikų. 
Juo iš tiesų buvo apvainikuotas 
ne tik pats valdovas, bet ir Lie
tuvos valstybingumas. Deja, po 
10 metų (1263) Mindaugas žuvo 
kaip politinių intrigų auka. Prie 
valstybės vairo vėl stojo pago
nybės šalininkai, ir krikščiony
bės plitimas buvo nuslopintas.

Kunigaikščiai — Vytenis, Ge
diminas ir vėlesnieji — aiškiai

matė, jog istoriškai būtina Lie
tuvai tapti krikščioniška, ir ne
svyruodami taikė į Mindaugo 
pėdas — rinkosi katalikybę, tik 
ieškojo tinkamo kelio. Toks ke
lias netikėtai atsirado, kai Lie
tuvos didys.is kunigaikštis Jogai
la pasikrikštijęs tapo Lenkijos 
karaliumi. Taigi Jogaila 1387 m. 
pradžioje su būriu dvasininkų 
bei didikų atvyko į Lietuvą ir 
Vilniuje bei kitose svarbesnėse 
vietovėse drauge su Vytautu or
ganizavo krikštijimą, statydino 
bažnyčias. Trūkstant lietuviškai 
kalbančių kunigų, sakoma, pa
tys aiškino žmonėms tikėjimo 
tiesas, išvertė į lietuvių kalbą 
“Tikiu-Dievą Tėvą” ir “Tėve 
mūsų”.

1387 m. Lietuvos sostinėje 
pradėtas Krikštas ir įkurta vys
kupija oficialiai reiškė visų lie
tuvių atsisakymą nuo pagony
bės. Todėl 1387-ieji teisingai 
laikomi apskritai Lietuvos Krikš
to metais. Pats krikštijimas at
skirose srityse nusitęsė ilgiau. 
14 L3 - 1417 m. jis buvo apvaini
kuotas Žemaičių daugumos 
Krikštu, kuriuo sutartinai rūpi- 
noši^Jogaila ir Vytautas, keletu 
metų anksčiau sujungtomis jė
gomis sutriuškinę kryžiuočių 
ordino galybę. Porą šimtų metų 
nepalaužiamai priešinęsi ginklu 
nešamai krikščionybei, senieji 
lietuviai jų priėmė savųjų val
dovų raginami.

Senoji lietuvių religija nebu
vo vien gamtos jėgų garbinimas 
— randama pėdsakų tikėjimo
vienu Aukščiausiuoju Praamžiu
mi — Dievu, ir jos doroviniai 
reikalavimai buvo kilnūs. Krikš
čionybė dar sutaurino gražiuo
sius senosios lietuvių religijos 
elementus — ištikimybę, pagar
bų tyrumui ir motinystei, pasi
tikėjimų Apvaizda. Ji sušvelnino 
rūsčius papročius, nauja šviesa 
nušvietė pomirtinio gyvenimo 
vaizdų. Šventosios ugnies degi
nimo vietose imta aukoti žmoni
jos išganymo aukų — šv. Mišias. 
Palengva susiformavo krikščio
niški papročiai, ir lietuvis išmo
ko pajusti Dievų jau nebe dun- 
dančiame griaustinyje ar šla
mančiame ųžuole, o visame gy
venime ir ypač altoriuje.

Krikštas įjungė mūsų tautų į 
krikščioniškųjų Europos tautų 
šeimų, atidarė mums duris į jų 
mokslo, meno ir kultūros loby
nus. Kaip ir kitose tautose, Baž
nyčia Lietuvoje skleidė švietimų

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

PAULIUS JURKUS

7.—
Dvasinėje akademijoje Petra

pily Baranauskas mokėsi nuo 
1858 iki 1862 metų. Iš viso ket
verius metus. Akademijų baigė 
magistro laipsniu. Akademijos 
rektorius, vyskupas Aleksandras 
Beresnevičius, lietuvis, jį tuoj 
įšventino j kunigus.

Besimokydamas akademijoje. 
Baranauskas buvo parodęs ne 
eilinius gabumus, tad akademi
jos rektorius jį numatė į profe
sorius. Pats rektorius parūpino 
valdžios stipendijų ir išsiuntė 
studijuoti į užsienį.

Kelionė į užsienį
Baranauskui teko pergyventi 

dar didesnį atsiskyrimų nuo 
savo tėviškės ir nuo Lietuvos. 

1863 metii pradžioje jis išvy
ko studijuoti į užsienį. Valdžia 
nurodė, kur jis turi studijuoti. 
Tas miestas buvo Miunchenas, 
Vokietijoje.

Nors nėra žinią, bet tikras da
lykas, kad tai buvo Baranaus
ko pirmoji kelionė geležinkeliu. 
Tai buvo didžiausi geležinkelio 
linijų tiesimo metai. Lietuvo
je Kaunas — Virbalis linija buvo 
atidaryta 1861 balandžio 28, o 
Daugpilis — Vilnius — Lentva
ris — Kaunas — 1862 gegužės 
2. Tikriausiai geležinkelio linijos 
jau buvo nutiestos iš Petrapilio 
iki Daugpilio.

Tad šis kaimo aplinkoje augęs, 
pasisavinęs gamtos kuždesius ir 
kvapus, pats gyvenęs kaip laukų 
vyturėlis, čiulbėdamas vargstan- 

tiem artojam, štai jau sutanuo
tas savo lagaminukų įkėlė ne į 
diližaną, bet į keleivinį traukinį. 
Ir koks buvo nustebimas, kai 
pasigirdo švilpimai, signalai, ir 
paskui čiuku-čiuku — tokia di
delė vagonų eilė pajudėjo. Tai 
buvo didelis technikos laimėji
mas ir turėjo stebinti kaimietį 
Anykščių dainių, tokį jautrų ir 
subtilų žmogų.

Drauge su juo važiavo ir stu
dijų draugas Albinas Pr. Symo- 
nas. Sis vėliau tapo žymiu aka
demijos profesoriumi, rektoriu
mi ir net vyskupu. Juodu Miun
chene ir gyveno kartu. Vėliau 
jau Baranauskui mirus, šis jo 
draugas 1912 metais rašė laiškų 
kanauninkui K. Prapuoleniui ir 
laiške pažymėjo, kad Miunchene 
Baranauskui reikėjo lavintis 
dogmatinėje ir moralinėje teo
logijoje, bet leista nelaikyti egza
minų daktaro laipsniui gauti.

Miunchene jis išbuvo metus. 
1864 metii balandžio mėn. jis 
išvyko iš Miuncheno į Liuve
nų, Insbnickų, Romų. Atro
do, kad jam buvo leista susipa
žinti su ankštųjų katalikiškų 
mokyklų tvarka ir mokymo sis
tema.

Užsieny jį užklupo 1863 
Metų sukilimas

Vos Baranauskas pervažiavo 
imt Lietuvą, kaip ten prasidėjo 
1863 metii sukilimas. Sukilimo 
atgarsiai pasiekė jį Miunchene. 
Ir jį jaudino visi tie įvykiai, kas 

dėjosi tada Lietuvoje ir Lenki
joje.

Iš Lenkijos atėjo daugiau ži
nių ir sukilimo pasakojimų, atė
jo ir sukiliminės literatūros. Taip 
jis iš lenkų kalbos išvertė 
patriotines keturias giesmes, 
nukreiptas prieš rusus.

Tėvynės nelaimes išgyven
damas, jis 1863 parašė eilėraš
tį “Neramumas”. Eilėraštis gana 
greitai paplito liaudyje, kaip ir jo 
ankstesnė “Dainų dainelė”.

Eilėraštis parašytas lietuvių 
liaudies dainų stiliumi, savo 
forma lengvas, paprastutis, to
dėl jis ir pavirto liaudies dai
na. Eilėraščio turinys yra toks;

Neramumas
Ko gi skaudei man širdelę,
Ko gi man nusbodo,
Kai pažiūriu į upelį 
Ir į žalią sodą?

Gal šios upės vandenėlis
Teka iš verkimo?
C,ai čia ūžia .sudužėlis 
Nuo atsidusimo?

Nėr šios upės vandenėly
Gailių ašarėlių.
Šiurkštus vėjas sudužėly 
Ūžia tarp šakelių.

Už kalnelių, už aukštųjų.
Kur saulelė teka.
Žemėj meilės ir šventųjų 
Verksmų upės teka.

ūžia, ūžia žalios girios. 
Be vėjų linguoja.

Tuomet dūsaun širdys gilios, 
Tuomet aimanuoja.

Kas suvilgė juodą žemę?
Ne rasa, ne lietus:
Žmonės, nelaimėms aptemę, 
Valgė verksmo pietus.

Oi ten skausmais širdis minta, 
Aimanais valyva.
Ašarinė rasa krinta,
Vargais dūšia gyva.

Čia man širdį skaudžia — 
griaudžia

Svetima šalelė.
Kad neskamba, kad nesiaudžia 
Ašimi giesmelė.

Kad per dienas čia girdėčiau 
Ašarų giesmelę.
Maž pamėgčiau. pamylėčiau 
Svetimą šalelę.

Tai gilios melancholijos ir di
džio sielvarto eilėraštis. Poetui 
Lietuva ta šalelė, kur gyvena 
šventieji, kur žemė meilės, o jų 
ištiko tokios nelaimės. Jis nori 
girdėti lumt jų raudas, kad pa
jėgtu gyventi svetimoje šalelėje. 
Ir dabar poetas nori būti su 
vargstančia kraujuojančia tauta.

Miunchene būdamas, girdėjo 
tik atgarsius, bet jo daugiau 
sukilimas nepalietė. Bet jo arti
muosius palietė. Jo du broliai 
buvo ištremti į Sibiru. Buvo iš
tremtas ir jo mylimiausias drau
gas poetas kunigas Klemensas 
Kairys. Visa, kas brangiausia, 
sukilimas atėmė iš jo. tad ir di
džiai nuliūdo poetas.

Jeigu jis būtų buvęs Lietuvo
je, tikrai nebūtų likęs nuošaly
je. Būtų prisidėjęs vienokiu ar 
kitokiu būdu prie sukilėlių ir bū
tų buvęs ištremtas į Sibirą.

Čia prisimena ir vyskupas 
Motiejus Valančius, kuris išven
gė 1831 metų sukilimo. Jis jau 
buvo baigęs Vilniaus kunigų se
minarijų, sukilimo metu jis buvo 
prie Minsko Moziriaus apskrities 
mokyklos kapelionu. Jei būtų 
buvęs Lietuvoje, tikriausiai 
būtų įsivėlęs į sukilimą ir būtų 
nukentėjęs. Ir koks tai būtų 
buvęs nuostolis lietuvių tautai. 
Tiesiog Apvaizda jį pravedė per 
audras, kad paskui, jau būdamas 
vyskupu, kitus pravestų pro di
desnes audras.

Petrapilio profesorius
1864 metų vasarą Baranaus

kas iš užsienio grįžo į Lietuvą 
ir jų rado didžių nelaimių per
blokštų. Tai buvo Muravjovo 
Koriko laikai. Iš Anykščių, iš 
tėv iškės, buvo išvežti du broliai, 
nebuvo ir p<x?to Klemenso Kai
rio.

Jis liūdnas susikrimtęs išvažia
vo j Peterburgą, palikęs bet ko
kias viltis, kad Lietuva ir Len
kija galėtų išsivaduoti iŠ vergi
jos. Darbštus ir judrus žmo
gus nusigręžė į mokslų. Ten jis 
rado savo gyvenimo prasmę. 
1884 metų rudeni jis pradėjo 
piofesoriauti Petrapilio dvasinė
je akademijoje.

t Bus daugiau)
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GRAŽI 
LIETUVOS 
ŠVENTĖ 
PRIE ATLANTO

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Juno Beach, Fla., lietu
vių tikrai pakiliai ir gražiai pa
minėta. Tai vyko vasario 16 
ir 17 dienomis.

Vasario 16, šeštadienį, prie 
lietuvių paminklo Royal Palm 
MemorialGardens kapinių lietu
viškoj sekcijoj buvo prisiminti ir 
pagerbti Lietuvos laisvės kovo
tojai.

na. Klebonas pasakė gražų pa
mokslą, gerai apsiskaitęs apie 
Lietuvos padėtį, apie persekioji
mą Bažnyčią. Labai aukštai įver
tino lietuvius, jų pastangas ko
voje dėl savo krašto laisvės, 
religijos persekiojimą.

Pamaldų metu moterys su tau
tiniais drabužiais buvo susodin
tos pirmoji* vietoji*. Ir jos buvo 
klebono prisimintos, atkreiptas 
dėmesys į gražų spalvingą tau
tinį drabužį.

Minėjimas salėje

Po pietį} 2 vai. United Metho- 
dist bažnyčioje įvyko iškilmin
gas minėjimas — akademija. 
Atidarymo žodį tarė Jonas Gar
ki, įvadines mintis dėstė Vin
cas Šalčiūnas, sugiedotas Ameri
kos himnas, invokaciją sukalbė
jo kun. Vytautas Piktumą. Kal
bą pasakė svečias iš Chieagos 
Jonas Jurkūnas. Priimtos rezo
liucijos.

Solo dainavo sopranas Ona 
Šalčiūnienė. Ji padainavo: Be
namių dainą — St. Sodeikos, 
Vai eičiau — VI. Jokubėno, Že
mė kryžių — V. Jokubėno. Ei
lėraštį iš Lietuvos — “Žodžiai 
tėvynei” paskaitė Vincas Šalčiū
nas.

Dainos vienetas, vadovauja
mas Irenos Manomaitienės, at
liko kelias dainas: Kur gintarais. 
Kokiais keliais bekeliaučiau. 
Miškų gėlė — V. Paulausko, 
Tėviškėlė, Tėviškėlė — B. Bud- 
riūno.

Baigta Lietuvos himnu.

Paskui parapijos erdvioje sa
lėje buvo vaišės, kurias surengė 
lietuviai. Čia susirinko daug 
žmonių ir dar mielai pasidalijo 
mintimis apie Lietuvą, jos padė
tį ir religijas persekiojimą.

Visai šiai iškilmei buvo pri
vežta daug informacinės litera
tūros ir ji buvo išdalyta žmo
nėm. Šią informacinę literatūrą 
parengė Liet. Kat. Religinė Šal
pa Brooklyne, N.Y.

■ Minėjimą surengė "LB Palm 
Beach County apylinkės valdy
ba ir organizacijų jungtinis ko
mitetas. (a.p.)

AIDŲ NAUJAS NUMERIS
Kiek pasivėlinęs, išėjo Aidų 

Nr. 1; gerokai Storesnis 72 
puslapių. Tie, kurie žurnalo 
nesi prenumeruoja, gal įdomu 
bus žinoti, kas jame rašoma.

Dr. V. Daugi rdaitė-Sruogtcpė, 
vyresniosios kartos istorikė, pa
teikia pluoštą prisiminimu hri 
samprotavimų kaip anuomet 
Rusijoje išblaškyti lietuviai pa? 
sitiko Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą.

Uolusis apie Šv. Raštą knygų 
autorius kun. prof. Antanas 
Rubšys pateikia įdomią studiją 
“Senasis Testamentas ir žmo
gaus išmintis nerime bei kan
čioje”. Idėjos būdingos mūsų 
laikam, pasižymintiem kančia 
ir nerimu.

Dr. Vincas Vyčinas straipsny-

Prof. Antanas Maceina duoda 
jau trečią straipsnį apie gimtą
ją kalbą liturgijoje, tvirtai pa- 
umtą logika ir filologija. Už to- 
ki-us, straipsnius jam pirmiau
sia turėtų būti dėkingi dvasinin
kai tremtyje ir tėvynėje.

V* ’•

A. Phikas apžvelgia mūsų kul
tūrinę darbuotę 1984 metais. Kai 
perskaitai straipsnį ne tik ma
tai lietuviškos veiklos visoke
riopą mozaiką, bet stebiesi ir 
pasišventimu autoriaus, kuris 
netaiipe laiko, sutelkdamas to
kią daugylię faktų.

Savo poezijos du puslapius

truotas šis. Aidų numeris. Taip 
pat ir pati dailininkė pažeria 
įdomią minčių apie save. Saulius 
Pašilis iškelia praėjusių metų 
Nolielio premijos laureatą tekų 
poetą Jaroslavą Scifertą. Įdomus 
straipsnelis ir apie religiją So
vietų Sąjungoje. Tai televizijos 
programos santrauką apie per
nai atliktiĮ JAV intelektualų ke
lionę po Rusiją ir tų turistų 
vadovų naivumą.

Šiame Aidų numeryje dar re
cenzuojamos trys knygos': Leono 
Lėto “Trakas” (Vytautas A, Jo
nynas), Bronio Railos “Kotokios 
Lietuvos ilgesys” (Vincentas 
Liulevičius) ir monografija 
“Petras Karuža” (Jurgis Gliau-

dramose” nagrinėję pagrind- 
dinius dramų charakterius. Šia
me straipsnyje gvildenamas 
Brando — principingumo 
vyzdžio - charakteris.

Apžvalginėje Aidų dalyje Jo
nas Kokštas apibūdina Ivaną 
Turgenevąjo mirties šimtmečiui 
suėjus; L.A. — dail. Jadvygos 
Paukštienės kūrybą, kuria ilius-

Aidai išeina 6 kartus metuose. 
Red. Leonardas Andriekus. Pre
numeratos metinė kaina— 20 
dol. Adresas: Aidai, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

PHILADELPHIA, PA

Pamaldos
Vasario 17, sekmadienį, 10:45 

vai. buvo gražios ir įspūdingos 
pamaldos Šv. Pauliaus nuo Kry
žiaus bažnyčioje, kur paprastai 
pamaldos būna lietuviam. Jos 
būna mažojoje bažnyčioje 2 v. 
popiet. Dabar buvo didžiojoje 
bažnyčioje normalios sumos 
metu. Mišias aukojo klebonas 
kun. Alexis Paul, didis lietuvių 
bičiulis ir kun. -Vytautas Piktur-

Netekome nuoširdžios lietuvės
Pereitų metų gruodžio 29 

Hahneman ligoninėje Phila- 
delphijoje mirė Nellie Ginkuvie- 
nė (Cinkus). Besiruošiančius su
tikti Naujus Metus ši netikėta 
žinia gerokai sukrėtė, nes dau
gelis asmeniškai ar telefonu dar 
tik prieš savaitę kitą tvarkė savo 
ar organizacijos finansinius rei
kalus, Nellie tarpininkaujant. 
Liberty Federal Savings and 
Loan Association centrinėje 
Įstaigoje.

Philadelphijiečiam Liberty 
Federal Savings institucija vi
suomet buvo ir bus “lietuvių 
bankas”. Tame banke ryšininke 
su lietuvių visuomene Nellie 
Cinkus buvo 16 metų su viršum. 
Nors jos tiesioginėje atsakomy
bėje buvo naujų sąskaitų sky
rius, tačiau lietuviam Nellie pa
tarnavo visuose reikaluose. Gi
musi netoli Bostono, Mass., Nel
lie laisvai kalbėjo lietuviškai ir 
su šypsena ir didele kantrybe 
patarnavo vyresnės kartos lietu
viam jų gimtoje kalboje. Pasku
tiniaisiais metais, kada bankų 
patarnavimai ir taupymo būdai 
pasidarė žymiai komplikuotes- 
ni. Nellie Cinkus kiekvienam 
lietuviui klijentui teikė pilną 
dėmesį ir kruopštų patarnavi
mą.

Kadangi Liberty Federal Sav
ings dosniai remia lietuvišką 
veiklą. Nellie banko vadovybės 
buvo paskirta ryšininke su Lie
tuvių Bendruomene, jos vedama

radijo programa, ir kitomis mū
sų organizacijomis. Nors kaip 
teisinė sekretorė būtų galėjusi 
kitur dirbti žymiai pelningiau, 
ji džiaugėsi turėdama progą ar
timai dirbti su žmonėmis ir lie
tuviam teikti reikalingą patar
navimą. Lietuvių banko vadovy
bė dažnai gaudavo laiškus, ku
riuose klijentai išreikšdavo sa
vo dėkingumą ir padėką Nellie 
Cinkus. Pastebėtina, kad šalia 
lietuvių kalbos ji laisvai kalbėjo 
lenkiškai bei rusiškai, tad galėjo 
patarnauti ir tų tautybių kli- 
jentąm.

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

POETAS BERNARDAS 
BRAZDŽIONIS 
LANKO FLORIDOS 
LIETUVIUS

kaip 16 metų iš Massachusetts 
valstijos persikėlė į Philadelphi- 
jos šaluinoje esantį Cinnaminson 
miestelį. Šeima mėgo daug ke
liauti. Teko apvažinėti didelę 
dalį’ Europos, o taip pat ap
lankyti ir pavergtą Lietuvą. 1 
Pereit;} vasarą lankė Vokietiją ir 
Oberamergau Kristaus kančios 
vaidinimą. Ta paskutinė kelionė 
Nellie gerokai nuvargino ir po 
jos lyg neatsigavo. Kalėdų metu 
gautas gripas išsivystė į plaučių 
uždegimą, kuris pakirto dar pa
lyginamai jauną moterį. Nuliū
dime liko vyras Juozas Vito Cin
kus ir dukros Jayne Pratt bei

Velionės liūdi Liberty Federal 
Savings banko vadovybė, ko
legos bendradarbiai ir visa lietu
viškoji visuomenė.

LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUI ARTĖJANT
(atkelta iš 3 psl.) kelias j amžinąją laimę.

Tg.

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 dienu Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.
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. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $T,839
7 dienos Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Varšuvoje. I Mainze.
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA 
No. 805: rugpjūčio 5-18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 Talline laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky, 
FLNNAIR iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
I§ MASKVOS LETENŲ. Juozas 
Prunskis. Amerikos Lietuvių Ta
rybos leidinys 1985 metais. Rin
kinys panaudotas iš žurnalo 
“Naujoji Viltis” 1984, Nr. 17. 
Spaudė Morkūno spaustuvė, 
3001 VVest 59th Street, Chica
go, III. 60629.

Aprašoma kaip Maskvai, po 
II-jo Pasaulinio karo, Jaltos su
tarties pasėkoje, parūpo pabė
gėlių repatrijac-ijos reikalai, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba ėmėsi 
tremtinių gelbėjimo darbo.

Vertingas leidinys mūsų išeivi
jos istorijai prisiminti.

GELMIŲ BALSAI. Vytautas 
Alantas. Dirvos konkurse premi
juotos novelės. Leidinio mecena
tas — Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga. Išleido Vilties drau
gijos leidykla, 6116 St. Clair 
Avė., Cleveland, Ohio 44103. 
Aplanko dailininkė Danguolė 
Šeputaitė-Jurgutienė. Kaina 10 
dol. 1984.

Knygoje 6 novelės. Jose vaiz
duojama kasdienybė. Vaizdžiai 
aprašomi įvykiai, charakteriai 
gyvi, kalba spalvinga.

Apie Vyt. Alanto kūrybinę 
dalį — noveles rašo Balys 
Gražulis.

Pažymėta ir kiti autoriaus 
literatūriniai darbai: romanai, 
dramos veikalai, poezija, nove
lės, apybraiža ir publicistika.

BALTOS VĖLIAVOS. Jurgis 
Gliaudą. Romanas. Nidos Knygų 
Klubo leidinys. Nr. 106, 1984. 
Spaudė Nida Press 2 Ladbroke 
Gardens, London, W11 2 PT 
England, Knygos kaina — 6 sva
rai, nariam — 4 sv. Kietais 
viršeliajssl sv. daugiau. Kitų 

kriai ir prenumera
toriai rfioka pagal svaro kursą.

Produktingiausio mūsų ro
manisto 14 romanas apie Ame
rikos gyvenimo aplinką ir nuti
kimus'.

Jis rašo aktualiomis temomis 
ir ne tik romanus, bet ir apy
braižas, nagrinėjimus, dramas, 
noveles ir eiles.

Autorius už savo literatūrinius 
darbus yra atžymėtas premijom 
— net septy ni jo romanai pre
mijuoti. Trys romanai išleisti 
anglų kalba.

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. ALITALIA iš JFK ir Bostono

Poetas Bernardas Brazdžionis 
iš Califomijos, iš Vista, kur jis 
pastoviai gyvena, išvyksta į Flo
ridą, ten aplankys tris lietuvių 
didesnes kolonijas ir atliks pro
gramą literatūros vakaruose.

Kovo 23, šeštadienį. 2 vai. 
popiet savo poezijos programą 
atliks Daytona Beach Prince of 
Peace parapijos salėje. Rengia 
Daytona Beach lietuvių klubas.

Kovo 27, trečiadienį, 4 v. 
popiet jo poezijos rečitalis įvyks 
St. Petersburgo lietuvių klubo 
salėje. Rengia LB apylinkės val
dyba, pirmininkas K. Urbšaitis.

Kovo 31, sekmadienį, 2 vai. 
popiet jo literatūros popietė 
įvyksta Juno Beach metodistų 
bažnyčios salėje. Be svečio poe
to, dar dainuos solistė O. Blan- 
dytė-Jameikienė. Rengia Lietu
vos Dukterys, pirmininkė Aldo
na Biliūnienė.

— prie bažnyčių bei vienuoly
nų atsirado mokyklų, o vėliau ir 
akademija — universitetas. 
Kraštas pasipuošė gražiomis 
bažnyčiomis ir liaudies menas 
gavo naujo gaivaus įkvėpimo. 
Krikščionybė subrandino daug 
gražiausių mūsų tautos asmeny
bių: šventąjį karalaitį Kazimie
rą. palaimintąjį vienuolį Myko
lą Giedraitį, garbingąjį Dievo 
tarną Jurgį Matulaitį; didžiuo
sius švietėjus vyskupus Merkelį 
Giedraitį ir Motiejų Valančių; 
žymiuosius poetus vyskupą An
taną Baranauską ir prelatą Mai
ronį, daug kitų kilnių dvasinin
kų ir pasauliečių. Kristaus švie
sa ir jo meilė ir mūsų dieno
mis įkvepia kunigus ir tikinčiuo
sius pasiaukojamai darbuotis, 
siekti visokeriopo kilnumo, au
kotis ir atleisti . . .

Krikščionybės nuopelnus 
mūsų liaudžiai galėtume ilgai 
skaičiuoRTbet nepasakytume nė 
dešimtosios jų dalies, jei vardy
tume vien laikinuosius, žemiš
kuosius požymius. Pagrindinė 
bei tiesioginė krikščionybės pa
skirtis yra antgamtinis žmonių 
pašventinimas, jų vedimas j am
žinąjį išganymą. Su Krikšto ir 
kitų sakramentų malonėmis, su 
visomis krikščioniškojo mokslo 
ir gyvenimo vertybėmis mūsų 
tėvams ir mums daug lengvesnis

Broliai ir seserys, brangūs ti
kintieji, mieli kunigai!

Kasdien dėkokime Viešpačiui 
Dievui už mūsų tėvams ir mums 
suteiktą ir ateinančioms kartoms 
pažadėtą Krikšto palaimą. Įver
tinkime. ką sako apie Krikštą 
Die vo įkvėpimu parašytas Šven
tasis Raštas:

Krikštas padaro mus Dievo 
vaikais, dvasinio Kristaus kūno
— Bažnyčios nariais, dangaus 
paveldėtojais (plg. Rom. 8. 16; 
1 Kor 12. 12). Krikštas sujun
gia mus su Kristumi, padaro jo 
mirties nuopelnų ir prikėlimo 
vilties dalininkais (plg. Rom. 
6. 3-4). Per Krikštą esame tapę 
“išrinktoji giminė, karališkoji 
kunigystė, šventoji tauta. Kris
taus įsigytoji liaudis, pašaukta 
išgarsinti šlovingus darbus to, 
kuris iš tamsybių pašaukė mus į 
savo nuostabią šviesą" (1 Pt. 2,9).

Dėkingai vertindami didžiąją 
Dievo dovaną — Krikštą, su noru 
vykdykime ir jo įpareigojimus
— atsižadėti piktų vilionių ir ne- 
kilnių darbų, būti “naujais žmo
nėmis. sukurtais pagal Dievą 
teisume ir tiesos šventume” 
(Ef 4, 24).

LIETUVOS VYSKUPAI
IR VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI 

Kaunas. 1985 m. sausio 16 d.

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 507: gegužės 7-19 — $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, RU3IJA, BAVARIJA 
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769 
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos V ilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 507B: gegužės 7-18 — $1,439
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos 2 - 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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC T0URS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

ŠVENTIEJI DŪMAI. Jonas 
Rūtenis. Išleido Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje, Simo Kudir
kos šaulių kuopa New Yorke, 
1983. 110 psl. Viršelį ir leidinio 
iliustracijas darė autorius. 
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Kaina nepažymėta.

KETVIRTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS. 
Griežtieji mokslai, technologija 
ir architektūra. Technikos Žo
džio leidinys. Spaudai paruošė 
Juozas Rimkevičius. Techniškai 
leidinį tvarkė Alfonsas Pargaus- 
kas, Viktoras Jautukas ir Juozas 
Rimkevičius. Viršelyje IV Mokslo 
ir Kūrybos ženklas — P. Alek
sos projektas. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė, 3001 VVest 59th 
Street, Chicago, IL 60629. Kai
na 8 dol. su persiuntimu. Lei
dinys gaunamas Technikos Žo
džio administratoriaus A. Braz
džiūno adresu, 7980 U ėst 127th 
Street, Palos Park, II. 60464.

Leidinyje patalpinta 31 tech
nikinių ir gamtos mokslų pa
skaita. Pateiktos medicinos, hu
manitarinių ir technologinių 
mokslų apžvalgos ir simpoziumo 
aprašymas. Gausu įvairių paaiš
kinamųjų grafų, dalyvių nuo
traukų ir kitokių iliustracijų.

Leidinio paskirtis — išsaugo
ti ir galimai plačiau paskleisti 
Lietui iii akademikų atliekamus 
mokslo darbus ir su jais su
pažindinti visuomenę

Daug lietuviškų knvgų. plokš
telių ir įvairių suvenyru turi Dar
bininko administracij*. Skam
binti — 718 827-1351.
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NEWARK, N.J.
Paminėta Lietuvos 

nepriklausomybės Šventė

Vasario 10, sekmadienį, LB 
apylinkė su Lietuvos vyčių 29 
kuopa ir JAV veteranų postu pa
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį iškil
mingom mišiom švč. Trejybės 
parapijos bažnyčioj ir tos pat 
parapijos salėj įvykusia pa
skaita ir menine programa.

Susirgus parapijos klebonui 
prelatui Jonui Šamui, mišias už 
žuvusius už Lietuvos laisvę au
kojo čia kas sekmadienį talkinąs 
Tėvas dr. Klemensas Žalalis, 
OFM, ir pasakė šventei tinkamą 
pamokslą. Mišių metu iškiliai 
giedojo solistas Mečys Razgaitis, 
vargonais grojo parapijos var
gonininkas Klemensas Bagdona
vičius. Jis vadovavo ir parapijos 
choro giesmėm. Veteranų posto 
nariam įnešus į bažnyčią Ame
rikos ir Lietuvos vėliavas, buvo 
sugiedotas Amerikos himnas, o 
mišioms pasibaigus — Lietuvos 
himnas. Mišių skaitymus atliko 
Viktoras Jokūbaitis, o mišių au
kas atnešė apylinkės valdybos 
nariai Danutė Rogers ir inž 
architektas Algirdas Bražinskas.

Persikėlus j salę, LB apylin
kės pirmininkė Danguolė Didž- 
balienė pasveikino susirinkusius 
ir paprašė įnešti vėliavas. Vėl 
buvo sugiedoti abu himnai ir 
sukalbėta invokacija (Tėvui Ža- 
laliui turėjus tuoj pat grįžti į 
Brooklyną, ją perskaitė Viktoras 
Jokūbaitis). Tada klausytojai 
buvo supažindinti su dienos 
prelegentu JAV LB \ isuome- 
ninių reikalų tarybos pirminin
ku Jonu Urbonu iš Detroit. 
Mich.

Prelegentas Krašto valdybos 
vardu pasveikino susirinkusius 
ir padėkojo už čia atliekamus 
darbus ir surenkamas įvairiem 
reikalam aukas, įgalinančias 
Krašto valdybą ir kitas mūsų 
institucijas vykdyti užsibrėžtus 
uždavinius. Paskubom perbėg
damas per tautos vykdytą įvai
riopą pasipriešinimo kovą pir
mosios komunistinės ir vokiečių 
okupacijų metu, kalbėtojas pri
minė, kad ir dabar tauta nėra 
netekusi pasipriešinimo okupa
cijai dvasios ir kovoja prieš 
priespauda, dabar įmanomais 
būdais už religine ir tautine

LB Newarko apylinkė Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą suruošė vasario 10 lietuvių parapijos salėje. Nuo
traukoje matome dalį minėjimo dalyvių. Ta proga Lietuvos 
laisvinimo reikalam buvo suaukota per 2,000 dol. Nuotr. Jono
Urbono

laisvę, prieš jaunimo nutauti
nimą ir nureligininią ir už ki
tus lietuvių tautai būdingus 
siekimus. Jis ragino ir Ameri
koj gyvenančius tautiečius, ne
nusigręžti nuo kovojančios tau
tos, liet kovoti kartu su ja čia 
prieinamais būdais skelbiant 
pasauliui apie vis dar okupacijos 
jungą kenčiančias Rytų Europos 
valstybes, kurių tarpe yra atsi
dūrusi ir mūsų tėvynė Lietuva. 
Paveikesniam darbui pasiekti 
ragino jungtis į amerikinių par
tijų veiklą ir per jas bandyti 
siekti mum prie širdies esančių 
tikslų. Susirinkusieji jo pateik
tas mintis palydėjo gausiais plo
jimais.

\ ėliau buvo perskaity tas

ir V. Adams paskyrė 300 dol. Be 
to, ji žadėjo pasirūpinti, kad jos 
darbdavė firma pagal savo planą 
prie jos aukos dar pridėtų dvi
gubą sumą. Čia verta paminėti, 
kad dr. Šomkaitė labai dažnai 
didesnėm sumom paremia įvai
rius čia -ir visos išeivijos mas
tu atliekamus darbus. Inž. arch. 
Algirdas Bražinskas — 100 dol., 
draudimo įstaigos savininkas 
Kazys ir Genovaitė Trečiokai 
— 75 dol., Ona ir Bronius 
Balčiūnai — 40 dol., o kiti ma
žesnes sumas.

Dienos programą užbaigė Al
gio Bražinsko vadovaujama 
taut. šokių grupė “Liepsna”, 
mikliai sušokdama 6 šokius, ku
riuos akordeonu palydėjo Emi-

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 10 New- 
arke Danguolė Didžbalienė — Newarko LB apylinkės pir
mininkė ir Kazys Jankūnas — LB New Jersey apylinkės 
pirmininkas. Nuotr, Jono Urbono

lija Sodonienė. Atsidėkojant 
jiems buvo gausiai paplota.

Minėjimo dalyviai buvo pa
vaišinti ponių pagamintais su
muštiniais ir įvairiais kepiniais 
su kava ir vynu. £ j

nepripažinimo politika okupuo
toje Latvijoje bei politinių kali
nių tarpe. Jje taip pat .pabrėžė, 
kad deportacija pažeistų Latvi
jos žmonių pasitikėjimą Ameri
kos valdžia ir būtų didelis smū
gis pasipriešinimui prieš oku-

— Operos solistų Danos Stan- 
kaitytės ir Algio Grigo koncer
tas, akompanuojant muz. Alvy
dui Vasaičiui, įvyks kcvo 31, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Toron
to, Anapilio salėje. Rengia Lietu
vos Kankinių parapijos tarybos 
kultūrinė sekcija.

— Dail Prano Domšaičio me
no darbų paroda rengiama ba
landžio J 3 - 14 Clevelando Die
vo Motinos parapijos salėje. 
Parodą rengia Lietuvių Fondas.

V premijų šventė, rengiama 
JAV LB Kultūros tarybos, įvyks 
Clevelande, Dievo Motinos pa
rapijos salėje, gegužės 11.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktas, o Emilija Sodo
nienė perskaitė rezoliuciją. kuri 
bus pasiųsti atitinkamiem JA\ 
valdžios pareigūnam.

Aukų Lietuvos laisvinimo dar
bam paremti reikalais rūpinosi 
apylinkės iždininkė Danutė Ro
gers kartu su Viktoru Jokūbai
čiu. Aukas renkant buvo atsi
žvelgiama į aukotojų pageida
vimus. Iš paly ginti nedidelio su
sirinkusiųjų skaičiaus (siaučian
ti influenza ir tuo metu čia 
vyraujantis šaltis vyresniojo am
žiaus žmonėm sutrukdė dalyvau
ti) buvo surinkta per 1-400 dol. 
Iš stambiųjų aukotojų reikia 
paminėti dr. Rožę Šonikaitę, 
kuri, prisimindamapr. m. mirusį 
nepavargstantį kovotoją už Lie
tuvos laisvę V ytautą Vaitiekūną

KARL LINNO TEISMAS
Manhattane kovo 12 vyko 

Kari' Linno deportacijos teis
mas. Linnui buvo atimta JAV pi
lietybė dėl vadinamų karo nu
sikaltimų. kuriuos Sovietai pri
statė Amerikos teisme. Dabarti
niu laiku yra sprendžiama jo 
deportacija į Sovietų okupuotą 
Estiją. Kartu su tuo sprendžia
ma Pabaltijo okupacijos nepri
pažinimo politika.

Advokato bars Berzins veda
ma gynyba pristatė penkis liudi
ninkus, kad išaiškintų teisės 
nepripažinimo politikos esmę 
bei svarbą, ir kaip ji būtų 
paliesta bet kokios deportacijos 
į Sovietų okupuotus kraštus

kolas Drunga, vienas “Draugo” 
dienraščio redaktorių iš Chica- 
gos. Jis liudijo kokios pasė
kos būtų žmogui jį deportavus į 
Sovietų Sąjungą, ir kaip į tai 
reaguotų pabaltiečių visuomenė 
čia Amerikoje ir okupuotuose 
kraštuose. Jo nuomone tai būtų 
■nepaprastai žalingas smūgis lie
tuviam, latviam ir estam, kurie 
prarastii bet kokį pasitikėjimą, 
kad nepripažinimo politika yra 
daugiau negu tik Amerikos val
džios tuščiažodžiavimas. Tokia 
akcija anot Drangos būtų 
labai didelis moralinis smūgis 
pabaltiečiam laisvajame pasau
lyje ir okupuotuose kraštuose.

Kiti du liudininkai buvo lat-

pantą.
Penktas liudininkas buvo p. 

Spilners, laikraščio “Laiks” re
daktorius.

Tolimesnė teismo eiga atidėta 
iki kovo 22. Advokatui Berzins 
leidžiama pristatyti dar du liu
dininkus.

— Lietuvių Kultūros Instituto 
mokslinė konferencija įvyks spa
lio 18-20 Huettenfelde, V. Vo
kietijoje.

— Lietuvos katalikų sunkią 
būklę, okupacinės valdžios pri
mestą, ateistinį jaunimo auk
lėjimą ir kunigų trūkumą Lie
tuvoje priminė tarptautinės 
spaudos agentūros, Italijos tele
vizija ir laikraščiai, kai prane
šinėjo apie popiežiaus Jono Pau
liaus II susitikimą Vatikane su

— Pennsylvanijos Lietuvių 
Diena, per 70 metų be pertrau
kos buvo švenčiama Lakevvood 
Parke, Bamesville, Pa. Kadangi 
šis parkas parduotas ir uždary
tas, Lietuvių Dienos komitetas 
surado Lietuvių Dienai kitą 
vietą — Rocky Glen, . netoli 
Scrantono.. Šių metų Lietuvių 
Dienos pelnas bus skiriamas 
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegi
jai Romoje.

— Dailininkai Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai, gyveną 
Kingston, Ont., Kanadoje, ruo
šia eilę leidinių. Pirmiausia jie
du stengiasi užbaigti knygą 
anglų kalba apie tautines juos
tas “Lithuanian Sashes”, kurios 
paruošimui gavo finansinę fe
deracinės Kanados valdžios pa
ramą. JAV LB Kultūros tarybai 
yra pažadėję paruošti leidinį 

! apie lietuvių liaudies meną. Lie- 
’ tuviu tautodailės institutui jie- 
. du ruošia knygą “Lithuanian 
I Folk Art” ir yra pasiryžę sure- 
' daguoti dvi knygeles apie mar- 
I gučius ir šiaudinukus.

— Sol. Nelės ir muz. Arvydo 
Paltinių pramoginių dainų kon
certas Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyks balandžio 
21. Rengia “Margutis”.

— “Draugo” 75-rių metų ju
biliejinis koncertas įvyks ge
gužės 18 Chicagoje, Marijos

BALTIMORĖS ŽINIOS
Anastazija Stankevičienė, \ ie

na iš seniausių lietuvių Balti- 
morėje. sulaukt’ 100 metų am
žiaus. Ji į Baltimorę atvyko su 
naujųjų ateivių banga ir savo 
vyru Jurgiu, dabar jau mirusiu. 
Vasario 20 jos giminės Antanas 
ir Eugenija Drazdžiai. jų dukros 
su šeimomis, tėviškės kaimynai 
ir kiti, o taip pat ir Šv. Al
fonso parapijos klebonas kun. 
Antanas Dranginis susirinko se
nelių prieglaudoje pasveikinti 
Anastazijos. Sukaktuvini nkė 
taip pat gavo sveikinimus iš Pre- ” 
zidento Reagan ir Maryland 
valstijos didžiūnų.

Bernardas ir Frances Karpers- 
Karpavičius vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį minėjo kovo 2. 
Sukaktuvininkai dalyvavo pa
maldose Sv. Alfonso bažnyčioje 
su gausiais giminėmis: dr. 
Bernardas Karpers su žmona, 
Mykolas Karpers su žmona ir 
dukrom, Paulius Karpers su 
žmona ir šeima, dukra Elzbie
ta su vyro, dukra Marytė su vy
ro ir šeima. Padėkos mišios au
kojo sukaktuvininkų bičiulis 
kun. Antanas Dranginis. Vaišės 
vyko gražioje Candle Light Inn. 
salėje. Sukaktuvininkai pasi
linksmino drauge su šeima ir 
artimaisiais draugais.

Lietuvių Namų šėrininkai ko
vo 3 savose patalpose surengė 
jautienos kepsnių balių. Vyko ir 
loterija. Šokiam grojo geras or
kestras. Pelnas paskirtas Lietu
vių Namų reikalam.

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
veteranų organizacijos nariai 
vasario 10 pamaldomis ypatin
gai pagerbė keturis kapelionus, 
kurie 1941 vasario 3, vokiečiam 
torpedavus S.S. Dorchester lai
vą, paaukojo savo gyvybę gelbs
tint skęstančius kareivius. Mišias

aukojo kapelionas kun. Antanas 
Dranginis. Giedojo veteranų 
Balladiers choras.

Novena į šv. Pranciškų Ksa
verą Šv. Alfonso bažnyčioje se
ko kovo 2 - 12.

Gavėnios metu Kryžiaus ke
liai angliškai einami kiekvieną 
penktadienį L10vai. popiet.

Dr. Ignas Saulynas, naujos 
kartos lietuvis, po sunkios ligos 
mirė sausio 28. Malonų gydyto
ją nukankino vėžio liga. Dr. Ig
nas buvo susipratęs lietuvis ir 
karštas patriotas. Gedulingos 
mišios už jo sielą paaukotos Šv. 
Alfonso bažnyčioje sausio 31. 
Palaidotas Loudon Park kapinė
se. Nuliūdime liko žmona Vale
rija ir sūnus Ignas Sidas.

Jonas Glėbas, gimęs ir augęs 
Baltimorėje, po ilgos ir sunkios 
ligos vasario 5 mirė Šv. Agnie
tės ligoninėje. Jonas buvo uolus 
parapietis ir susipratęs lietuvis. 
Gedulingos mišios už jo sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioje buvo au
kojamos vasario 9. Palaidotas 
Holy Redeemerkapinėse. Nuliū
dime liko sesuo Emilija, broliai 
Juozas ir Pranas, eilė anūkų ir 
draugų.

Julija Astašauskienė. vėlesnės 
kartos lietuvė, vasario 20 staiga 
mirė Šv. Juozapo ligoninėje. Ve
lionė buvo geros širdies mote
riškė ir uoliai dirbo įvairiuose 
renginiuose. Ji nepamiršo ir 
savo bažnyčios, uoliai dalyvau
davo pamaldose. Gausi minia 
dalyvavo mišiose, kurios už jos 
sielą buvo aukojamos Sv . Alfon
so bažnyčioje vasario 23. pa
laidota Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Juozas su 
šeima, sesuo Genovaitė Auštrie- 
nė ir jos šeima, giminės ir pa
žįstami.

Jonas Obelinis

Pirmiausia liudijo buvęs Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
narys Povilas Gaučys iš Chica
gos.

Antras liudininkas buvo Mv-

iiai disidentai, neseniai atvykę 
iš Latvijos — Helen Celmina ir 
Viktor Kalnins. Abu praleido 
eilę metii sovietiniuose koncla- 
geriuose. Jie liudijo kiek reiškė

Sovietų ministeriu Gromiko. 
Taip pat buvo prisiminta, kad 
1984 rugpjūtyje sovietai nedavė 
leidimo- Šv. Tėvui apsilankyti 
Lietui oje.

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

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

KELIONES

KELIONĖS

KELIONĖS

KELIONES

NR.

NR.

NR.

NR.

1

2

3

4

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

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

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

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

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

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKAIS

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS 
(PRESIDENTTI HOTEL — HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS. TEATRO, ARBA BALETO BILIETUS 
ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS

aukštesniosios mokyklos salėje.

I — Ray Boley-Bulevičius se- 
į niai reiškiasi Serra klube Phoe- 
į nixe, Ariz. Dabar jis yra išrink- 
į tas Serra klubo pirmininku.

Jis yra labai veiklus St. Francis 
Xavier parapijos gyvenime, bet 
palaiko ryšius ir su lietuviais. 
Jo brolis yra žinomas aktorius 
Juozas Boley-Bulevičius New 
Yorke.

— Dr. Broniaus Kaslo rūpes
čiu Leis Andre Silvaire leidyk
la Paryžiuje ryžosi išleisti Lietu
vos pasiuntinio Paryžiuje Oska
ro Milašiaus diplomatinių raštų 
ir dokumentų rinkinį. Rinkinys 
išeis prancūzų kalba ir apims 
Oskaro Milašiaus veiklą 1918 - 
1926 metais. Amerikos Lietuvių 
Taryba nutarė paremti mūsų 
istorijai ir politinei kovai svar- 

i bių dokumentų išleidimą 1000 
į dol. suma.

i — Oregono valstijoje gyvena 
. du lietuviai kunigai — kun. Pra- 
I nas Baltromas, kuris po sėkmin- 
; gos operacijos yra pasveikęs ir 
j aptarnauja nedidelę vietinių gy- 
1 ventojų parapiją, ir kun. Pijus 

Brazauskas, kuris aptarnauja 
j seseles ir jų vedamą prieglaudą, 
i Kun. P. Brazauskas žinomas kaip 
! dailininkas. Jis savo paveikslais 
i yra išpuošęs daugelį klebonijų 
i ir privačių namų.

I — Nauji Darbininko skaityto
jai: W. Dirma. Ridgew<xxl, N.Y..
M. J. Pietz, Bronx, N.Y.. P.A.

j Mikšys, Juno Beach. Fla. Užsa- 
I kė kitiem; O. Adomavičius. Win- 
: ehester, Mass. — P. Adams, 

Australija ir B. Adams. Bayside.
N. Y. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 12 dol. Atnaujinant — visiem

t 15 dol. metam.
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Santrumpos*, atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal. 
įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1984 m. gruodžio mėn.
3x $5 Casper Albert L, $110; Gasiliūnienė Jadvyga, $5; Paulio- 

nienė Marija, $5.
8 x $10 Brazis-Brazauskas Matas atm. įn., $425; Erčiai Mamer

tas ir Gražina, $10; Gintautas Jonas atip. įn.; Gintautienė Veronika, 
$590; Jasinskienė-Mainelytė Gražina Rožė, $135; Nagevičius Leoni
das, $210; Stelmokas Jonas, $110; Tamašauskai Juozas ir Petronėlė, 
$700; Wolff Valeria, $130.

6 x $20 Cepukaitis Vincas, $220; Kreivėnai Stasys ir Ona, $20; 
Petrauskai Adakris ir Salomėja, $120; Petruškevičius Juozas atm. įn., 
$20; Strasdas Zigmas ir Marta, $120; Tonkūnas prof. uuozas atm. įn., 
$120.

1 x $20.50 Širvinskai Kostas ir Emilija, $120.50.
13 x $25 Adamkevičius Ignas, $25; Balsiai Vladas ir Albina, 

$25: Banevičius Voldemaras, $325; Daugirdai Andrius ir Eugenija, 
$225; Dulkis Anelė, $200; Fledžinskai Vytautas ir Stasė, $125; Gilys 
Vladas, $155; Jankūnai Kazimieras, Liucija (mirus) ir Kastytis, $400; 
Kebliai Kęstutis A. ir Vitalija E., $350; Lekučiai Pranas ir Jonė, $650; 
Šauliai Jonas ir Emilija, $150; Tiškų šeimos įnašas: Tiškus Bronius, 
$425; Varneliai Edmundas ir Gražina, $155.

1 x $30 Strolia Vytautas, $230.
1 x $42 Kudžmaitė Elena atm. įn.: Rugieniai Vitas ir Jurina, 

$1,000.15.
32 x $50 A L. Tautininkų Los Angeles Skyrius, $50; Astrai Sta 

sys ir Uršulė, $255; Bajoras Antanas, $50; Barniškaitė Mega, $150 
Bratėnienė Morta atm. įn.: Januškevičiai Juozas ir Anelė, $950; 
Burkus John, $450; X, $650; X, $150; Jonaičiai Juozas ir Marija 
(mirus), $1,150; Juodka Vytautas, $200; Kasa Lithuanian Federal 
Credit Union, St. Petersburg Beach, $50; Kasakaitis Jurgis, $150; 
Katilius Bronius atm. įn.: Katilius Kazys A., $1,150; Kazlauskai Algis 
K. ir dr. Teresė, $150; Kleinaičiai Martynas ir Ieva, $250; Kušlikai 
Ignas ir Marija, $150; Laikūnas-Rushis Kazys ir Constance, $250; Ma- 
cianskas Bronius, $250; X, $250; Mieželis Vladas, $550; Milaknis dr. 
Antanas ir Halina, $1,175; Miškinis dr. Martyna, $1,050; Natkevičius 
Gražina, $50; Paliuliai Petkas ir Elena, $450; Patlaba kun. Petras, 
$500; X, $1,250; Šimukėnaitė Felicija, $350; Tomarai Harry ir Sonia, 
$150; Užu baliai Vladas ir Nijolė, $275; Vydas dr. Saulius, $280: 
Šukienė Ona, $50; Žygai Kęstutis (miręs) ir Ona, $250.

1 x $70 Matulioniai Vladas ir Marcelė, $190.

1 x $85 Šlapelis Povilas atm. įn.: Capobianco Richard ir Betty 
$25, Krasauskai Mečys ir Elena $25, Genesee Valley Land Surveyors 
Assn. $25 ir 1 kitas asm., $1,185.

1 x $90 Tijūnas Jonas ir dr. Rožė (mirus), $1,100.
299 x $100 Adienė Julija, $200; Aleksandravičius A., $100; X. 

$900; Ambraziejus Bronius atm. įn.: Ambraziejienė Anelė, $100; 
Ambražiūnas- Adomas ir Eugenija, $400; Andrašūnas Juozas, $100; 
Anoniai Vytautas ir Danutė, $1,900; Antanaičiai Algirdas T. ir 
Auksė, $1,150; Apeikiai Vytautas ir Nelė. $300; Arbai Edmundas ir 
Elena, $900; Atučiai Aleksandras ir Jadvyga, $200; Augaičiai Vin
centas ir Agata atm. įn.: Augaitytė Juozė, $200; Augonis Stasys, $375; 
Augustinavičius Vincas, $100; Anšiūrai Petras ir Aldona, $200; Avi
žienis Algirdas, Ph. D., $100; Babilius Joseph Alex, $100; Bačanskai 
Kazys ir Birutė, $300; Bačkiai dr. Stasys ir Ona, $200; Balkus 
Leonard L., $100; Baltimorės Lietuvių namai, $200; Baltramonaitis 
Danute, $100; Baltrušaitis Vladas atm. įn.: Baltrušaitienė Elena, 
$100; Baltūsis Saliamonas atm. įn.: Baužaitė Indrė, $200; Balučiai 
Julius ir Stasė, $300; Balynai Placidas ir Vanda, $300;'Bandzevičiai 
Kazimieras ir Ona, $1.300; Barauskaitė Ryman.tė Teresė, $200; 
Bartkus Ona atm. įn.: Bartkus Jonas, $220; Beleška Antanas, $200; 
Beresnevičiai Aleksas ir Agnė, $1,600; Bernotas Aleksas, $100; Bikul- 
čiai Stasys ir Sofija, $100; Blinstrubaitė Lisa atm. įn.: Šiaučiūnai 
Jonas ir Stasė, $100; Bliudnikas Petras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, 
$200, Brazdžioniai Dalius ir Irena, $110; Bražiai Vincas ir Ona, $200; 
Brencius Antanas atm. įn.: Brencienė Zuzana, $600; Brinkis dr. 
George Zigmas, $600; Bružas Kostas J., $200; Bubliai dr. Vladas ir 
Stasė, $600, Budelskiai Zigmas ir Eugenija, $200; Bulika Juozas, 
$116; Bušmanas Antanas, $100; Butkiai Povilas ir Birutė, $625; 
Butkys Vilija, $100; Bužėnai Ramūnas ir Irena; $200; Čižikas Balys 
atm. įn.: Cižikaitė Bronė, $1,100, Cyvas kun. Matas, $2,200; Cyvai 
Vladas ir Birutė, $200; Dabšiai Rimtautas ir Birutė, $237.50; Dabšiai 
Vitas ir Tadas; $100, Dagys kun. Petras atm. įn.: Dagys-Bortkevi- 
čienė Arianė, $700, Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas, $850;

Kapteiniai Otonas ir Frances, $400; Karosas Vytautas atm. įn.: Karo- 
sienė Ona ir Karosaitė Violeta, $300; Kartūnai Vladas ir Konstan
cija, $200; Kariai Jonas (miręę), ir Joana, $770; Kasiai Jonas ir Ina, 
$700, Kaveckas Antanas atm. jn : StaneHenė Stasė, $100; Kazakevi
čiai Juozas ir Viktorija (mirus), $600) Kazlauskai Vincas ir Valerija, 
$600; Kisieliai dr. Tomas ir Rita, $1,100; Klova Birutė, $600; Knatai- 
tienė Marcelė atm. įn.: Laurinaitis Antanas, $100; Kniukštas Antanas 
atm. įn.: X, $100; Koriai Zožislavas ir Stasė, $625; Kreivys Walter J., 
$100; Kriščiūhai Antanas ir Veronika, $500; Kruklys Antanas atm. 
įn.: Onutė, $500, Kučinskas Zenonas atm. įn.: Januškai Antanas ir 
Aniceta, $100, Kušlys Jonas ir Kušlienė-Karsokaitė Anelė atm. įn.: 
Karsokas Albinas, $100; Kvantas Pranas atm. įn.: Kvantienė Anta
nina, $100; Kviklytė Danguolė, $100; Kyras dr. Irena, $200; Latviai 
Jonas ir Stasė, $200; Lauraičiai Aleksas ir Vena, $400; LB Brighton 
Parko apylinkė, $1,200; LB St. Petersburgo apylinkė, $400; Lembertai 
Pranas (miręs) ir Monika, $5fe; Lembertai Vitalis ir Danutė, $310; 
Lendraičiai Walter ir Jadvyga; $100; Leščinskai Juozas ir Aldona 
(mirus), $200: Leščinskas Julija, $200; Lesevičiūtė Aldona, $300; Le- 
sevičiūtė Birutė, $300; Lesevf^ūtė Trmina, $300; Liaugaudas Pranas 
atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $2į25; Liaukai Justinas ir Elena, 
$1,200; Linkai Kazys ir Mėta; $l,100;Tantakas Julius, $200; Los Ange
les Lietuvių Tautiniai namai $100; LuŠ.S.T. Romo Kalantos Šaulių 
kuopa, $100; Lukas Juozas, $500; Lukoševičiūtė Anelė, $300; Macė- 
nienė Ona, $255; Macevičiai -Bronius (miręs) ir Marija, $300; Maci- 
kienė Rozalija' gtm. įn*: Sinkevičienė Zina, $200, Mackus poetas Algi
mantas atm. įn.: Mackienė Marcelė, $300, Majauskai Kazys ir Elena, 
$200; Markeliūnas Bronius, $310; Markai Kazys ir Bronė, $600; 
Matulis Antarfas, $500; Mažeikos Vaclovas ir Vanda, $600; Mažrimai 
Pranas ir Konstancija, $800; Meihzs Petras atm. įn.: Meiluvienė Gra- 
silija, $400; Meškonis Kazys, $1,-100; Miami Aušros Šaulių kuopa, 
įgal. Kodatienė Kunigunda, $100; Mickai Al ir Antanina, $100; 
Mieželienė-Dvaranauskienė-Pulevičiūtė Ona $100; Mikalauskas 
Petras. $1,500; Mikeliūnai Danys ir Marija, $100; Mikolajūnas Ado
mas atm. įn.: Mikolajūnas Kazimieras, $300; Mikolajūnienė Marijona 
atm. įn.: Mikolajūnas Kazimieras, $300; Mikolajūnienė-Butautytė 
Regina atm. įn.: Mikolajūnas Kazimieras, $400; Mikulioniai Jonas ir 
Janina, $200; Milavickai Juozas ir Vida, $100; Monstavičiai dr. 
Algirdas ir Barbara, $1,300; Murinai Bronius ir Praurimė, $200; 
Musteikis plk. Juozas atm. įn.: Musteikienė Viktorija, $200; Nausė
das Eugenijus atm. įn.: Nausėdai Izidorius ir Justina, *$100; Naujalis 
Juozas atm. įn.: Naujalienė Marija, $400; Naujokaičiai Mykolas ir 
Elena, $205; Neverauskas Juozas, $200; Oksai Leonas ir Izabelė, 
$1,200; Pabarčius Vaclovas atm. įn.: Pabarčienė Bronė, $500; Pabrė
žai Aleksas ir Aleksandra, $1,000; Pakštai Balys ir Emilija, $300; 
Palukaitis kun. Teofilius, $1,500; Paruliai Albinas (miręs) ir Izabelė, 
$300; Paulikas Pranas atm. įn.: Paulikas Kęstutis, $100; Pažėrai 
Juozas ir Elena, $125; Pečiuliai Petras ir Elena, $100; Pinkai Anta
nas ir Marija, $200; Plėnys Kazimieras ati.i. įn.: Plenienė Sofija, $950; 
Pleškienė Veronika, $100; Puodžiukas John atm. įn.: Taorai Juozas ir 
Bronė, $1,100; Polikaičiai Antanas ir Dalilė, $710; Povilaičiai Petras 
ir Anelė, $2,600; Povilionis Jonas atm. įn.: Tamašauskas Česlovas, 
$100; Prankus Aleksandras atm. įn.: Prankienė Pranciška, $1,100; 
Prekeris Felicijus atm. įn.: Prekerienė Stasė, $895; Prižgintai Vacius 
ir šeima, $2,100; Pulkauninkas Stasys, $200; Račkauskai Vytautas ir 
MaVtha, $100; Radavičiai Romualdas ir Irena atm. įn.: Janušoniai 
Povilas ir Juzė, $100; Railai Bronys ir Daneta, $500; Ramanauskienė 
Ona: Karys Joana, $100; Rauckinai Stasys ir Natalija, $300; Raubai 
Jonas ir Liuda, $1,210; Raulinaičiai Algis ir Angelė, $500; Raulinai- 
čiai Julius ir Irena, $400; Razutis Antanas, $400; Regiai Algis ir 
Irena, $200; Reivydas Liudas, $200; Remeikytė Nijolė, $400; Ribokas 
Petras atm. įn.; Ribokienė Elzbieta, $300; Rimas Arvydas atm. įn.: 
Rimai Kazys ir Agutė, $200; Riškai Kazys ir dr. Stasė, $1,400; Rociū- 
nai Vacys ir Ona, $200; Rudzevičius Vincas atm. įn.: Rudzevičiai 
Juozas ir Kastutė, S200; Rugelis Jonas V.. $400; Rukšėnas Gediminas 
atm. įn. Rukšėnienė Janina, $1,014; Ruokis kun. Jonas, $500; Rūta 
Tadas I ęstutis. $800; Šakiai Kazys ir Salomėja, $410; Samuoliai 
Zenonas r Liuda, $300; Seliukai Bronius ir Angelė, $325; Šembrotaitė 
Mikalina, $200; Šembrotas Andrius, $100; Sereičikai Feliksas ir 
Eleonora, $200: Šilėnai Viktoras ir Ona, $300; Siliūnienė Ona, $100;
Šimkai Aleksandras ir Bronė, S700; Simonaičiai Alfas J. ir Aldona A., 
$100; Šimonėlis Barbora atm. įn.: Šimonėlis Alfonsas, $200; Šimu
kėnaitė Bronislava, $400; Širmulienė Veronika, $100; Sirtautai Vla
das ir Stasė, $100; Siručiai Aloyzas ir Gražutė, $300; Šiugždinis 
Jonas, $100; Skirgaudai dr. John ir Pamela, $700; Skirgaudas Maria, 
$100; Slabokienė Michalina, $100; Smailis, dail. Adelė atm. įn.: Augai
tytė Juozė, $100; Smolenskas Bronė, $100; Špokas Liudas, $100; 
Sprindžiai Antanas ir Irena, $200; Spurgio partizano Vlado atm. įn.: 
Lauraičiai Alfas ir Antanina, S UJO; Staniškiai Julius (miręs) ir Petro
nėlė, $1,220; Staniuliai Česlovas (miręs) ir Adelė, $600; Stapulioniai 
Antanas (miręs) ir Genė. $1,710; Straukas Izidorius, $400; Strazdai 
Jonas ir Konstancija, $200, Strungys Juozas atm. įn.: Strungienė 
Marija, $100; Šulaitienė Antanina atm. įn.; Mošinskienė Angelė, $175; 
Šuopienė Antanina atm. įn.: Šuopys Vincas, $100; Šuopys Vincas, 
$300; Surdokai Juozas ir Anelė atm. įn.: Surdokai Cesaris ir Stasė, 
$100; Tamkutonis Gerald C., $700; Tamulynai Anupras ir Anasta
zija; $100; Treškai Jonas ir Ona, $300; Tricou’John C. ir Daina E., 
$100*. Tuminai Česlovas ir Vlada, $200; Turčinskas Juozas, $200; Vai
čaitis Jonas P., $600; Vaičeliūnienė Ka^, $300; Vailokaičiai Domas ir 
Antanina, $325; Vaineikis Juozas, $2,900; Vakselienė Sofija, $100; 
Valantiejus dr. John, A., $200; Valiukoniai Jonas ir Elena, $200; Vaš
keliai Bronius ir Stasė, $100; Vaškys Vytautas, $300; Velbasis Simas, 
$400; Velžai Vladas ir Eleonora, $801; Vembrė Juozas K., $1,500; 
Vembrė kun. Mykolas atm. įn.: Vembrė Juozas, $1,604; Vembrė kun. 
Stasys J. atm. įn.: Vembrė Juozas, $1,700; Venckai'Jonas ir Bronė, 
$400; Vidžiūnai Jonas ir Rūta-Kleva, $400, Vilinskai Stasys ir 
Leokadija. $700; Vilkai Eugenijus ir Irena, $220, Vilkutaitis Vytau
tas, $200; Vitkus Valerijonas, $610; Ulinskaitė Ona atm. įn.: Ulins- 
kaitė Marija, $100; Ulinskas Jonas atm. įn.: Ulinskaitė Marija, $100;

WORCESTERY PAMINĖTA 
VASARIO 16-OJI

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 67 metų sukakties mi
nėjimas, rengtas Worcesterio 
Lietuvių organizacijų tarybos, 
įvyko vasario 17. Pradėtas mi- 
šiomis 7 vai. ryto Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje. Mišias 
už Lietuvą ir kenčiančius lie
tuvius aukojo ir pamokslą pa
sakė kleb. kun. A. Volungis.

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje taip, pat 
per mišias buvo prisiminta Lie- 
tilva. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kleb. kun. A. Miciūnas, 
MIC. Giedojo parapijos vyrų 
choras. Vadovavo vargonininkė 
O. KerŠytė. Dalyvavo ir kai ku
rie miesto ir valstijos valdžios 
pareigūnai bei lietuviškų or
ganizacijų pirmininkai. Su vėlia
vomis dalyvavo Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopa, “Nevėžio” 
ir “Neringos” tuntų skautai-ės, 
Moterų Sąjungos 5-ta kuopa. 
Gausiai dalyvavo Lietuvos vy
čių 26-ta kuopa ir abiejų pa
rapijų lietuviai.

Visiem pamaldų dalyviam 
Lietuvos vyčių 26-ta kuopa ir 
vyrų klubas salėje po bažnyčia 
paruošė kavutę.

Maironio Parko didžiojoje sa
lėje vyko tolimesnis Vasario 16- 
osios minėjimas. Pradėjo orga
nizacijų tarybos pirm. P. Mo
lis, lietuvių ir anglų kalbomis 
pasveikindamas visus susirinku
sius. Trumpame žody* priminė 
ką Nepriklausomybės šventėje 
privalome , duoti pavergtai 
Lietuvai.

Šiauliai įnešė JAV ir Lietuvos 
vėliavas. Sugiedoti himnai 
akomponuojant Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkei O. Ker- 
šytei. Invokaciją sukalbėjo Aušr

ros Vartų parapijos kleb. kun. 
A. Volungis. Tolimesnei progra
mai vadovavo R. Jakubauskas. 
Savanoriam kūrėjam K. Kriau
čiūnui ir K. Šimulynui T. Na
ras prisegė po gėlytę. Susikaupi
mo minute pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę.

Programos vedėjas supažindi
no su garbės svečiais.

Miesto burmistras J. Tinsley 
perskaitė proklamaciją, kurioje 
jis skelbia, kas vasario 16-23 
prie miesto rotušės plevėsuos 
Lietuvos vėlaava, o Vasario 16- 
oji skelbiama Lietuvos neprik
lausomybės diena Worcesteryje.

Miesto pareigūnas T. Early 
priminė, kad 1972 būdamas 
burmistru jis išrūpino privilegi
ją, kad prie miesto rotušės 
šventės proga būtų iškelta Lie
tuvos vėliava Pasidžiaugė, kad 
ši tradicija tęsiama. Išreiškė vil
tį, kad ateis diena, kaip ji vėl 
plevėsuos laisvoje Lietuvoje.

Imponuojančiai kalbėjo valsti
jos atstovas W, Glodis, pernai 
senate ir atstovų rūmuose įne
šęs ir pravedęs projektą, kurį 
Massachusetts gubernatorius 
M. S. Dukakis 1983 pasirašė. 
Šiuo įstatymu įsipareigojama, 
kad Vasario 16-oji visada bus 
minima kaip Lietuvos nepriklau
somybės diena. Jis linkėjo, kad 
visi JAVgubernatoriai tokį įsta
tymą priimtų.

Pagrindinis kalbėtojas lietu
vių ir anglų kalbomis prof. dr. 
Jokūbas Stukas iš New Jersey 
pirmiausia supažindino ame
rikiečius ne tik su didinga ir 
garbinga Lietuvos praeitimi, 
bet atkreipė dėmesį ir į dabartinę

(nukelta į 7 psl.)

Dailydė Vincas, $400; Damauskai Jonas ir Leokadija, $1,100; Dainys 
Bronius atm. įn.: Dainienė Ona, $300; Daukai Richard ir Lina, $200. 
Daulys Kazys, $100; Daumanto Juozo Šaulių kuopa, $300; Dėdinai 
Juozas ir Aleksandra, $200; Didžbalienė Agnietė atm. įn.: Didžbalis 
Pijus, $100; Domanskiai dr. Alina ir Van, $2,100; Dovydaičiai Vincas 
ir Ema, $500; Dragunevičius Algimantas, $200; Daras Henrikas atm. 
m. įn.: Daras Vida A. $400; Dtuseikis Algimantas, $400; Dubinskai 
dr. J. ir dr. V., $1,600; X, $100; Dumbrio dr. Aleksandro atm. įn.: 
Dumbrienė Albina, $300; Elbergai Danutė ir Vytenis, $100; Fielding 
Krista: Damijonaitytė Marija, $100; Galinaičiai Artūras ir Antanina, 
$300; Garbačiauskai A. ir A., $225; Gasis dr. Albert J., $100; Gasparo- 
niai Pranas ir Monika, $200; Gaučys Povilas, $100; Gedgaudas 
Viktoras atm. įn.: Juodvalkiai A ir O. $25, Norkai A. ir A. $25, Tve
rai A. ir L. $25, Trakymienė T. $25, $100; Gedvilienė Sofija, $300; 
Gimbutienė Marija, Ph. D., $200; Giniočiai Antanas ir Vanda, $600; 
Gimiai Vytautas ir Jada, $300; Gramai Juozas ir Jadvyga, $200; Gra
mai Raimundas ir Rita, $200; Grayson Vida S., $325; Gražulis Bro
nius atm. įn.: Gražulis Akvilė, $1,165; Greifenberger Maria, $100; Gri
galiūnas dr. Anicetas, $4,000; Griškai Kazys (miręs) ir Aldona, $200; 
Gritėnai Juozas (miręs) ir Stanislova, $1,100; Grušai Pranas ir 
Marija, $600; Grybines Zigmas, $200; Gudoniai Bronius (miręs) ir 
Ona, $200; X, $200; Idzeliai Henrikas ir Salomėja, $150; Izbickai Vy
tautas ir Feliciją, $2D0, Jadviršis Petras, $400; Jakubauskas Pijušas 
(Peter Jacobs) atm. įn.:KaraškaMak8iminas,$100;Janušiai Ipolitas ir 
Gina, $100; Janušoniai Vytautas ir Palmira, $850; Jodelės Julius ir 
Ingrida, $300; Jogai Pranas ir Eugenija, $200; Jokūbaitis kun. 
Pranas, $1,100; Jonaičiai Vytautas ir Romainė, $1,200; Jucienė Ona 
atm. įn.: Bogušas Teklė, $200; Juodis Jonas, $100; Juodvalkiai Jonas 
ir Anelė, $400; Juodvalkis Alvydas Bernardas ir Juodvalkytė Kris
tina Rūta, $100; Juodvalkis Uosis, $500; Juškaičiai Kostas ir Ona, 
$200, Juškos Elena ir Alfonsas, $200, Juškos Alfredas ir Rūta, $100; 
Kairienė Liucija: jos gimtadienio proga Irena Kairytė, $700; Kalnie
čiai Jonas ir Jadvyga, $200; X, $100; Kankai Leonas ir Stasė, $1,100;

Urbanas William P., $100; Užupiai Juozas ir Viktoras atm. įn.: Keb- 
linskienė Kunegunda, $100; Wagner Vitas Eric: Motiejūnai Jonas ir 
Ona, $100; Yčas Jokūbas atm. įn.; Cigas Emilija, $100; Zaleckiai Pra
nas ir Eugenija atm. įn.: Januškai Antanas ir Aniceta, $100; Žalnie- 
raitis Kostas K., $100; Žukauskas Elly, $100; Žukauskai Vytautas ir 
Gražina, $500; Žygai Juozas ir Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danutė,* 
$800.

1 x $104 Mickus Vytautas J., $104.
1 x $110 Angeleikai Bronius ir Juzė, $310.
1 x $120 Račkauskienė Janina atm.: įm. 8 asm., $320.
2 x $125 Lipskienė dr. Alina atm.: Prunskienė dr. Albina, $100, 

Majauskas dr. V. $25, $3.125; Prapuolenis Bernardas atm. įn.: 
Prapuolenis Marius $100, Gaižiūnienė Audronė $25, $125.

1 x $150 Dženkaičiai Juozas ir Bronė, $875.
43 x $200 Arlauskai Jonas ir Ona, $200; Baltrušaičiai Antanas 

ir Adelė, $200; Bundelis Martynas atm. įn.: Budelienė Ona, $600; 
Cerniai Kazys ir Filomena, $1,500; Cinikai Stasys (miręs) ir Sofija, 
$500; Dapkai Kazimieras ir Barbora atm. įn.: Dapkus Benediktas, 
$200; Dirdai Petras ir dr. Liuda, $650; Fabijonai Juozas ir Stasė, $500; 
Galinaičiai Alfredas ir Rūta: Galinaičiai Artūras ir Antanina, $200; 
Griežė-Jurgelevičius Stasys, $2,200; Jablonskis Jonas atm. įn.: Jab
lonskienė Marija. $200; Jučas atm. įn.: Jucienė Stasė, $200; Kara
liūnai Albinas ir Aldona, $200; Kinduriai Alfonsas ir Ona, $2,900, 
Kučinskas Kazimieras, $400; Liškus Bronius. $700, Matkevičius Kle
mensas, $700; Mažionienė Ona atm. įn.: Mažionytė Ona ir Stropienė 
Aniceta, $700, Mikšiai Povilas ir Elena, $400, Milavickas Vanda, 
$200; Milerienė Pranė, $200; Norvilai Povilas ir Ona, $500, Palai- 
kienė Magdalena atm. įn.: Balsys Adelė, $300, Pasker Mike, $200; 
Peiručiai Povilas ir Veronika atm. įn.: Petrulytė Domicėlė, $300, Pli-

kaičiai dr. Juozas ir Barbora, $4,300; Radvilai Zigmas ir Elena: Gali
nančiai Artūras ir Antanina, $200; Ragelis Antanas, $610; Remeikiai 
Vytautas ir Ona, $600; Sapetka Kazimieras, $500; Shatai Romas A. ir 
Gertrude M., $915; Skardžiai Povilas ir Ona, $700; Staniškiai Bronius 
ir Sofija, $1,800; Steponaitis Juozas, $700; Šumskiai Jonas ir Nemira, 
$500; Suopiai Vytas ir Ona, $200; Tamašauskai Jonas ir Juzefą atm. 
įn.: Tamašauskas Česlovas, $200; Uksai Jurgis ir Marcelė, $1,800; 
Vanšauskai Mykolas ir Laima, $200; Varneliai Apolinaras ir Jadvy
ga (mirus), $2,600; Vengris Tomas: gimimo proga Vengris Jonas, 
$200; Viskanta Vincas (miręs) ir Genovaitė, $500; Žakas Aleksas, 
$600.

3 x $250 Rugienius Raimundas atm. įri.: Rugieniai Vytautas ir 
Jurina, $500; Sutkai dr. Pranas ir Ada, $2,350; Vidūnai Jonas 
ir Maria, $250.

1 x $250.10 Štangenbergas Edvardas atm. įn.: Štangenbergienė 
Bronė, $510.

6 x $300 Galdikai Antanas ir Filomena, $1,000; Ignatonis Jero
nimas atm. įn.: Ignatonienė dr. Lilija, $1,965; Materas Eduardas atm. 
įn.: Materas Juozas, $1,300; Plechaničienė Konstancija atm. įn.: Ba
landa Gediminas, $1,000; Ramonas Stasys, $500; Sodeika Paul R, 
$800.

1 x $340 Kazlauskas Jonas atm. įn.: Kazlauskienė Alė $100, 
Baltimorės Vyrą Choras „Daina” $50, Dramos Būrelis „Svaja” $50; 
JAV LB Baltimorėsapylinkė $50, ir 6 kiti asm., $340.

4 x $400 Lanys Petras, $500; X, $1,900; Tamaševičiai Juozas ir 
Jadvyga, $500; Vainius Antanas atm. įn.: Vainius Jonas A., $510.

1 x $495 Balandienė Pranė atm. įn.: Balanda Gediminas, $1,000.
12 x $500 Adomaitis Jonas, $610; Bridžiai dr. Juozas ir Kazimiera, 

$2,2000; Cingai Jonas ir Aldona, $3,001; Deveikiai Stasys ir Ona, $900; 
Gaškai Emilija ir Antanas (miręs), $600; Mackiewich David H., $500; 
Momkai Vaclovas ir Margarita, $1,400; Praniai Petras ir Birutė, $1,700; 
Skripkai dr. Stasys ir dr. Julija (mirus), $1,500; Sprindzunas Zenonas 
atm. įn.: Sprindzunas Liuda, $633; Užgiris Ignas atm. įn.: Užgirienė 
Morta, $710; Vasiukevičiai Juozas ir Antanina, $1,500.

1 x $600 Simanas Vacys, $1,100.
1 x $620 Balčiūnas Valerijonas atm. įn.: Liutermoza Ona $100,

Norvaiša Valerija $30, Auksinio Kranto LB $25, Aušrotai Bronius ir 
Veronika $25, Damijonaičiai. Vytautas ir Elena $25; Liorentai Jonas 
ir Anna $25; Mošinskiai Victor ir Danutė $25, Stelmokai V. ir S. $25, 
Urbučiai Pranas ir Antanina $25 ir 21 kiti asm., $620.

.1 x $700 Balanda Balys atm. įn.: Balanda Gediminas, $1,000.
1 x $800 Ankai Vincas ir Genovaitė, $1,000.
4 x $900 Kučingis prel. Jonas, $1,000; Pamėnai Juozas ir 

Eugenija, $1,000; Stelmokai Vytautas ir Scholastika, $1,000; Valiu- 
kevičiai Jokūbas ir Marija, $1,000.

10 x $1,000 Geidžiai Stasys ir Danutė, $1,000; Grūzdai Kazys ir 
Stasė, $5,000; Jokūbaitis Simonas, $1,000; Kutkai Aleksandras ir 
Jadvyga atm. įn.: Baltrušaitienė Elena, $1,180; Matai dr. Stepas ir dr. 
Giedrė, $1,000; Miglinai Jonas ir Genė. $1,000; Mikalauskas Juli
jonas atm. įn.: Mikalauskienė Emilija, $1,100; šonta Kęstutis A., 
$1,000; Sušinskai Albertas ir Irena, $1,100; Vaitkai Rimantas ir 
Aldona, $1,000.

1 x $2,000 Kazickai dr. Juozas P. ir Aleksandra, $23,400.
1 x $3,200 lietuvių Padėkos Paminklo Fondas atst. Jakubaus

kas Jonas, $3,200.
1 x $5,000 Prunakio kun. dr. Juozo Fondas, $5,000.
1 x $50,000 Sidriai dr. Rimvydas ir dr. Giedrė, $56,000.
1 X $100,000 X, $101,000.
Iš viao 229,717 dol.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas l984.Xlf.3l pasiekė 

3.102,297 dol. Gautomis palūkanomis parėmė menų, lietuvišką 
švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,356,586 dol. Iš viao palikimais gauta 
809j843 dol.
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VASARIO 16-0JI NEW HAMPSHIRE

Publika Jaunimo Centro salėje sol. Reginos Žymantaitės-Peters koncerto metu. Iš k. dr. L. 
Kriaučeliūnas, dr. A. Trakienė,vyslc A. Tralas, vysk. V. Brizgys, inž. A. Rudis, M. Rudienė, 
kons. J. Daužvardienė, E. Cekienė, C. Peters — solistės vyras. Nuotr. J. Tamulaičio
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Solistė Regina Žymantaitė-Peters ir akompaniatorius George 
Schlein po koncerto Jaunimo Centre Chicagoje vasario 24. 
Koncertas buvo skirtas Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti. 
Nuotr. Jono Tainulaičio

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. sausio ir vasario mėnesiais:

$1,000.00: Australijos LB 
Krašto valdyba.

$500.00: A. a. Povilo Šlapelio 
atminimui (Stella Šlapelienė, 
Centerville, MA $50.00, Rimas ir 
Natalija Zinai, Bethlehem, PA

a.a

A.

Meiliūnas, Australija;
Aniceto Sadausko atminimui — 
Kazys Rimas, Chicago, IL; E. 
Slonskis, Australija; Irena Truš- 
kūnienė, Chicago, IL;
Venclovas, Australija, dr. B.

$50.00, Vladas ir Marija Židžiū- Vingilis, Australija.
$40.00: J onas P. Vaičaitis, St. 

Petersburg, FL.
$30.00: Prof. Z. Budrikis. 

Australija; J. Lapšys, Australija
$25.00: Leonard L. Balkus, 

Farmington Hills MI; Jaunutis 
ir Antanina Dagiai, Beverly 
Shores, IN; Vladas Garsys, 
Worcester, MA; A. ir P. Jasai. 
Chicago, IL; V. Juška. Australi
ja; K. Prašmutas, Australija; 
kun. Jonas Velutis, Chicago, IL 
(viso $75.00).

$20.00: N. Celkienė, 
Australija; A. Gnšauskas, 
Australija; V. Šliogeris, Australi
ja.

$10.00: A. Gučiuvienė, 
Australija, dr. G. Kazokienė, 
Australija; S. N. Mockųvienė, 
Yucaipa, CA; Jonas Stelmokas, 
Lansdowne. PA.

nai, Centerville, MA $50.00, Bro
nius ir Tamara Markeliūnai, 
Centerville, MA $30.00, Vladas 
Jančauskas, Hyannis MA 
$25.00, Erdvilis ir Rymantė 
Janulaičiai, Hyannis, MA 
$25.00, Pr. ir D. Kavaliauskai, 
Olympia Fields, IL $25.00, J. ir 
E Kontautai, Centerville, MA 
$25.00, S. ir J. Kontrimai, 
Centerville, MA $25.00, S. ir E. 
Mineikos, Centerville, MA 
$25.00, Jonas ir Ona Vengriai, 
Osterville, MA $25.00, E. ir T. 
Bliudmkai, Centerville, MA 
$20 00, Feliksas Mandeikis, 
Centerville, MA $20.00, Juozas ir 
Elena Kuncaičiai, Dorchester, 
MA $15.00, Cheryl ir Dan Dryz, 
Centerville, MA $10.00, Eduar
das ir Irena Jansonai, Oster
ville, MA $10.00, Marta Krau- 
nelis, Marton Mills, MA $10.00, 
B. J. Sriubiškis. Islington, Ont.).

$200.00: Malvina ir Jonas 
Klivečkos, Woodhaven, NY (viso 
$500.00), dr. Leonas ir Ona 
Sabaliūnai, Ann Arbor, MI (viso 
$400.00).

$150.00: A. Mauragis, 
Australija; Bronius Stašionis, 
Bankstown, Australija; J. 
Venclovai, Australija.

$100.00: Kazimieras 
čauskas, Woodhaven, NY 
$200.00); A. Giniūnas, Australi
ja, V. Gngonis, Australija, Juo
zas Jasulaitis, Australija; A. 
Jokantas, Australija, Jonas Kiz- 
nis, Brooklyn. NY; a.a. Jono 
Kuprionio atminimui — Marija 
Kuprionienė, Los Angeles, CA;
O. ir J. Liutikai. Australija; P. 

'Mikalauskas, Australija; V.
Petašius, Australija; M. 
Petronis. Australija; Juozas Ra
manauskas, Australija; M. ir A. 
Reisgiai, Australija, B. ir P. 
Ropės. Australija, Pranas ir Sta
sė Staneliai, St. Petersburg 
Beach. FL (viso $200.00).

$50.00: ALB Salės seniū
nija, Australija; B. V. Barkus, 
Australija; Juozas /Jakštas, 
Lakewood, OH (viso $565.00); V. 
Jaras, Australija, 
W aukegan-Lake 
apylinkė 
Lynikas, 
Kuodys.

Nashua, New Hampshire, lie
tuvių kolonija šių metų Vasario 
16-ųjų paminėjo vasario 24. Po 
mišių, kurias aukojo Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje kle
bonas kun. J. Bacevičius, minė
jimas vyko parapijos salėje.

Sugiedojus himnus, buvo pa
kviestas pagrindinis kalbėtojas 
Jonas Stundžia iš Lavvrence. 
Mass. Šis jaunos kartos vyras, 
kalbėdamas šu mažu akcentu lie
tuviškai ir puikiai angliškai, pa- 
nagrinėjo etninių mažumų įta
kų kasdieniniame amerikiečių 
gyvenime ir politikoje. Jis ragi
no lietuvius pamiršti įgimtų 
kuklumų ir plėsti ryšius ameri
kiečių tarpe pabrėžiant etninių 
grupių, gi mūsų atveju — lietu
vių, įnašų į šio krašto ekono
minį ir kultūrinį gyvenimų. Tuo 
keliu einant, mūsų skundai ir 
pageidavimai, padedant oku
puotai Lietuvai, bus plačiau ir 
veiksmingiau išgirsti.Stundžios 
spalvotų skaidrių rinkinėlis, ku
riame dominavo senoji Vilniaus 
ir- Kauno architektūra, paįvairi
no programų.

Po paskaitos ir skaidrių, vie
tinė Ann Olshevvsky padainavo 
lietuviškai ir angliškai penkias 
dainas, o Onos Ivaškienės šokė
jai iš Bostono su jaunatviška 
energija pasirodė su keturiais 
šokiais. Programos pranešėja — 
Julija Grauslytė-Emerson.

Įeinant į salę publikai buvo

iidaJyta maža brošiūrėlė “Lith- 
uania”, kurią išleido Floridos 
Amerikos Lietuvių Klubas St. 
Petersburge 1982 metais. Šiame 
lėlių puslapių leidinėlyje anglų 
kalk>a sugrupuoti iš Lietuvos is
torijos ir geografijos Liktai, la
bai naudingi informuojant ame
rikiečius, kurie, pasak paskaiti-

ninku, dažnai net nežino kur 
Lietuva yra.

Po programos rūpestingos šei
mininkės visus pavaišino tradi-‘ 
cine kavute su pyragais.

Nashua, N.H., Balfo skyrių 
tvarko pirmininkas Ričardas 
Grauslys, sekretorė Dalia Šiuri- 
laitė ir iždininkas Juozas Kubi
lius. Pajamos iš minėjimo aukų 
ir bažnyčios rinkliavos oersiun- 
čiamos Balfo centrui. K. Da.

SUNNY HILLS, FLA
Laisvės šventė

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė vasario 17 suruošė Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimų.
Minėjimas pradėtas pamaldo

mis Šv. Teresės bažnyčioje. Mi
tas už kenčiančių Lietuvų ir kri
tusius už Lietuvos laisvę auko
jo klebonas Pranas Jaraška ir 
kun. Antanas Kardas. Pamokslų, 
pritaikytų šiai šventei, pasakė 
klebonas kun. Pr. Jaraška.
Mišių skaitymus atliko Kle

mensas Žukauskas. Pamaldų 
metu giedojo “Antros jaunystės” 
choras, vadovaujamas muziko 
V. Mamaičio.
2 vai. popiet visi susirinko į 

Community Center salę minė
jimui.

Minėjimą atidarė L. Bendruo
menės apylinkės parengimų va
dovė Valerija Zubavičienė. Kle
bonas Pr. Jaraška sukalbėjo

VVORCESTER, MASS.

(atkelta iš 6 p si.)

Ba 
(viso

JAV LB 
County 

(viso $70.00). K. J. 
AuRtralija; Vladas 

So Boston, MA. H.

JAV LB Detroito apylinkės 
metinis susirinkimas yra šaukia
mas kovo 24, sekmadienį, 12 
vai. dienos Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros 
Centro patalpose, 25335 West 
Nine Mile Rd., Southfield, 
Mich. Darbotvarkėje valdybos 
narių pranešimai ir naujos val
dybos rinkimai. Šiuo metu apy
linkės valdybų sudaro: pirm. 
Jonas Urbonas, sekr. Dalia Sto
nienė, ižd. Algis Bražėnas, na
riai įvairiem reikalam — Nijo
lė Zelwinder, Aušra Klimienė, 
Juozas Matekūnas, Kęstutis 
Smalinskas, Danguolė Biels
kienė, Valentina Černiauskienė, 
Sigitas Viskantas, Anatolius 
Viskantas, Vytas Petrulis ir vice- 
pirm. Janina Udrienė. Be to į 
valdybų ex officio įeina Algis 
Rugienius — Detroito sporto 
klubo “Kovas” pirm, ir Paulius 
Jankus — Lietuvių Jaunimo Sų- 
jungos Detroito skyriaus pirm.

Lietuvių tautodailės paroda. 
Buvusios Sibiro tremtinės Ge
nutės Pupelienės, šiuo metu gy
venančios New Yorke, iš Lie
tuvos atsivežtų eksponatų, lie
tuvių menininkų ir skulptorių 
kūrinių paroda rengiama kovo 
24 Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Kultūros Centro svetai
nėje. Genutė Popelienė su paro
da yra aplankiusi daugelį lietu
viškų kolonijų ir susilaukusi 
palankaus lankytojų įvertinimo. 
Ta proga ji turės ir gintaro puoš
menų pardavimui. Parodų ruošia 
LB Detroito apylinkės valdyba.

Andrius Anužis vasario 15 - 16 
įvykusiame Michigano valstijos 
respublikonų suvažiavime iš
rinktas IV-uoju vicepirmininku 
etniniam reikalam. Be jo suva
žiavime dalyvavo Jonas Urbonas 
su žmona, Saulius Anužis ir Al
gis Zaparackas.

Jonas Urbonas, JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkas, vasario 10 buvo pagrin
diniu kalbėtoju Nevvarko 
LB suruoštame Vasario 16-osios 
minėjime, o vasario 17 — 
Brocktono LB apylinkės suruoš
tame minėjime.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Detroite lankysis ir suteiks su
tvirtinimo sakramentų gegužės 
26 Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijoje. Šiuo metu vyksta jo su
tikimui suorganizuoti pasiruoši
mo darbai.

invokacijų. Buvo gauta Floridos 
gubernatoriaus proklamacija, 
kurių perskaitė Genė Beleckienė.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Klemensas Žukauskas, kuris 
trumpai išryškino Vasario 16 d. 
reikšmę Lietuvai ir apibūdino 
šių laikų Lietuvos kančias bei 
sunkias gyvenimo sųlygas po 
rusų jungu. Taip pat žodį tarė 
LB apylinkės pirmininkė Vikto
rija Dėdinienė. Po to vyko meni
nė dalis.

Buvo suvaidinta scena iš S. 
Čiurlionienės dramos “Aušros 
sūnūs”. Dalyvavo Vincas Žeber- 
tavičius, Viktorija Dėdinienė ir 
Ona Baltutienė.

Poezijos žodžius apie Lietuvos 
meilę, partizanų kovas ir tautos 
laisvę skaitė Marija Balčiūnie
nė.

“Antroji jaunystė” choras, va
dovaujant muzikui V. Mamai
čiui, sudainavo kelias dainas. 
Užbaigimui sugiedota “Lietuva 
brangi”.

Minėjimų uždarė Klemensas 
Žukauskas, pakviesdamas visus 
prie vaišių ir paprašė visų pa
gal savo sprendimų paaukoti 
Vlikui, Altui ar Lietuvių bend
ruomenei. Aukas rinko Elena 
Lukienė ir Bronė Motuzienė. 
Ši dar jauna ir maža lietuvių 
kolonija laisvinimo darbam pa
remti gana dosniai suaukojo 
apie 600 dol.

J. Urbonas

Šis Vasario minėjimas buvo 
gerai suruoštas. Padėka priklau
so LB valdybos nariam: E. Le
kienei, V. Rubavičienei, V. Dė- 
dinienei, taip *pat K. Žukaus
kui ir “Antros jaunystės” cho
rui bei jo vadovui muzikui V. 
Mamaičiui.

prie šio minėjimo, aukoto
jam. Maironio parko pirm. K. 
Adomavičiui ir visai vadovybei. 
M inėjimasbaigtas giesme “Mari
ja. Marija”.

Po minėjimo —vaišės. Paruo
šė Maironio parko virtuvės 
personalas.

Lietuvių radijo valanda 
Aušra”, kuriai vadovauja inž., 

E . Meilus Jr. Vasario 16-tai pa
minėti vasario 13 ir 15 davė jo 
paties paruoštų specialių progra
mą. Vienų vakarų kalbėjo 
VVorcesterio lietuvių organizaci
ją tarybos pirm. P. Molis. Inž. 
E. Meilus Jr. yra JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos 
“ Media” koordinatorius.

ALRK Moterų Sąjungos pirm. 
J. Maek anglų kalba parašė 

į “Lithua- 
nian-Americans Note Soviet 
Tyranny. Straipsnis buvo at
spausdintas vasario 15 va
karinėje “The Evening Gazet- 
te laidoje. Mrs. J. Mack kiek
vienais metais Vasario 16-osios 
proga parašo •- į laikraštį. Jai 
padėka už tai.

Gaila, kad šių taip brangią 
mum lietuviam šventę, Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
mišios, kada dalyvavo organiza
cijos su vėliavomis, miesto val-

skaudžią padėtį, kurią patiria 
kai kurie lietuviai iš OSI įstai
gos, kuri artimai bendradarbiau
ja su sovietų saugumu KGB ku
ris nekaltiem žmonėm paruošia 
vadinamas koloboravimo su na
ciais bylas. Kalbėdamas lietuvių 
kalba citavo iš Lietuvoje lei
džiamų pogrindyje laikraštėlių 
“Aušra”, “Varpas” kuriuose pa
vergtieji broliai ir sesės kreipia
si į mus, gyvenančius laisvame 
pasauly, prašydami jų vardu 
skelbti laisvajam pasauliui jų 
kančias, kovą už tautos ir tikė
jimo laisvę. Nurodė būdus, kaip 
mes ne tik galime, bet ir turime 
kartu su jais tęsti kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą. Tik mažiau
ieškokime sau garbės, mažiau straipsnį pavadintų 
tarpusavio ginčų. Visom parti
jom darbo yra, tik vieningai 
dirbkime. Tik darbas, mafla ir 
mūsų visų vienybė išlaisvins 
Lietuvą.

Programos vedėjas R. Jaku
bauskas perskaitė rezoliuciją 
Vieningai priimta. Bus pasiųsta 
prezidentui R. Reagan, vyriau
sybės pareigūnam.

Meninę programos dalį atliko 
$500.00 (viso $2,036.00); JAV LB , solistė D. Mongirdaitė iš Bos-, 
Cicero apylinkė $100.00 (viso 
$500.00), JAV LB St Petersburg 
apylinkė $140.00. (viso $2.- 
742.00).

Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame. Čekius prašome rašy
ti ir siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 So. 
Claremont, Chicago, IL 60636.

Jonas Kavaliūnas, 
Lėšų telkimo komiteto 

pirmininkas.

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE

Pagal pasižadėjimus gauta:
$1,600.00: Vytautas ir Gra

žina Kamantai, Sparta, MI (viso 
$2,025.00).

$1,000.00: Dr. Jonas ir Dana 
Bilėnai, Huntington, NY (viso 
$600.00); dr. Ignas K. Skrups- 
kelis, Cola, SC (viso $760.00).

$500.00: Kęstutis ir Astra Bi- 
leriai, Richmond Hill, NY (viso 
$400.00); kun. Juozas u. Grabys, 
Watervliet, NY (viso $300.00).

$400.00: Bladas Dau
kantas, St. Petersburg Beach, 
FL (viso $350.00).

Aukų sausio ir vasario mė
nesiais surinko:

JAV LB Cape Cod apylinkė — 
a.a. P. šlapelio atminimui

tono. Padainavo septynias dai
nas, apdovanota gėlėmis. .Akom-• tižios kaip kurie pareigūnai. Im
ponavo Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė O. Keršytė.

Surinktos aukos pagal aukoto
jų pageidavimą skiriamos Vli
kui, Lietuvių Bendruomenei ir 
Altui. Surinkta 3,000 dol. Di
džiausią sumą — 500 dol. pa
aukojo Lietuvių labd 
dr.-ja.

Tarybos pirm. P. Molis pa
dėkojo visiem prisidėjusiems

s vo aukojamos ne už Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius, bet už

H prieš kelerius metus minisią pa- 
. rapietę.
r Šį gražų Vasario 16-tos mi- 

surengė 
organizacijų ta- 
vadovauja: pirm.

sekr. T. Adoma vi-

n ėjimų
AVorcesterio’ 
ryba, kuriai 
P. M Molis,
čienė, ižd. A, Glodas.

J.M.

llll
III!

Jau prasidėjo registracija Ken- 
nebunkporto vasarvietėje. Iš
siųsti priminimai visiem, kurie 
pernai buvo užsisakę kambarius 
šiem metam. Reikia skubiai at
sakyti, nes kiti norėtų Į tuos 
kambarius patekti, jei kam nors 
būtų pasikeitę šios vasaros 
planai.

Oficialus sezonas prasideda 
birželio 29 ir baigiasi rugsėjo 2. 
Vasarvietė bus atidaro jau bir
želio pradžioje ir tęsis net iki 
spalio vidurio, jei tik oras bus 
palankus. Ekskursiniai autobu
sai atvyksta žymiai anksčiau 
ir važiuoja iki vėlyvo rudens.

šią vasarų bus žymiai daugiau 
kambarių. Buvęs studentų na-

mas prie kelio yra naujai remon
tuojamas ir jis vėl skiriama^ va
sarotojam. Buvusioji gimnazijos 
biblioteka iškeliama į naujas 
klierikato patalpas, už tai ir čia 
ruošiami patogūs ir žymiai erd
vesni kambariai. Jei kas planuo
tų atostogauti Kennebunkporte. 
jau pats laikas registruotis. .

Įsidėmėti na. jog šių metų Ken- 
nehunkporto piknikas bus lie
pos 7. Ir Šiam savaitgalini rei' 
kia paskubėti registruotis. jei 
kas norėtų ilgiau pabūti.

Infonnacijos rašykite ar skani 
Linkite:

Franciscan Guest H<him.\ Kcn 
urbunkport. Maine 04016. 
Tcl. (207) 967-201 l
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

VILNELĖ
Redaguoja Auksė Vaičaitienė
14 Mallard Dr., West Nyack, N.Y. 10994U

ANTRAS SKYRIUS
Zuzana

Aš labai mėgstu savo naują 
lėlę. Jos vardas yra Zuzana. Ji 
turi daug, daug geltonų plaukų. 
Ji miega su manim. Kai esu mo
kykloje, aš ją padedu ant savo 
lovos. Man Zuzaną dovanojo te
ta Kristina ir dėdė Rimas. 
Zuzanos gimtadienis bus Kalėdų 
antrą dieną.

Jūra Vainiūtė, 2 sk.

Tuliukas
Vieną pavasarį Tuliukas iš- 

siperėjo iš kiaušinio. Jo pūkai 
buvo šviesūs. Jis buvo greitas. 
Tuliukas nebijojo vaikų. Jie bu
vo Tuliuko draugai.

Monika Pintsch, 2 sk.

Geros atostogos
Per atostogas aš, mama, tėtė, 

sesutė Nida ir brolis Darius 
važiavome slidinėti. Aš slidinė
jau pusę laiko su mama ir pusę 
laiko su tėte. Mes ten buvome 
per Naujus metus ir turėjome 
didelį balių. Kai grįžome namo, 
mes pavalgėme pietus ir tada 
ėjome miegoti.

Rytas Stankūnas, 2 sk.

Mano mėgiamiausias 
užsiėmimas

Man patinka šokti per virvę. 
Aš žaidžiu su savo draugėmis. 
Aš žaidžiu mokykloje, lietuviš
koje ir angliškoje. Aš galiu į- 
šokti šimtą kartų ir vėl iššokti. 
Šokinėti per virvę yra labai 
smagu.

Lina Penikaitė, 2 sk.

Snaigės 
Snaigės krenta, krenta— 
Neapsakomai gražu. 
Man patinka sniegas. 
Nes su juo žaidžiu.

Aldona Vainiūtė. 2 sk.

Snieguotos kelnės
Man patinka čiuožti ir slidi

nėti ir aš nukrentu. Kai aš nu-» 
krentu, mano slidinėjimo kelnės 
būna snieguotos.

Kristina Šilbajorytė, 2 sk.

Ketvirto skyriaus mokiniai su savo gerais draugais.

Mokytoja Danguolė Kuolienė su antro skyriaus mokiniais.

*4 *1

Žiema
Man patinka žiema. Aš statau 

sniego senį su savo drauge. Aš 
mėgstu eiti čiuožti ir važiuoti 
su rogėmis.

Monika Pintsch, 2 sk.

Gerasis Tuliukas
Tuliukas buvo ančiukas. Jis 

buvo labai geras, bet bijojo van
dens. Jis įšoko į vandenį išgel
bėti mamą.

Žąsiukas bijojo varlės. Mama 
rodė Tuliukui kaip nardyti. Tu
liukas ir Žąsiukas buvo geri 
draugai.

Lina Penikaitė, 2 sk.

TREČIAS SKYRIUS
Mano namas

Aš gyvenu 14 Charles St., 
Livingston, New Jersey. Mano 
namas yra dviejų aukštų ir gel
tonas. Mes turime keturius mie
gamus, saloną, valgomąjį, tris 
vonias ir virtuvę. Rūsyje yra te
levizija ir žaislai.

Mano kambaryje yra lentynų 
komoda, lova ir rašomas stalas. 
Užpakaly namo yra veranda ir 
sūpynės. Mes taip pat 
vienos mašinos garažą.

Mano mėgiamiausias 
rys yra rūsys. Aš ten 
su savo draugėmis. Mano gat
vėje gyvena daug draugų. Man 
patinka mūsų namas, bet norė
čiau didesnio kambario.

Lina Matusaitytė, 3 sk.

turime

kamba- 
žaidžiu

Aš noriu pamatyti Vilnių
Aš noriu pamatyti Vilnių už 

tai, kad jis yra Lietuvos sostinė. 
Noriu pamatyti katedrą ir kaip 
atrodo aplink tą didelį bokštą. 
Aš norėčiau susitikti Lietuvos 
prezidentą ir viceprezidentą. 
Man patiktų nuvažiuoti į Lietu
vą. Aš galvoju, kad ten būtų 
labai smagu.

Matas Pintsch. 3 sk.

Laiškas draugui
Labas Linai,

Mano vardas yra irgi Linas. 
Ar tu turi šunį? Aš nupiešiau 
šunį. Jo vardas yra Snoop. Ar 
tavo namas didelis? Mūsų na

a
mas yra didelis. Ar tu turi kate? 
Ar tu gyveni miške? Kiek metų 
tu turi? Aš esu 8 1/2 metų.

Tavo draugas,
Linas Černiauskas, 3 sk.

Eglė Žalčių Karalienė
Eglė ėjo maudytis su savo 

sesutėm. Kai Eglė ėjo apsireng
ti, ant jos marškinių buvo žal
tys. Jis prašė, kad pasakytų lai
mės žodį. Eglė tik numetė žaltį. 
Kai nuėjo namo, žalčiai atvažia
vo jos paimti. Ir paėmė Eglę.

Žaltys turėjo karalystę vande
nyje. Eglė turėjo tris berniukus: 
Ąžuolą, Uosį ir Beržą ir mer
gaitę Drebulę. Ąžuolas paklausė, 
kur Eglės tėvai gyvena. Eglė vi
sai užmiršo apie juos ir paprašė 
žalčio, ar galėtų pas juos nu
važiuoti. Žaltys sakė, kad galės 
jeigu suverps visus šilko siūlus. 
Siūlai buvo užburti, ir eglė tu
rėjo nueiti pas burtininkę, kad 
sužinotų, kaip siūlus suverpti. 
Burtininkė patarė įmesti į ugnį.

Eglė vėl prašė žalčio. Žaltys 
davė jai geležines klumpes ir 
liepė jas sunešioti. Vėl ji nuėjo 
pas burtininkę. Burtininkė sakė 
nunešti pas kalvį ir paprašyti, 
kad jis padegintų klumpes. Taip 
ji ir padarė.

Eglė vėl nuėjo pas žaltį. Jis 
liepė iškepti pyragą prieš va
žiuojant, bet jis paslėpė visus in
dus. Vėl Eglė nuėjo pas burti
ninkę ir paklausė, kaip iškepti 
pyragą. Burtininkė liepė paimti 
raugo ir ištepti su raugu rėtį. 
Paskui tą rėtį vartoti pyragui. 
Eglė taip ir padarė.

Žaltys išleido Eglę pas savo 
šeimą. Jis jai pasakė, kad kai ji
nai grįš, jeigu prie kranto pa
matys pieno putą, tai jis gyvas, 
o jeigu kraujo putą — tai ne
gyvas.

Eglės šeima labai nenorėjo, 
kad Eglė grįžtų atgal. Eglės 
duktė Drebulė pasakė jiems, 
kaip pašaukti žaltį, ir jie užmušė 
jį. Jos sūnūs Ąžuolas, Uosis ir 
Beržas neišdavė savo tėvo, ir už
tat jie yra stipriausieji mūsų 
medžiai.

Arvidas Remeza, 3 sk.

Laiškas draugui
Mielas Algi,

Labas Algi. Mano vardas yra 
Darius. Aš esu aštuonerių metų 
ir esu trečiame skyriuje. Aš turiu 
daug draugų. Man patinka ma
no mokytoja. Aš einu į lietuviš
ką ir į anglišką mokyklą. Man 
patinka Lietuvos istorija. Aš no
rėčiau tave pamatyti.

Darius Peni kas. 3 sk.

Mano namas
Mūsų mūrinis ir didelis na

mas. Kieme turim kriaušių 
medį ir kitų medžių. Yra krokų, 
pinavijų, rožių ir kitų. Prieky
je namo yra daug dekoratyvi
nių krūmų. Mes turim tris aukš
tus. Visi kambariai dideli. Rūsy
je yra trys kambariai su dide
liais langais. Pirmame aukšte 
yra virtuvė, iš virtuvės durys į 
didelę terasą ir į kiemą. Yra du 
svečių kambariai, tualeto kam
barys. Antros durys veda į gat 
vę.

Antrame aukšte yra trys kam
bariai ir tualeto kambarys. Aš 
su broliu turime atskirus Jjam- 
barius. Kiekvienam kambaryje 
yra lietuviškas paveikslas per 
visą sieną — senelės nudažyti.

Trečiame aukšte yra biblio
teka.

Marius Maldutis, 3 sk.

KETVIRTAS SKYRIUS
Gera diena

Vieną šaltą, baltą, snieguotą 
dieną mano draugė, jos mažas 
brolis ir aš slidinėjome rogutė
mis. Mūsų rogės buvo didelės 
ir mėlynos. Beslidinėjant aš pa
mačiau didelius varveklius, ka-

1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI

hančius nuo mūsų stogo. Mes 
trys mėtėme mažus ledo gabaliu
kus ir bandėme numušti didelius. 
varvėklius, bet nepasisekė. Ta
da pradėjome mėtyti plačius ir 
mažus akmenukus, kol pagaliau 
visus numu$ėme.

Vėliau ėjom į šiltą namą ir 
valgėm šiltą ir skanią sriubą. 
Mūsų žandai buvo raudoni, kaip 
skanios vyšnios. Sušilę žaidėm 
“Pay Day”. Mano geros drau
gės mažas brolis laimėjo. Tai 
buvo labai gera diena.

Julija Lankytė, 4 sk.

Mūsų gražus kiemas
Žiemą' mano didelis, gražus 

kiemas turi daug pilkų voverių, 
mažiukų paukštukų ir vieną 
margą katę. Mes duodame 
paukščiams įvairių sėklų. Vove
rės irgi valgo iš mūsų lesyk
los. Kartais atskrenda į mūsų 
kiemą didelis, gražus raudonas 
paukštis, vardu kardinolas.

Kieme stovi toks senas, supu
vęs medis. Tik pusė jo liko. 
Margas genys dažnai atskrenda 
ir jame iškala dideles, gilias 
skyles. Aš vis girdžiu tuk-tuk- 
tuk. Nežinau, kaip tos storos vo
verės užlipa į mūsų aukštą le
syklą. Kartais matau, kaip jos 
smarkiai mušasi.

Vakaraujate! na į mūsų kiemą 
graži, mmgakatytė. Aš visada 
matau jos mažas pėdas sniege. 
Kai ateina katytė, mama visada 
sako, “Krista, ateik pažiūrėti į 
tigrą”. Man labai patinka 
katės.

Mano kieme yra labai gražu, 
kai ateina žiema. Man patinka 
žiūrėti į mažus paukščius, rau
donus kardinolus, storas voveres 
ir gražią, margą katytę.

Krista Vaičaitytė, 4 sk;

Smagi diena parke
Vieną dieną nuvažiavę į mo

kyklą, pradėjome mokytis, kai 
išgirdome, kad per naktį sprogo 
storas vamzdis. Tada mokytoja 
pranešė, kad visi vaikai turės 
važiuoti atgal namo. Grįžę mes 
pasimokėme ir tada važiavome^ 
parką išbandyti naujas roges. 
Parke sutikome draugą, ir buvo 
smagu, nes parkas buvo apklo
tas baltu sniegu, ir diena buvo 
saulėta.

Grįžtant namo, mama susto
jo nupirkti skanią “pizza”. Vė
liau nusirengėme šiltus drabu
žius, skaniai valgėme vakarie
nę ir paėmėme neskanius vita
minus. Tada vėl ėjome mokytis, 
po to nusiprausėme su šiltu van
deniu ir ėjome miegoti į šiltą 
lovą.

Petras Vainius, 4 sk.

Graži žiema
Žiemą mes labai džiaugiamės. 

Visur apklota baltu sniegu. Eg
lių šakos apšarmoję su sušalusiu 
sniegu. Važiuojame medinėmis 
ir plastikinėmis rogutėmis. Kai 
kurie vaikai stato sniego senius. 
Paukščiai išskrenda į šiltus kraš
tus, o vaikai apsirengia šiltais 
drabužiais. Jie užsideda vilnones 
kepures ir pirštines, storus pal
tus ir aukštus, storus botus.

Kai grįžtam namo, mama duo
da vaikams karštą šokoladinį 
pieną arba šiltos viščiuko sriu
bos. Vėliau vėl einame atgal į 
šaltą orą ir baltą sniegą. Visi 
vaikai mėgsta sniego muštynes.

Rūta Ilgutytė, 4 sk.

Žiemos laikas
Žiemos laikas yra labai gra

žus ir šaltas. Kartais sninga gra
žios. baltos snaigės. Žiemos laiku 
einame į lietuvišką ir anglišką 
mokyklą. Mokykloje smarkiai 
dirbame. Po mokyklos kartais 
einame važinėti rogutėmis. Vė
liau einame namo ir geriame' 
karštą arbatą ir valgome vaka
rienę. Po vakarienės žiūrime 
televiziją ir tada einame miego
ti.

Žiemos šventės yra Kalėdos ir 
Nauji Metai. Man patinka šitos 
šventės. Šiemet mūsų žiema 
buvo šilta prieš Kalėdas.

Žiemos metu visi medžiai nu
meta savo lapus. Aš manau, kad 
kai jie numeta lapus, jiems pa
sidaro šalta.

Austina Vainiūtė, 4 sk.

Kalėdų senelis dalina dovanas. Nuotr. P. Bivainio

. iŠ Kalėdų eglutės vaidinimo. Iš k. Nina Stankūnaite, Gi
na Jankauskaitė, Daina Čemauskaitė, Indrė Bileiyte ir Rasa 
Adams. 4

I, II ir III skyriaus berniukai šoka Rubi Cube šokį.

AŠTUNTO SKYRIAUS “METAI

Mano metai buvo labai įdo
mūs ir įvairūs. Kai aš buvau 
penkerių metų, su savo šeima 
gyvenau Egipte. Begyvenant te
nai, sužinojau kaip žmonės ten 
gyvena, ką jie valgo ir kaip jie 
rengiasi. Kai aš buvau aštuone
rių metų, mes išsikraustėme į 
Oregon. Gyvendama tenai, aš 
pradėjau žaisti futbolą ir “soft- 
ball”. Man ten buvo labai smagu 
gyventi, nes žmonės buvo labai 
įdomūs ir malonūs. Klimato skir
tumas yra didelis tarp New 
Yorko ir Oregon.. Kai aš buvau 
vienuolikos metų, mes atsikraus- 
tėme atgal j New Yorką. Atva
žiavus čionai, pradėjau tęsti savo 
sportus 'ir pradėjau lankyti šeš
tadieninę mokyklą.

Dabar aš turiu daug gražių 
prisiminimų . iš savo trumpos 
praeities.

Laura Kirkylaitė, 8 sk.

ŽIEMA:
Žiemą aš einu į mokyklą, žai

džiu sniege ir lošiu krepšinį. 
Kiekvieną dieną turiu eiti į mo
kyklą ir man pasidaro labai šal
ta. Visą laiką noriu, kad snigtų, 
kad' nebūtų mokyklos. Po mo
kyklos, kai grįžtu namo, einu 
rogėm važinėti. Ketvirtadieniais 
ir kartais šeštadieniais žaidžiu 
krepšinį su lietuvių komanda 
LAK.

PAVASARIS;
Pavasarį pagaliau pasidaro 

šilčiau. Dar vis reikia eiti į mo
kyklą, bet nėra taip blogai. Mes 
žaidžiame beisbolą ir daug mo
komės, nes ateina egzaminai 
gale mokslo metų.

VASARA:
Vasarą nėra mokyklos, ir mes 

einame plaukti, važiuojame į 
stovyklas ir beveik nemiegame. 
Taip pat praleidžiame laiką pa
jūry ir ten plaukiame. Aš stovyk
lauju Neringos stovykloje ir taip 
pat skautų stovykloje. Iš tų 
dviejų man geriau patinka Ne
ringa. Neringos stos s kloję mes 
daug sportuojame ir naktimis il

gai kalbamės.
RUDUO:
Laikas grįžti į mokyklą, vėl 

pasidaro šalta. Man visai nepa
tinka ruduo.

Dainius Marijošius, 8 sk.

Mano 1984 metai buvo labai 
įdomūs.

Pavasarį aš su šeima nuskri
dau į Rio de Janeiro. Ten ma
čiau labai daug įdomių dalykų, 
kaip Kristaus statulą ant kalno 
(Corvacado). Su laivu plaukėme 
į salą, ten maudėmės ir pikni- 
kavome. Taip pat kalnuose ap
lankėm miestą, kuris vadinasi 
Petropolis. Vėliau apžiūrėjome 
Sugarloaf. Kelionė iš Rio buvo 
labai ilga.

Vasarą nuvažiavau į skautų 
stovyklą ir į Neringą. Neringoje 
mano vadovė buvo Daina Peni- 
kaitė. Į skautų stovyklą važia
vau autobusu.

Rudenį prasideda mokykla, ir 
tada vėl susitinku su draugais ir 
draugėmis, kurių nemačiau visą 
vasarą. Lietuviška mokykla vėl 
prasideda ir reikia išmokti daug 
pamokų.

Žiemą yra labai smagu, nes 
yra Kalėdos. Aš gaunu daug 
dovanų ir galiu susitikti su gi
minėmis.

Rima Naronytė, 8 sk.

Mano metai prasideda gale 
vasaros, kai mokykla vėl atsida
ro. AŠ einu į mokyklą nuo pir
madienio iki penktadienio. Šeš
tadieniais lankau lituanistinę 
mokyklą. Pirma proga nuo to 
viso atsigauti yra baidyklių va
karas, kai aš su draugais einu 
gatvėmis, ieškodamas muštynių. 
Tas tik tęsiasi vieną vakarą, o po 
to atgal į mokyklą iki Padėkos 
Dienos.

Padėkos Dieną aš padėkoju 
Dievui už viską, ką turiu, ir ta
da prisikemšu kalakuto. Po to 
v iskas ramti iki Kalėdų ir Nau
jų Metų. Ateina žiemos atosto
gos ir tada važiuoju slidinėti.

(nukelta į 9 psl.)
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NAUJAS LIETUVIŲ CENTRAS CHICAGOJE?
Chicagos lietuviai jau kuris 

laikas kalba apie naujo lietuvių 
centro įsigijimą. Šia prasme 
daugiausia dėmesio susilaukė 
graži, didelė vieta Chicagos 
priemiestyje, Lemonte — buvęs 
Šv. Andriejaus vienuolynas ir 
seminarija (Vincentų vienuolių 
nuosavybė).

šiai vietai įsigyti yra įsistei
gusios net organizacijos, renka 
aukas ir ruošia planus. Tačiau 
iki šiol tie planai nedaug pa
sistūmėjo į priekį, nes čia mini
mas turtas yra perbrangus, kad 
jį galėtų įpirkti kokia lietuviška 
visuomeninė organizacija. 
Galimybės šią nuosavybę įsigyti 
gavo daug realesnį pagrindą, 
kai tuo pradėjo domėtis New 
Yorke esanti Lito organizacija, 
kuri turi daug patyrimo nekil
nojamo turto prekyboje, o taip 
pat turi ir piniginį užnugarį 
tokio masto pirkiniam.

Apie konkrečius žygius, kurie 
buvo daryti tikslu įsigyti lietu
viam šią Lemonto nuosavybę 
papasakojo Romas Kezys per 
Laisvės Žiburio radiją. Čia ta 
informacija:

“Projektas gali būti daug di
desnis, negu kai kas iš mūsų

HARTFORD, CONN.
Velykiniai pusryčiai

L.M.K. Federacijos Hartfor
do klubas kovo 31, sekmadienį, 
tuoj po 9 vai. mišių rengia tra
dicinius Velykinius pusryčius 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, 53 Capitol Avė., Hart
ford, Conn.

Visi Hartfordo ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Savo apsilankymu 
prisidėsite prie L.M.K.F. Hart
fordo klubo veiklos. Be kitų 
paramos klubas negalėtų išties
ti pagalbos ranką to reikalin
giem.

L.M.K. Federacija kaip ir kitos 
organizacijos prisideda prie Lie
tuvos laisvinimo. Jei moteris
anais rusų priespaudos metais 
atliko didelį uždavinį, tai šian
dien ji yra daug pajėgesnė ir 
sumanesnė.

Remdami Hartfordo klubo pa
stangas ir atsilankydami į jo 
renginius, tuo pačiu padėsite iš
laikyti ir lietuviškus papročius. 
Džiugu stebėti susėdusius prie 
vieno bendro stalo, padengto 
lietuviškais patiekalais, ir pra
leisti porą valandėlių kartu, tar
tum didelėje lietuviškoje šeimo
je.

Klubo narės laukia visų atsi
lankant į tradicinius Velykinius 
pusryčius ir visus maloniai pri
ims.

L.M.K.F. Hartfordo klubas

vilnelė
(atkelta iš 8 psl.)

Po to už maždaug dviejų mėne
sių ateina Velykų atostogos. Kai 
pasibaigia mokykla. vasaros 
metu važiuoju į stovyklas.

Aras Ulėnas, 8 sk.

Iki šio laiko aš pergyvenau 
visokius laikus: laimingus, sma
gius, pramoginius, moksliškus, 
sunkius, nelaimingus, liūdnus, 
nuobodžius ir kitokius.

Aš gimiau 1972 metais, balan
džio 14 dieną. Man būnant la
bai jaunam, pasitaikė proga ap
silankyti Lietuvos krašte. Iš tos 
kelionės mažai ką atsimenu, bet 
mane daugiausiai nudžiugino 
Kalėdų Senis, importuotas iš 
Amerikos. Grįžęs iš savo pirmos 
kelionės, turėjau vėl apsiprasti 
su seniai matytais namais.

Nuo to laiko aš brendau, pa
tyręs gyvenimo pamokymų. Kar
tais buvo man sunkumų, nes 
mano smalsumas visokių bėdų 
man sukėlė. Jau man prabėgo 12 
metų. Dabar šiuo metu aš pasi
mokęs, pasportavęs ir pastudija
vęs planuoju dar išnagrinėti 
visas kitas gyvenimo paslaptis.

Antanas Vainius, 8 sk. 

įsivaizduoja. Galimybė, kad Lito 
organizacija tą projektą nupirks, 
yra labai reali. Tokiu atveju 
tas pirkinys — buvusi seminari
ja — gali tapti ne tik Chica
gos lietuvių, l>et ir viso Laisvo
jo Pasaulio lietuvių centrine 
institucija. Tas pastatas yra 
gražioje vietoje, apimąs 240 akrų 
žemės. Žemės ploto yra tiek 
daug, kad ten būtų galima 
apie 400 sklypų sudaryti iš 
atliekamos žemės, ir pardavinė
ti žmonėm. Pats pastatas yra 
dviaukštis. Jo centrinė vieta yra 
graži, modemiška bažnyčia, pri
menanti čia Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčią Maspethe. Pa
čiam pastate yra apie 80 įvai
raus dydžio kambarių, kuriuos 
būtų gal ima išnuomuoti žmonėm 
arba pardavinėti kaip kondomi- 
niums. Šalia to pastato yra pus
tuzinis įvairiaus dydžio salių, 
3 sporto salės, modemiška, di
delė virtuvė su valgykla, gausy
bė vietos visokiems archyvams, 
bibliotekom, mokyklai, organi
zacijų kambariam ir pan. Žo-

PADĖKA
SPAUDOS RĖMĖJAM

Kun. prof. dr. P. Ragažinskas, 
Central, N.M., jau keleri metai 
vietoj eilinės prenumeratos at- 
atsiunčia po 50 dol. Ačiū 
labai už kasmetinę paramą.

Aldona Pintsch iš W. Mil- 
ford, N.J., vietoj metinės pre
numeratos atsiuntė 50 dol. Dė
kojame spaudos rėmėjai.

A. \Vishner, Lakewood, OH, 
atsiųsdamas metinę Darbininko 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
spaudai paremti. Ačiū labai.

S. Plechavičienė, Dobbs Ferry, 
N.Y., apmokėdama eilines sąs
kaitas, spaudai remti pridėjo 25 
dol. Ačiū labai.

P. Baltakis, Silver Springs, 
Md., pastoviai remiąs Darbinin
ką, ir šiais metais vietoj eilinės 
prenumeratos atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Tik uolių ir dosnių prenume
ratorių dėka Darbininkas gali 
gyvuoti ir žengti į 70-sius su
kaktuvinius metus.

Nastutė Umbrazaitė, Brook
lyn, N.Y., Kaziuko mugės proga 
Darbininko spaudos kioske lie
tuviškų leidinių ir suvenyrų įsi
gijo už 140 dol. Ačiū labai už 
lietuviškos spaudos palaikymą.

KNYGŲ 
LENTYNOJE

X. X oi erto, Jaučio ragai. Ro
manas. 8 dol.

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai. 8 dol.

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

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

X’l. Kulboko, A. Tulys. 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

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

M. Krupavičiaus, X'isuomeni- 
niai klausimai. Kietais viršeliais. 
15 dol.

V7. 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 letuviškos knygos, 
lietuviškos tnuzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

džiu, šis Lemonto projektas gali 
tapti pasaulio lietuvių centru, jei 
tik jį pavykti) įgyvendinti taip, 
kaip Lito vadovų yra planuoja
ma.

Pereit} sekmadienį Lito orga
nizacijos atstovai Jaunimo Cent
re, Chieagoje turėjo posėdį su 
Chicagos lietuvių atstovais. Čia 
dalyvavo LB Lietuvių Fondo, jė
zuitų, ir kitų organizacijų atsto
vai. Nei vienas nepasisakė prieš 
tokio centro kūrimą, įskaitant ir 
jėzuitų atstovus. Toks Chicagos 
visuomenės pritarimas dar la
biau padrąsino Lito atstovus 
leistis į šį didelį, beveik šešių 
milijonų dolerių projektą. Pir
mieji užpirkimo žingsniai jau 
padaryti. Yra rimto pagrindo ti
kėti, kad Vytauto Vebeliūno 
išskirtinas talentas prives prie 
sėkmingo šio projekto užbaigi
mo, ir kad to pasėkoje Laisvo
jo Pasaulio lietuviai turės gražų, 
tiesiog liuksusinį centrą, kuriuo 
mes visi galėsime džiaugtis ir 
didžiuotis.”

NAUJAUSIOS 
 PLOKŠTELĖS

Gruodis: Dainos. Lilian Sukis. 
Tarptautinė operų solistė Lilija 
Šukytė Vokietijoje išleido įdai
nuotą plokštelę, specialiai dedi
kuoti} kompozitoriui Juozui 
Gruodžiui. Plokštelėje įdainuota 
17 šio kompozitoriaus lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ry-Jo Babicko, talkinamas so
listės Irenos Grigaliūnaitės, į- 
dainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių dainų.

STUDENTŲ ŽIEMOS
STOVYKLA VĖRMONTE

Šią žiemą nuo gruodžio 26 
iki sausio 1 studentai vėl susi
rinko į Neringos stovyklavietę 
X’ermonte antrajai žiemos sto
vyklai. Studentų suvažiavo iš 
Chicago, Bostono, Detroito, New 
Yorko, Clevelando, Washington, 
D.C., ir Toronto, — iš viso 51 
stovyklautojas. X'isus juos su
traukė proga pabendrauti lietu
viškoje atmosferoje paslidinėti 
gražaus X7ermonto kalnuose ir 
kartu sutikti Naujus Metus. Sto
vykla praėjo geroje nuotaikoje, 
nes studentai gyvai dalyvavo 
programoje bei diskusijose, 
energingai slidinėjo ir nemažai 
turėjo progos pasišokti.

Stovykla prasidėjo dieną po 
Kalėdų susipažinimo vakaru, 
kuriam vadovavo Tadas ir An
tanas Kulbiai. Kitą dieną visi 
anksti kėlė važiuoti slidinėti į 
Mt. Snovv. Tenai patyrę slidinė- 
tojai tuoj pasileido nuo kalnų, o 
tie, kurie nemokėjo, ėjo į slidi
nėjimo pamokas. X’akare išvargę 
grįžo stovyklautojai į Neringą. 
Ten rado skaniai pagamintą 
vakarienę, kurią paruošė Tadas 
ir Regina Kulbiai ir V’itas Ja
linskas. Pavalgę, visi susėdoTh 
prie židinio pasiklausyti Seselės 
Ignės kalbos apie tikėjimo reikš
me lietuviškoje veikloje. Toliau 
vakarą praleidom žaisdami Da
riaus Ivaškos lietuviškai pamoš- 
tą “Trivial Pursuit”.

Kitą dieną praleidom slidinė
dami Mt. Pico. Lauke lijo, tačiau

Pokalbiai studentų žiemos stovykloje Vermonte

PABALTIEČIU 
LAISVĖS IR TAIKOS 
LAIVO EKSKURSIJOS
PROGRAMA
Ateinančią vasarą liepos 29- 

nigp. 5 Baltijos jūroje įvyks Pa- 
baltiečių Laisvės ir Taikos laivo 
ekskursija. Ekskursijos svarbiau
sia programos dalis kreips dė
mėsi į politinius reikalavimus. 
Kiekviename uoste bus demons-, 
tracijos, spaudos konferencijos ir 
memorandumų (peticijų) įteiki
mas vyriausybėm.

Žymūs muzikai, artistai,'kal
bėtojai ir mokslininkai bus pa
kviesti dalyvauti programoje, 
tarp kurių Andrės Kung, para
šęs A Dream of Freedom, šve
dų parlamento narys, dr. Ulgis 
Germanis, Švedų karo akade
mijos lektorius, kuris kalbės apie

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 
•OP, š.m. kovo 18 paminėjo 
savo gyvenimo 70 metų su
kaktį. Filosofijos daktaras, 
uolus lietuviškos spaudos 
bendradarbis, pamoksli
ninkas ir rekolekcijų vedė
jas, vienuolis domininkonas, 
šiuo metu gyvena dominin
konų vienuolyne VVashingto- 
ne, D.C. Čia jį matome vie
nuolyno kieme. Sveikiname 
sukaktuvininką!

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.

slidinėti įKillington. Vakare Li
nas Kojelis įdomiai papasakojo 
apie savo darbą Baltuosiuose 
Rūmuose ir apie savo pareigas 
kaip prezidento asistentas etni
nių grupių reikalam. Jis taip pat 
pasakojo apie Amerikos politinę 
struktūrą ir apie lietuviškas po
litines organizacijas. Vakarą už- 
baigėm šokiais miestelyje.

Kadangi iki pirmadienio visas 
sniegas nutirpo, tai nebevažia- 
vom slidinėti. Antanas Kulbys 
pasinaudojo ta proga užbaigti 
filmuoti partizano filmą. Tie, 
kurie nevaidino, sportavo lauke 
žaisdami futbolą, o kiti puošė 
salę Naujų Metų sutikimui. Vė
liau mišias išklausėme Bratt- 
leboro miestelyje ir grįžę vėl 
radom skaniai pagamintą net iš
kilmingą vakarienę. Ši vakarienė 
pradėjo nuotaikingą ir įdomų 
talentų vakarą ir Naujų Metų 
sutikimą. Buvo dainų, gitaros 
garsų ir net suvaidintų škicų. 
Sutikus Naujus Metus, prasidėjo 
šokiai, kurie nesibaigė iki 
ankstyvo ryto.

Kitą rytą reikėjo anksti kelti, 
nors tai ir buvo sunku, bet rei
kėjo pradėti kelionę namo. Ap
sitvarkę, vienas po kito atsi- 

tas slidinėtoji! nėnubaidė. Net 
džiaugtasi, nes ledas nutirpo. 
\ akare kun. X’. Cukuras savo pa
sikalbėjime skatino jaunimą ne
pasiduoti žemiškom pagundom 
ir net įrodė, kad skausmas turi 
savo tikslą, ir kad jis praeina. 
Seselė Igne pravedė susikaupi
mo programą, po kurios buvo 
išpažintis.

Šeštadienį visi stovyklautojai 
išėjo į Neringos miškelį vaidin
ti filme apie partizanus. Filmą 
paruošė ir suko Antanas Kulbys, 
X’ytas Bazikas ir Rūta Bobelytė. 
Visi lauke kepėm dešreles ant 
laužo ir po to išvažiavom ap
žiūrėti vietinių vietovių. Grįžus 
i Neringą, Simas Zmuitinas rodė 
skaidres, darytas Lietuvoje, kai 
jis lankė Xzilniaus universiteto 
kursus. Daug studentų rodė su-^. 
sidomėjimą važiuoti į vasaros 
kursus Vilniaus universitete ir 
norą pamatyti Lietuvą.

Stovyklos maistas visus ma
loniai stebino. Tą vakarą val
gėm kugelį ir kumpį su kopūs
tais. Po šios skanios vakarienės 
buvo kun. K. Pugevičiaus ir Ma
riem Skabeikienės paskaita apie 
Kroniką, jos leidimą bei laukia
mą pagalbą iš mūsų profesiona
li) lietuvybės išlaikymo darbe. 
Po to kun. Pugevičius aukojo 
mišias. Vakaras buvo užbaigtas 
geroje nuotaikoje su linksmava- 
kariu.

Kitą dieną oras buvo stebė
tinai šiltas, tačiau visi važiavom

sveikinę su draugais, išsiskirs
tėm kiekvienas į savo namus. 
Nors ir nedažnai matomės, bet 
vis stovykla suteikia malonių 
prisiminimų, naujų žinių ir nau
jų draugysčių, kurias norime 
atnaujinti kitose stovyklose ir 
suvažiavimuose.

Šią stovyklą suorganizavo 
Studentų Ateitininkų centro 
valdyba, kurios didelė dalis sto
vykloje dalyvavo ir jai vado
vavo. Darius Ivaška buvo sto
vyklos komendantas ir prižiūrė
jo, kad būtų laikomasi nusta
tytų taisyklių ir kad būtų pa
laikoma tvarka. Kiti valdybos 
nariai, kurie stovykloje turėjo 
pareigas, buvo: Algis Lukoševi
čius (stovyklos vedėjas), Kristina 
Lukaitė (programos vedėja), 
Paulius Gudelis (iždininkas), 
Darius Kudžma (koresponden
tas) ir Henrikas Šatinskas (sek
retorius).

Kristina Lukaitė

DARBININKAS, MINĖDAMAS SAVO
70 METŲ SUKAKTI,
SKELBIA ROMANO AR NOVELIŲ RINKINIO

KONKURSĄ
ROMANE turi būti pavaizduota kas nors surišta su 

lietuviška spauda, — lietuviško laikraščio reikšmė savo 
tautai, lietuviškų laikraščių redaktoriai, leidėjai ar žur
nalistai.

Romano dydis — 200 puslapių. Rašyti mašinėle, 
dviguba interlinija.

NOVELIŲ RINKINY — bent dvi novelės skiriamos 
lietuviškos spaudos temai.

Rinkinio dydis — 200 puslapių. Rašyti mašinėle, 
dviguba interlinija.

PREMIJOS MECENATAS — kun. dr. Juozas Prunskis, 
tam reikalui jau paskyrė 1000 dol.

KONKURSO TERMINAS — rugsėjo 15 d. pašto ant
spaudo data.

PREMIJOS (TEIKIMAS — bus per Darbininko sukak
tuvinį koncertų spalio 6 Kultūros Židinyje.

Kūriniams įvertinti bus sudaryta vertinimo komisija.
Visi kūriniai pasirašomi slapyvardžiu, pridedamas ir 

vokas, ant kurio yra užrašomas slapyvardis, o viduje 
voko — autoriaus vardas, pavardė, telefonas.

Premijuotų kūrinį išleidžia Darbininkas. Nepremijuoti 
kūriniai grųžinaml autoriam pagal slapyvardį Ir duota 
adresų.

“Tactics of Soviet Diplomacy” 
ir Imants Lešinskis, buvęs KGB 
karininkas, kalbės apie “Tactics 
of KGB.“ Tikimasi, kad dr. 
Aleksandras Štromas, politinių 
mokslų profesorius Stanfordo 
universitete, taip pat dalyvaus 
ir skaitys paskaitą.

Krepšinio ir tinklinio koman
dos galės rungtyniauti su danų, 
švedų ir suomių komandomis. 
Oficialios kalbos bus anglų ir 
vokiečių. Programoje bus ap
žvelgta mūsų tautos istorija, kul
tūra, moksliniai atsiekimąi ir 
mūsų darbai laisvame pasaulyje.

Šis projektas bus atsiektas tik 
visų sutartiniu darbu. Visos pa- 
baltiečių organizacijos kviečia
mos prisidėti. Dalyvavimas eks
kursijoj neturėtų kaintioti dau
giau kaip 250 - 350 Amerikos 
dolerių asmeniui.

Korespondenciją ir aukas siųs
ti: Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, 5559 Modena PI., Agou- 
ra, CA 91301.

Tadas Dabšys
PLJS administracinių 
reikalų vedėjas

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama gerama popieriuje, 
įrišti kietais viršeliais. I, II, III 
ir IV tomas kainuoja po 15 
dol. V. tomas — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Bhvd.,‘Broo1dyri,,,> 
N.Y. 11207.

PAGARBA ČIURLIONIUI
Neseniai iš spaudos išėjo pui

kiai iliustruotas albumas apie 
M. K. Čiurlionį anglų kalba. 
Autorius — A. Rannit. “M.K. 
Čiurlionis — Lithuanian X7ision- 
ary”. Tai gražus namų papuo
šalas ir puiki dovana kitatau
čiam. Kaina su persiuntimu tik 
26 dol.

Prof. Stasio Ylos parašyta mo
nografija “M. K. Čiurlionis — 
kūrėjas ir žmogus”, įrišta į kie
tus viršelius, dar įmanoma įsi
gyti. Kaina su persiuntimu 16 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės, suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Skaityk ir platink Darbininkų!
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ELIZABETHE VASARIO 16 PAVYKO
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukakties minėjimas 
įvyko vasario 17. Jau iš pat ryto 
grakščiai plevėsavo Lietuvos 
trispalvė bažnyčios daržely. Tai 
reiškė, kad ši diena bus ypatin
ga. Oras pasitaikė švelnus ir 
malonus.

Pamaldos už Lietuvą buvo 
vienuoliktą valandą. Jų metu 
patriotine tema pamokslą pasa
kė kun. Juozas Pragulbickas. Mi
šių metu giedojo parapijos cho
ras, vadovaujant Liudui Stu- 
kui. Smuiku dienos rimčiai pri
taikytą kūrinį pagrojo Julius 
Veblaitis, vargonais palydint 
Matui Jatkauskui.

Tuoj po pamaldų žmonės su
sirinko į parapijos salę, kur bu
vo maloniai nustebinti išvydę 
ant stalų tvarkingai išdėstytus 
lietuvių tautodailės, audinių, 
gintaro bei medžio drožinių kū
rinius. Tuos meniškai pagamin
tus eksponatus atvežė Genė Po- 
pelienė su savo vyru. Gyvena 
jiedu Brooklyne. Genė Popelienė 
yra buvusi su savo šeima iš
tremta į Sibirą ir yra perėjusi 
baisius siaubingus vargus to 
krašto gulaguose.

Minėjimas prasidėjo Amerikos 
ir Lietuvos himnais su Liudo 
Stuko fortepijono palyda. Mal
dą sukalbėjo kun. Juozas Pragul
bickas. Patį minėjimą trumpu į- 
vadiniu žodžiu pradėjo Julius 
Veblaitis ir po to pakvietė jau
ną prelegentą dr. Ramūną 
Kondratą iš VVashingtono pasi
dalinti mintimis su minėjimo 
dalyviais.

Jo kalba buvo įdomi tuo, kad 
jis surado analogišką paralelę, 
tarp 1883 - 86 metų slaptai 
platinamos “Aušros” ir šių dienų 
okupuotoj Lietuvoj pogrindinės 
“Aušros.” Abiejų Aušrų tikslas, 
kaip ir anais metais taip ir da
bar, tebėra tas pats: ugdyti ir 
puoselėti lietuvių tautinę sąmo
nę. Prelegentas buvo gerai pasi
ruošęs ir jo mintys buvo įdo
miai išmąstytos. Beje, prieš ke
letą metų jis sakėsi buvęs še
šetą mėnesių Lietuvoj, kur rin
ko medžiagą savo moksliniam 
darbui.

Meninę dalį atliko pagarsėjęs 
kvartetas Harmonija iš New Yor-

PUOŠNŪS ALBUMAI

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

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

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

R. Viesulas, lelesforas Valius, 
58 dol.

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

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno, kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Takutis" (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;

ko, Viktoro Ralio vadovybėj. 
Kvartete dainavo ir pats jo 
vadovas. Ši grupė yra dar netaip 
seniai atsiradusi, tačiau yra ku
pina jaunyste dvelkiančio entu
ziazmo. Jie dainavo lietuvių po
puliarias bei aranžiruotas dai
nas su mikliu lankstumu ir ga
nėtinai laisva laikysena scenoj. 
Prieš Harmonijos programą po 
vieną Chopino ir Schumano kū
rinį paskambino Pranutė Cova- 
lesky (Kavaliauskaitė), šiuo metu 
siekianti magistrės laipsnio 
Manhattan School of Music, 
New Yorke. Jau bus virtinė 
metų kai ji nuoširdžiai talkina 
akomponuodama lietuviam..

Vieną eilėraštį apie Lietuvą 
padeklamavo Ramunė Kligytė, 
dr. Vinco Kudirkos vardo li
tuanistinės mokyklos mokinukė . 
.Elizabethe. Šia proga Julius 
Veblaitis pakvietė Kazį Matonį 
ir įteikė LB atsiųstą $450 čekį 
mokyklai paremti. Elizabetho 
Tautinės Sąjungos skyrius taip
gi įteikė $50 mokyklos labui. 
Algis Bitėnas perskaitė New Jer- 
sey gubernatoriaus Tom Kean 
proklamaciją mūsų nepriklauso
mybės šventės proga.

Po prelegento žodžio vyko 
rinkliava Lietuvos reikalam, ku
riai vadovavo Albinas Stukas ir 
jo padėjėjai Rimantas Bitėnas 
bei Vacys Budnikas. Aukų re
zultatai buvo tikrai pasigėrėti
ni, nes buvo surinkta $2465 
tik iš 60 šeimų! Žmonės aukojo 
pagal laisvą pasirinkimą. Lietu
vių Bendruomenei teko $1440, 
Altui $44.5~ir Vlikui $410. Dar 
keli asmenys aukojo Religinei 
Šalpai, Baltų Lygai ir Vasario

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoją pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

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 Polįkaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

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

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti, akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičūii. 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 arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos l>ei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, -341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

16 gimnazijai. Vienas graikų 
tautybės asmuo, George Hatzi- 
theodorau, yra tiek pamėgęs 
lietuvius, jog atėjęs į minėjimą 
išbuvo nuo pat pradžios iki pa
baigos ir įteikė auką.

Po minėjimo vyko pietūs 
apatinėj patalpoj. Albinui Stu- 
kui teko būti vyriausiu šeimi
ninku. Čia visiem buvo proga 
pabendrauti su programos atli
kėjais, gardžiai pasistiprinti, ir 
praleisti keletą valandėlių jau
kiam savo tautiečių būry. Taip 
ir baigėsi šis sėkmingai pavy
kęs minėjimas.

J- P-v.

Elizabethe aukojo:
200 dol. — Rūta Millwork 

Co.
120 dol. — Stukai, Albinas ir 

Brigita.
Po 100 dol. — Barčiai, Vita

lis ir Audronė; Budnikai, Vacys 
ir Ona; Sruoginis, A.I.; Stakniai. 
Vincas ir Aniceta; Veblaitis, J. 
Po 75 dol. — Bitėnas, Riman-
tas, Lubinskai, J.M.

60 dol. — Jarmai, Alfonsas ir 
Vanda.

Po 50 dol. — Barčiai, Anelė, 
ir Kazys; Karaša, Ona ir Nari
mantas; Kaspariūnas, Kazys; 
Laniai; Misiūnai, Vincas ir Ve
ronika; Normantai, P. and A.; 
Pociai, Antanas ir Birutė; Pra
gulbickas, J. kun.; Ragauskai. 
Aleksandras ir Antanina; Ra
manauskai, Monika ir Jonas; 
Žemeikis, P. kun.

Po 40 dol. — A.J.; Davis, 
Agota; Kligiai, V.V.; Šeštokas, 
Viktoras; Šlepetis, J.

Po 30 dol. — Bitėnas, Arū
nas; Budriai, V.; Janavičienė, 
Valė; Kasauskas, J.; Lukas, Pet
ras! Maceikonis, Uršulė; Ožalas, 
Ignas ir Stasė; Pecenskis; Šešto
kienė; Vaičiūnų šeima.

Po 25 dol. — Bitėnai, Hen
rikas ir Genovaitė; Kvedarai,

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Estradinė muzika yra įrašy

ta į tokio vardo kasetes: Dai
nuok ir šok. Balti balandžiai, 
Ragelių puota. Volungė, Armoni
ka, Nakties muzika, Už viską 
švelniau. Kiekvienoj kasetėj už
rašyta 10-12 lietuviškų muzikos 
kūrinių. Kaina po 10 dol.

Brolių Aliukų kasetė 15 dol.
Komp. J. Stankūno kūriniai į- 

rašyti kasetėj “Sodžiaus gar
sai”. Dainuoja a.a. Irena Stankū
naitė, solistai, duetai, choras. 
Kaina 6 dol.

Solistės Ginos Capkauskienės 
įdainuota kasetė 12 dol.

“Introduction to Modem 
Lithuanian” gramatika lengviau 
naudojama su teksto kasetėmis. 
Keturios kasetės — 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Visos šios kasetės, lietuviš
kos knygos, plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, -341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

BINGHAMTON, N.Y.

Nors lietuvių ir lietuvių 
kilmės žmonių Binghamtone nė
ra labai daug, tačiau lietuvių 
šv. Juozapo parapija yra labai 
veikli. Tik praėjusį rudenį klebo
no pareigas perėmė kun. John 
Mikalajūnas. Jis pats lietuviškai 
dar nemoka, bet stengiasi para
pijoje palaikyti lietuvišką dva
sią.

Vasario 16-oji 1
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyko sekmadienį, va-

Sekmadienį, kovo 3, šv. Juo
zapo bažnyčioje buvo švenčiama 
šv. Kazimiero šventė. Klebonas 
kun. Mikalajūnas aukojo mišiassario 17. Klebonas kun. Mikala

jūnas aukojo iškilmingas mišias • ir pasakė gražų pamokslą apie 
šv. Kazimierą.

A.M.; Laucius, Stephanie E.; 
Matonis, Kazys ir Gilanda.

Po 20 dol. — Bakšienė, Baro
nas, Antanas; Bitėnas, Algiman
tas; Hatzitheodorou, Geo. G.; 
Ozalas, Kazys; Papuolenis, Juo
zas; Slavinskas, D.

Po 15 dol. — Gurskienė, Ago
ta; Strazdas; Valaitienė, J.

Po 10 dol. — Kijauskas, Ona; 
Kudirka, Jonas; Kukis; Kviet- 
kauskienė; Linartienė, Ona; Lin
kus, B.J.; Raudienė; Serafinas, 
Marijona; Senkus, William; Vy- 
liaudas, Balys.

ir per jas perskaitė Sibiro kan
kinių mal^a. Mišiose dalyvavo 
Binghamtono burmistrė Janita 
Crabbe. J i įteikė klebonui miesto 
raktą ir į rėm uotą proklamaciją, 
kurioje paskelbė vasario 17 kaip 
Lietuvių dieną Binghamtone. 
Burmistrė įvertino lietuvius 
kaip gerus ir darbščius pilie
čius. Ji pabrėžė, kad lietuviai 
duoda gražų pavyzdį kibiem, 
neužmiršdami savo kilmės kraš
to. Jonas Mankus labai gražiai 
paskaitė Prano Vaičaičio eilėraš
tį “Yra šalis”. Šv. Juozapo pa
rapijos choras mišių' pradžioje 
sugiedojo Lietuvos himną, o pa
baigai — Lietuva brangi. Po 
mišių burmistrė ir visi parapie- 
čiai turėjo blynų ir dešrų pie
tus, kurie taip pat buvo ir choro 
metiniai pietūs.

Šv. Kazimiero šventė

Vysk. P. Baltakis Binghamtone
Visi šv. Juozapo parapiečiai 

labai laukia vysk. Pauliaus Bal
takio apsilankymo Bingham
tone. Jis čia lankysis balandžio 
pabaigoje. Yra ruošiami iškil
mingi pietūs ir meninė progra
ma. Iš Rochesterio dalyvaus 
“Žilvino” tautinių šokių grupė.

PRK

Darbininko nr. 10, psl. 4 
buvo išspausdintas straipsnelis 
“Gera naujiena”. Ten rekomen
duojama visiem įsigyti prel. V. 
Balčiūno suredaguotą leidinį — 
mišių tekstai gavėnios šiokiadie
niam ir Velykų laikotarpiui. 
Toks leidinys gaunamas ir Dar
bininko administracijoj. Su per
siuntimu kainuoja 11 dol.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiu, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona1 ir kiti produktai 

Užeikite - įsitikinsite!
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New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtie Avenue — VA 1-7068 
Astoriioie: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: r 259-17 HlUsMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L L: 25C-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. i.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — H! 5-2552 
WhHe Plains, N. Y., The Chese Pltt —

200 HamiHon Avė. — Tel.: 914-249-0226

Nanuet, N.Y., Nanuet Man Shopplng Cent, 
Route 59 — TeL 914 623-4265

Farmington, Conn: Kana and Frfa Dell
270 Farmington Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St — 
TeL: 203 744-6857

Nonvood, Mase.: Mest and Wursthaus—101 Central St 
Tol: 617 769-2895

Wayn«, N J.: 1234 WMowbrook Mali— 
Tel.: 201 785-0542

&

SUVENYRAI IR KNYGOS 
ŠV. KAZIMIERO TEMA

Darbininko administracijoj 
galima įsigyti įvairių atvirukų 
bei paveiksliukų su šv. Kazė- 
mieru po 25 ar 50 centų.

Prof. Simo Sužiedėlio popu
liariai aprašytas šv. Kazimiero 
gyvenimas — tik 3 dol.

Prof. Zenono Ivinskio parašy
ta šv. Kazimiero biografija — 
tik 2 dol.

Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas iš šv. Kazimiero gyveni
mo “Kovo Ketvirtoji” — tik 6 
dol.

Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakties medalis — tik 
10 dol.

Visa tai gaunama 'Darbinin
ko administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Užsakant keletą dalykėlių 
pašto išlaidom pridedamas 1 
dol.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anagfttl, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven. N.Y. 11421 

WT DELIVER 
296-4130

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.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNUA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGUSH, 458 PAGES) ,

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zip

SUMA TERMINAS

$500

-20,000

3-6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

METINIS 
PRIEAUGLIS

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

3-6 mėn.

$20,000
12 mėn.

KURSAS

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$50.000
24 mėn.

36 mėn.

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

9% 
9.35% 
10.10%, 
10.25%

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

1 $50,004 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimaa- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas*, valstija, Zlp 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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DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai Pintsch, 
Giedrei Stankūnienei, jų šeimoms ir visiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia

i
Vincė Zaunienė-Leskaitienė

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo dukrai Aldonai Pintsch, LMK Federacijos 
New Jersey klubo pirmininkei, ir jos šeimai gilią 
užuojautą reiškia

LMK. Federacijoj Neto Jersey Klubo narės

Mylimai Mamai

“Taupa” auga
Prieš pusketvirtų metų “Bos

tone įsisteigęs “Taupos” federa
linis kredito kooperatyvas (uni
ja) sparčiai auga. Šiuo metu 
“Taupos” kapitalas artėja prie 
2,000,000 dol.

Metinis kooperatyvo narių 
susirinkimas vyks kdvo 23, šeš
tadienį, 7 vai. vak., South 
Bostono Lietuvių Piliečių dr- 
jos antrojo aukšto patalpose. 
Narių registracija prasidės 5 vai. 
vak. Bus valdybos pranešimai, 
rinkimai į direktorių tarybą ir 
paskolų (kredito) komitetą, dis
kusijos apie ateities planus. Su
sirinkime kalbės JAV kariuome
nės kpt. Andrius Eiva iš Wash- 
ingtono, kuris aktyviai reiškiasi 
Afganistano laisvinimo akci
joje. Vykdamas į okupuotą Af
ganistaną, kpt. Eiva save statė į

BARBORAI RAIŽIENEI
negrįžtamai atsiskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai už
jaučiame dukrą Bronę, žentą Bronius Oniūnus ir arti
muosius.

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

H. Zitkienė
R. Zotovienė
J. Šalkauskienė
A. ir A. Pilipavičiai

V. ir K. Zibai
M. ir K. Sodoniai
L. Petrikonienė
A. Pažerienė

PADĖKA
Amžino atminimo

ELENAI MICKELIŪNIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems velionės 
šermenyse ir laidotuvėse.

Iš širdies dėkojame Simo Kudirkos šaulių kuopai 
New Yorke už garbingą laidotuvių pravedimą ir atsi
sveikinimą laidotuvių namuose. Ypatingą padėką reiš
kiame kuopos pirmininkui Kęstučiui Miklui, tėvams pran
ciškonams, Tėv. Andriekui ir vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos pir
mininkui Aleksandrui Vakseliui, dr. Marijai Žukauskienei 
ir kun. Antanui Račkauskui už maldas ir žodžius atsi
sveikinimo metu.

Nuoširdi padėka dvasiškiams, laidotuvių dieną au
kojusiems šv. mišias — Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. Jonui Pakalniškiui, vysk. Pauliui Baltakiui, kun. 
K. Pugevičiui, Tėv. Antanui Prakapui, OFM, ir kun. Antanui 
Račkauskui. Ačiū už tokį gražų giedojimą — Vytautui 
Alksniniu! ir Craig Nim. Taip pat dėkojame muzikams 
Viktorui Raliui ir VViIliam Smiddy.

Didžiausia padėka už užprašytas šv. mišias, gėlių 
vainikus, aukas Maironio lituanistinei mokyklai, užuojau
tas žodžiu, raštu ir spaudoje, už nuoširdumą bei drau
giškumą visiems, ypač Marytei Šalinskienei už jos nuola
tinį rūpestingumą.

Ačiū visiems ir visoms velionės draugėms ir kai
mynėms, lankiusioms velionę ligos metu, kada jų pagal
ba buvo labiausiai reikalinga.

Duktė Živilė, anūkai ir proanūkė

NORWOOD, MASS.
Laisvės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 67-tasis minėjimas 
įvyko vasario 24. Ji suruošė vie
tos Lietuvos vyčiai.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje 10 vai. ryto mišias 
už Lietuvą aukojo klebonas kun. 
Vincas Valkavičius. Pamoksle 
jis priminė, kad lietuviai, nuo 
amžių laisvi, pirmame rusų pa
vergime išbuvo 123 metus. Ne
praradę vilties, 1918 vasario 16 
pasiskelbė pasauliui vėl nepri
klausomi. Dabar vėl jau 45 
metai kaip Lietuva neša Sovie
tų Sąjungos okupacijos jungą, 
bet viltingai žvelgia į laisvę.

Po pamaldų su vėliavomis 
visi nuėjo į parapijos steigėjų 
salę, kur po himnų Elena Va- 
syliūnienė iš Somerville, Mass., 
papasakojo apie jos pačios per
gyventą pirmąjį rusų komunistų 
“Holocaust” Lietuvoje. Tie prisi
minimai daugeliui kėlė šiurpą.

Aukų surinkta 340 dol., iš ku
rių 325 bus padalinti organi
zacijom, besirūpinančiom OSI 
aukomis.

Prie kavos ir užkandžių pa
ruoštų parapijos moterų, pasi
dalinta mintimis ir pasigėrėta 
Elenos Vasyliūnienės tapyba. 
— AK.

dideli asmeninį pavojų. Jis pasi
dalins savo įspūdžiais ir aptars 
lietuvių ir Afganistano laisvės 
kovotojų bendrus tikslus kovo
jant prieš komunizmą. Po susi
rinkimo bus vaišės.

“Taupos” valdyba, kurios pir
mininkas yra inž. Romas Ver
tas, ragina visus narius bei apy
linkės lietuvius dalyvauti. Nau
josios Anglijos lietuviam “Tau
pa” yra reikalingas veiksnys. Jis 
apjungia visas kartas, visas atei
vių bangas, ir stiprina lietuvių 
ekonominį gyvenimą. Nariam 
už jų indėlius yra mokamos 
aukštos palūkanos. įvairių rūšių 
santaupos yra apdraustos fede
ralinės valdžios įstaigos. Duoda
mos paskolos namam pirkti ar 
remontuoti bei kitiem reikalam. 
Investavimai daromi atsargiai 
ir saugiai, pagal bendrus Fed. 
kredito unijų administracijos 
nuostatus. Kooperatyvo patar
navimai atliekami “Taupos” į- 
staigoje So. Bostone ir, per įga
liotinius, Brocktone, o dabar 
taip pat ir Worcesteryje. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami at
silankyti į “Taupos” metinį susi
rinkimą ir įsijungti į savo ko
operatyvo veiklą.

Lietuva — Lietuviams
Bostono laikrašty “The City 

Paper” 1985 vasario 28 laidoje 
Paul Feeney straipsnyje “Lith- 
uania: lest we forget!” Vasario 
16-osios proga paskyrė net du 
puslapius Lietuvai.

Straipsnyje yra iliustracijų ir 
daug kondensuotos iliustracinės 
medžiagos apie Lietuvą.

Pradedama nuo trispalvės pa
aiškinta apie mūsų emblemą — 
Vytį, yra Lietuvos himno verti
mas, nurodomi! kas jį parašė.

Aprašant geografinę padėtį ’ 
duotas palyginimas su kitais 
kraštais, kaip Belgija, Danija, 
Šveicarija ir kitais, kurie yra 
mažesni už Lietuvą

Gražiai nusakyta 1 ietuvių at
siradimas prie Baltijos jūros, 
kaip yra sena, bet gyva, lietu
vių kalba ir jos svarba lingvis
tikai, remiantis statistiniais 
•i. ■ -...........   * .».« ■

Velykinių sveikinimo atviru
kų su lietuvišku tekstu galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Kaina — po 50 centų. 
Užsakant daugiau pridedama 1 
dol. pašto išlaidom.

duomenimis kalbama apie gy
ventojų skaičių, kuris yra dides
nis nei kitų Baltijos valstybių 
Latvijos, Estijos ar nepriklau
somybę turinčių Albanijos, Is
landijos, Naujosios Zelan
dijos, Urugvajaus ir pan.

Yra ir istoriniai duomenys 
apie Lietuvos didybę,, Vilnių, 
kaip kultūros centrą rytinėje 
Europoje su joosenuoju univer
sitetu, apie Liublino uniją, Ru
sijos carų priespaudą, nepriklau
somybės atgavimą ir krašto pro
gresą ekonominėj, ūkinėj ir kul
tūrinėj srityse, nacių — sovietų 
susitarimus, I-ją" sovietų Lietu
vos okupaciją, trėmimus Sibi
ran, tautos sukilimą, vokietmetį, 
partizaninę veiklą ir galiausiai 
II-ją sovietų okupaciją, besitę
siančią iki mūsų dienų.

Gana smulkiai informuojama 
apie sovietinę Lietuvos koloniza
ciją, religinį ir politinį perse
kiojimą, spaudos cenzūrą, kul
tūrinio gyvenimo formavimą pa
gal Maskvos nurodymus, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką 
ir kitokią pogrindžio spaudą.

Yra skyrelis, paskirtas apie 
Amerikoj, Kanadoj, Europoj ir 
kitur gyvenančius lietuvius.

Kad Lietuva trokšta laisvės ir 
nepriklausomybės grindžia Ka
lantos susideginimu, deportaci
jomis į Gulagą už pasipriešini
mus krašto sovietizacijai ir įvai
riom kitokiom tautos žalojimo 
priemonėm.

Primena, kad JAV ir kitos vals
tybės nepripažįsta sovietų anek
sijos Baltijos valstybių, kad pri

pažįstamas jų atstovam diplo
matinis statusas ir Lietuva turi 
priklausyti tik lietuviam.

Red. pastaba. Būtų gerai, jei 
skaitytojai, turintieji galimybės, 
pareikštų padėką už straipsnį 
nors laiškeliu jo autoriui.

i : ’ . •. C . <■

BOSTONO RENGINIAI
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 salėje.

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 1380 
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.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘Arpber A
....  ... ...'Jflf

1985 M. EKSKURSIJOS j LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

IN MEMORIAM

DANUTĖ KATHLEEN JUKNYTĖ- 
STASZEWSKI

Penkerių metų mirties sukaktis

gimė 1952 liepos 1
mirė 1980 kovo 27

Ir Širdį. taip spaudžia, taip sopa . . .
Tieji gilūs skausmai . . .

Skausmingame irgiliame liūdesy— 
Tėvai Katherine ir Petras Jukniai

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

IŠLYDĖJOME AMŽINYBĖN
Matulaičio Namuose vasario 

19 mirė Seselė Marija Lauren
cija, Julija Urbaitė.

Ji buvo gimusi 1887. Kilimo iš 
VV’aterbury, Connecticut. Seselė 
mirė būdama 97 metų. Reikia 
pažymėti, kad ji buvo viena iš 
pirmųjų Amerikos lietuvaičių 
įstojusių į naujai įkurtą Nekal
tai Pradėtosios Marijos Seserų 
šaką Amerikoje.

Julija Urbaitė savo jaunas die
nas praleido gausioje šeimoje. 
Ji. pasižymėjo giedria, linksma 
nuotaika ir savo maloniu būdu.

Prieš įstodama į vienuolyną 
1937 metais, ji dirbo kaip pro
fesionali vaikų auklė. Įstojimas į 
vienuolyną reiškė išvykimą iš 
Amerikos į Lietuvą, kurią ji pa
matė pirmą kartą. Lietuvių kal
bos ji temokėjo mažai. Mari
jampolėje praleido pusantrų 
metų, ruošdamasi vienuoliniam 
gyvenimui. Pirmuosius vienuoli
nius įžadus darė seserų koply
čioje Marijampolėje 1938. 1939 
metų pradžioje ji sugrįžo į Ame
riką jau būdama sesuo Marija 
Laurencija.

Atvykusi į JAV prisijungė prie 
seselių, dirbančių namų ruošos 
darbus Marianapolyje. Jai bu
vo paskirta prižiūrėti seminaris
tų valgomąjį. Savo pareigose 
buvo labai sąžininga. Visuomet 
pareiga jai buvo pirmoje vietoje. 
Net senyvam amžiuj būdama 
savo giedrios nuotaikos niekuo
met neprarado. Seselė mėgo mu
ziką, dažnai skambindavo 
pianinu.

Sesuo M. Laurencija —Juli
ja Urbaitė, mirusi šių metų- 
vasario mėnesį P utname. t

Sesuo Laurencija dirbo įvai
riose seserų vedamose įstai
gose bei skyriuose Amerikoje ir 
Kanadoj. Kelerius metus dirbo 
vaikų darželyje, Montrealyje. 
Kai 1973 ji susilaužė klubą, 
buvo perkelta į Matulaičio na
mus, kur ji išgyveno arti 12 
metų.

Jos laidotuvių mišios buvo au
kojamos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčioje vasario 
22. Mišias koncelebravo aštuo- 
ni kunigai. Savo pamoksle Se
serų kapelionas kun. Valdema
ras Cukuras jautriai aptarė sese
lės Laurencijos asmenybę ir gy
venimą. palygindamas ją su ra
sos lašeliu, kurisatspindi Dievo 
grožį ir genimą visiem. Sesuo 
Marija Laurencija palaidota vie
nuolyno Dangaus Vartų kapinai
tėse, Putname, seserų sodyboje.

Danguolė Sadūnaitė

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 — įvairus 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 BR0ADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127
Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes. 

—
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Postoge puiri both 111095
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Religinis koncertas Apreiški
mo parapijos bažnyčioje bus 
Verbų sekmadienį, kovo 31 d. 
Parapijos choras, vadovauja
mas Viktoro Ralio, atliks G. Ros- 
sini “Stabai Mater”.

Apreiškimo parapijos reko
lekcijos bus kovo 28, 29, 30 ir 
31 dienomis, t.y. ketvirtadienį, 
penktadienį, šeštadienį 7:30 v.v. 
ir rekolekcijų užbaiga Verbų 
sekmadienį, kovo 31 d. 11 vai. 
Rekolekcijas praves patyręs 
rekolekcijų vadovas kun. Juozas 
Vaškas, vienuolis marijonas.

Apreiškimo parapijos choro 
metiniai komunijos pusryčiai 
bus kovo 24 tuoj po sumos pa
rapijos salėje.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopa, gražiai veikianti Apreiš
kimo 'parapijoje Brooklyne. ne
pamiršta ir kitų. Per savo il
gametę pirmininkę E. Kezienę 
kuopa Darbininko spaudos dar
bus parėmė 100 dol. auka. Dar
bininko administracija nuošir
džiai dėkoja.

N.Y. vyr. skaučių židinys Vi
lija kovo 30 ir 31, šeštadienį 
ir sekmadienį. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje rengia dail. Rin- 
gailės Zotovienės kūrinių paro
dą. Dailininkė gyvena Juno 
Beach, Fla. Iš ten ji ir atveža 
kūrinius savo parodai Kultūros 
Židinyje.

Atvelykio popietę balandžio 
14, sekmadienį, rengia Nevv Yor- 
ko LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubas.

Wizard of Oz — populiarų 
Amerikoje muzikinį veikalą at
liks Fausto Strolios vadovau
jama menininkų gmpė “Vaiva” 
iš Chicagos balandžio 20 Kul
tūros Židiny Laisvės -Žiburio 
pavasario koncerte. ’

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 23, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet per radiją bus transliuo
jama George Gershvvin opera 
“Porgy and Bess”. Pagrindiniai 
solistai: Simon Estes ir Florence 
Quivar. Diriguoja James Levine.

Operos solistai Algis Grigas ir 
Daiva Mongirdaitė atliks meni
nę programą Darbininko 70 
metų sukakties koncerte. Jiem 
akomponuos tarptautinio garso 
pianistas \VilIiam Smiddy. Kon
certas įvyks spalio 6 Kultūros 
Židiny.

Velykų švenčių proga labai 
graži dovana — “Lithuanian 
Easter Eggs”, dial. A. Tamošai
čio paruoštas albumas anglų 
kalba, išleistas puošnioj formoj, 
dauguma iliustracijų spalvotos. 
Kaina su persiuntimu 26 dol. 
Taip pat dar gaunama to paties 
autoriaus puikus albumas ‘‘Lith
uanian National Costume”, su 
gražiomis iliustracijomis. Kaina 
su persiuntimu 26 dol. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

DAIL. RIMGAILĖS 
JONYNAITĖS- ZOTOVIENĖS

TAPYBOS DARBŲ
PARODA
rengiama kovo 30 - 31 Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PARODA LANKOMA:
Šeštadienį nuo 1 iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 Iki 3 v. popiet 

Atidarymas — šeštadienį 6:30 v.v. Po atidarymo — kavutė 
Parodę rangia ir visus atsilankyti kviečia

N’EVV YORKO VYR SKAUČIŲ ŽIDINYS 
VILIJA

Redakcija ...... (718) 827-1352
Administr........ (718) 827-1351
Spaustuvė ..... (718) 827-1350
Vienuolynas .. (718) 235-5962
Vyskupas ...,.....(718) 827-7932

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Aukuro teatras atvyko 
iš Hamiltono ir čia kovo 16 
Kultūros Židinyje suvaidino 
Petro Vaičiūno dramą “Tėviškės 
pastogėje”. Spektaklis sutraukė 
labai daug publikos. Tą patį 
vakarą teatro aktoriai, kiek pasi
svečiavę ir pasivaišinę Kultūros 
Židinyje, išvyko į Hartfordą, 
Conn., kur kovo 17, sekmadienį, 
pakartojo tą patį veikalą. Pla
čiau apie spektaklį kitame 
Darbininko numeryje.

Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP, 
kovo 30 atvyksta į Šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią Bayonnėje, 
N.J., ir čia iki kovo 25 ves nove- 
ną ir suteiks kitą pastoracinį 
patarnavimą. Šiuo metu Tėv. 
Žiūraitis gyvena domininkų vie
nuolyne VVashingtone, D.C.

Ekon. Jonas Butkt^, apie kurį 
rašėm praeitame Darbininko nu
meryje. buvo peršautas tokiom 
aplinkybėm. Bridgeporte, 
Conn., netoli lietuvių bažny
čios, vienoje valgykloje jis valgė. 
Pavalgęs nuėjo prie kasos susi
mokėti. Tuo metu valgykloje 
buvęs juodukas, 20 metų am
žiaus paleido du šūvius. Norėjo 
pataikyti savo draugui juodukui, 
o pataikė Jonui Butkui i galvą. 
Viena kulka pataikė į akį, kitą 
Ųšoną. Abi kulkos paliko smege
nyse. Ligoninėje jis guli be są
monės. Lietuvoje yra likusi žmo
na ir dvi dukros, kurios viena 
po kitos buvo atvykusios aplan
kyti tėvo. Sužeistojo padėtis yra 
labai kritiška.

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

Bridges žurnalas, leidžiamas 
JAV LB krašto valdybos, reda
guojamas Demie Jonaitienės ir 
administruojamas Tėv. Petro 
Baniūno. OFM, Darbininko ad- 
administratoriaus, vis labiau įsi
tvirtina ir vis auga jo prenu
merata. Žurnalo prenumerata 7 
dol. metam. Rašyti Darbinin
ko adresu— 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvių Kredito Unija KASA 
jau artinasi prie 37 milijonų 
dolerių kapitalo. Vasario 6 KA
SAI suėjo 5 metai, todėl KASOS 
vadovybė ruošiasi sukakti pa
minėti balandžio 28 metiniame 
susirinkime. Šiuo metu KASOS 
įstaigoj daug klijentų deda pi
nigus į IRA sąskaitas, kurios 
padeda sumažinti valstybinius 
mokesčius. Prašome apie tii pa
siteirauti KASOJE, tel. (718) 
441-6799.

Kas nori savo giminėm Lietu
voje nupirkti automobilį, gali 
kreiptis į Vitas kelionių agentū
rą VVoodhavene. Telefonas 718 
847-5522.

Tautos Fondo metinis suva
žiavimas bus gegužės 4, šeštadie
nį, Kultūros Židinyje, 345 High
land Blvd., Brooklyne.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, kovo 24 praves lat
viam katalikam priešvelykinį su
sikaupimą ir aukos mišias Šv. 
Klaros seselių koplyčioje 
Bronxe, N.Y., o kovo 31 — pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne.

Dail. Albinas Elskus su žmona 
yra išvykęs į Japoniją. Jį ten pa
kvietė į stiklo meno konferenci
ją, kuri vyksta nuo kovo 16 iki 
21. Konferencijoje jis parodys 
savo darbus, pademonstruos 
vitražo dažymą ir dalyvaus sim
poziume. Po konferencijos jis 
su žmona aplankys Japonijos 
meno vietoves.

Kultūrininkų pasitarimas- po
sėdis kviečiamas kovo 30, šešta
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny
je. Kviečia jį JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė. Kviečiami visi Šios 
apylinkės kultūrininkai tą vaka
rą atsilankyti ir pasikalbėti ak
tualiais kultūros reikalais.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 27, trečiadienį, 8 vai. vak.
per televiziją bus transliuojama 
G. Puccini opera “Tosca”. Pa
grindiniai solistai: Hildegard 
Behrens, Placido Domingo, Gur
neli MacNeil. Diriguoja Giusep- 
pe Sinopoli.

A. a. Adelės Veršelienės mir
ties metinių proga mišios bus 
aukojamos kovo 24, sekmadienį. 
11 v.r. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi pasimelsti 
už jos vėlę.

SPALVINGĄ KAUKIŲ BALIŲ
PRISIMINUS
Tradicinis kaukių balius prieš 

užgavėnes buvo surengtas va- 
saio 9 Kultūros Židinyje. JĮ ren
gė Nevv Yorko ir apylinkės atei
tininkai. Balius praėjo labai 
nuotaikingai.

Salę puošė Ramunė Rygelytė, 
Nevv Jersey Technologijos 
Instituto studentė, jai talkino 
kiti apylinkės ateitininkai. Pa
puošimui buvo panaudoti įvairių 
spalvų balonai. Trijų spalvų 
balonai sudarė vaivorykštę, ku
rią kai kur dengė iš pilkų ba- 
lonų padaryti debesėliai. Tokia 
vaivorykštė apjuosė sceną — 
prasidėjo scenos apačioje deši
nėje ir baigėsi prie lubų kairėje 
pusėje. Sienas puošė gilių žiedai, 
padaryti iš raudonų, geltonų 
ir mėlynų balonų. Stalus taip 
pat puošė iš balonų padarytos 
gėlių puokštės.

Stalų spalvingumas ir valgių 
įvairumas puikiai jungėsi į salės 
visumą. Valgius paruošė Loreta 
Vainienė su ponių talka.'Jos įdė
jo daug širdies į valgių įvairu
mą ir jų kokybę. Valgiai buvo 
tikrai skanūs. Patarnavo Gražina 
Janušienė su dešimčia Maironio 
mokyklos mokinių.

Baigiant svečiams valgyti, 
pradėjo groti Amour orkestras. 
Muzika buvo pritaikyta jauni
mui ir senimui. Visą laiką salė 
buvo pilna besisųkančh^porų.

įžygiuoja kaukės
Kaukės į salę įžygiavo 10:30 

v.v. Jų buvo vienuolika. (Praei
tame kaukių baliuje buvo 40).

Lietuvos atsiminimų radijo 
direktorius prof. dr. Jokūbas Stu- 
kas organizuoja dviejų savaičių 
ekskursiją į Romą, Italiją, į Kairą 
ir į kitas istorines vietas Egipte, 
taip pat į Jeruzalę. Betliejų ir 
Nazaretą Šventoje Žemėje. Eks
kursija ruošiama nuo birželio 
(June) 30 iki liepos (July) 13. 
Ekskursantai galės dalyvauti Šv. 
Tėvo audiencijoje ir aplankyti 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje. Praleidę naktį Kaire, 
plauks istorine Nilo upe, kad pa
matytų piramides ir kitas seno
sios civilizacijos liekanas. 
Ekskursijos kaina tik 1899 dol. 
asmeniui, du viename kambary
je- Dėl informacinės ekskursijos 
brošiūrėlės kreiptis į dr. Jokūbą 
Stuką, 234 Sunlit Drive, Wat- 
chung. Nevv Jersey. 07060 tele
fonas 201 753-5636.

Kun. Antano Račkausko išleistuvėse kovo 10 Apreiškimo parapijos salėje kalba Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Simutis, drauge su kun. A. Račkausko lankęs Telšių gimnaziją 
ir buvęs toje pačioje klasėje. Prie garbės stalo sėdi iš k. kun. Danielius Staniškis, kleb. kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. A. Račkauskas, Janina Simutienė. Nuotr. L. Tamošaičio

KUN. A. RAČKAUSKO IŠLEISTUVĖS
Į Apreiškimo parapiją Brook

lyne kun. Antanas Račkauskas 
atvyko 1950 gruodžio 10. Šių 
metų kovo 10 parapijos salėje 
jam surengtos išleistuvės. Jis iš
vyksta poilsiui į Sunny Hills, 
Fla., kur turi pasistatęs savo 
namelius. Vadinas, Apreiškimo 
parapijoje jis išbuvo 34 metus ir 
4 mėnesius, t.y., beveik pusę sa
vo amžiaus.

Be vikaro tiesioginių pareigų, 
jis dar dirbo Maironio lituanis
tinėje mokykloje, reiškėsi įvai-

Henrikas Šatinskas supažindino 
su kaukėmis, paskalydamas jų 
pristatytus raštelius.

Kaukes vertino komisija: mu
zikė Nijolė Ulėnienė, dr. Vytenis 
Gyvas ir dailininkė Danguolė 
Kuolienė.

Teisėjai premijas paskyrė taip 
— Ramunėlei — 25 dol., — ja 
buvo Antanas Vainius; Tirpstan
čiam sniegui — 15 dol., juo bu
vo Jonas Janusas; Lietaus de
besėliui — 10 dol., —juo buvo 
Sigita Alksninytė. Visiem kitiem 
paskyrė po 5 dol.

Reikia pastebėti, kad praeito 
kaukių baliaus kaukės buvo įdo
mesnės ir Įvairesnės.

Po kaukių parado buvo rožių 
valsas ir tango. Šokiai baigėsi 
1:30 v. nakties. Po to prasidėjo 
paskutinieji rengėjų darbai — 
Kostas Norvilą atsiskaitė su bi
lietų platintojomis Danute Mi- 
kulskyte ir Aušra Sabaiiene, su 
baro vadovu Jurgiu Sližiu ir jo 
padėjėju Algiu Kulpa. Darbščios 
ponios dar nuiminėjo stalus ir 
triūsė virtuvėje.

Vaišes suruošti prisidėjo šios 
ponios: Onutė Adams, Pranutė 
Ąžuolienė, Renata Alinskienė, 
Stasė Bobelienė, Liuda Gudelie
nė. Filomena Ignaitienė, Ginta
rė Ivaškienė, Gražina Janušienė, 
Marija Lušienė, Danutė Mikuls- 
kytė, Aldona Rygelienė, Aušra 
Sabaiienė, E. Tutinicnė, Loreta 
Vainienė, Eugenija Vainienė.

Namų gamybos pyragus pa
ruošė ir pristatė: Filomena Ig- 
naitienė ir P. .Ąžuolienė — abi 
jos atnešė dvigubai daugiau ne
gu buvo numatyta; A. Vainienė, 
L. Gudelienė, G. Ivaškienė.

(j.r.)

Išnuomojamas 6‘ kambarių 
butas VVoodhavene. Skambinti 
718 441-2492.

House for sale Brooklyn, 
Cypress Hills, 2 fam. brick, 
(6 over 6), movę in cond., gara- 
ge, principais onlv. S 120,000. 
848-0491.

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

rioje visuomenėnėje veikloje, vi
sada suspėdamas ir surasdamas 
draugišką jaukų žodį, su visais 
sugyvendamas. Praeitais metais 
gegužės 27 jis paminėjo savo 
kunigystės 50 metų jubiliejų.

Poilsio dienų jis tikrai užsitar
navo, nes praeitų metų vasarą jį 
liga buvo paguldžiusi į ligoninę. 
Dabar ir išvyko poilsiauti, ne
nutraukdamas ryšių ir su 
Apreiškimo parapija ir jos klebo
nija. Jis čia dažnai atvyks ir 
dažnai svečiuosis.

Išleistuves jam surengė Ap
reiškimo parapijos taryba, ku
riai pirmininkauja Alfonsas Sa- 
mušis.

Bažnyčioje 11 vai. buvo mi
šios. Jas koncelebravo kun. Da
nielius Staniškis ir Tėv. Korneli
jus Bučmys, OFM. Bažnyčioje 
buvo arti trijų šimtų žmonių.

Vaišės salėje
Po pamaldų tuoj visi perėjo 

į parapijos žemutinę salę, kur jau 
vaišėm -buvo paruošti stalai. 
Vaišes rengė Kat. Moterų Są
jungos 29 kuopa, kuopos pirmi
ninkė E. Kezienė su savo talki
ninkėmis. Vaišėse dalyvavo ge
rokai per 200.

Vadovavo Alfonsas Samušis. 
Pirmiausia jis kalbėti pakvietė 
parapijos kleboną kun. Joną 
Pakalniškį. Jis pasidžiaugė kun. 
A. Račkausko darbu parapijoje, 
padėkojo už darbą ir paskelbė, 
kad jau birželio mėnesį kun. Rač
kauskas čia apsilankys. Palinkė
jo jam sveikatos ir gero poilsio.

Prieš pradedant vaišes, visi 
sudainavo Lietuva brangi, mano 
tėvyne. Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, sukalbėjo pritaikytą mal
dą, prisimindamas ir išvykstantį 
kun. A. Račkauską, linkėdamas, 
kad tie meilės ryšiai nenutrūk
tų.

Toliau kalbėjo Paulius Jurkus. 
Jis prisiminė Telšius, anas die
nas, kai kun. A. Račkauskas ir 
kiti jo kurso draugai buvo įšven
tinti į kunigus, prisiminė primi
cijas Plateliuose ir palinkėjo 
nuolat išlaikyti gražius tėvynės 
prisiminimus.

Prasidėjo vaišės. Pirma buvo 
šalti valgiai, paskui karšti ko
pūstai ir dešrelės. Tada vėl tęsta 
atsisveikinimo programa, su
giedota Ilgiausių metų su triukš
mingai sušuktu valio.

Atsisveikinimo žodžiai
Toliau vargonininkas Viktoras 

Ralys perskaitė Brooklyno vys
kupo Francis Mugavero laišką, 
kuriame jis dėkojo už gražų 

Vito Gerulaičio kelionių agentūra
— VITAS TRAVEL AGENCY — 

rengia

| LIETUVĄ EKSKURSIJĄ
>

Svečiai Lietuvoje išbus 10 dienų.
Iš New Yorko ekskursija Išvyksta rugpjūčio 12. 

grjžta rugpjūčio 30.
Informacijos reikalais skambinti — 718-847-5522.

darbą Apreiškimo parapijoje ir 
linki kuo geriausio poilsio.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, kadaise Telšiuo
se su kun. A. Račkausku buvo 
vienoje klasėje. Savo kalboje jis 
ir prisiminė tai, kaip, baigę 
penktą klasę, į naują Telšių ku
nigų seminariją įstojo visas 
pulkas mokinių. Jų tarpe ir da
bartinis kun. Antanas Račkaus
kas. Prisiminė jo veiklą Ame
rikoje, Apreiškimo parapijoje. 
Jis čia daug dirbo, padėdamas 
kunigam Lietuvoje. Baigė lin
kėdamas gero poilsio.

Maironio mokyklos vardu atsi
sveikino mokyklos vedėja Vida 
Penikienė. Jis Maironio lituanis
tinėje mokykloje dirbo 18 metų, 
dėstė tikybą, padėjo išauklėti 
bent dvi kartas. Palinkėjo daug 
gražių saulėtų dienų.

Ramovėnų vardu atsisveikino 
buvęs ilgametis Kario redakto
rius Zigmas Raulinaitis. Kun. A. 
Račkauskas visą laiką buvo Nevv 
Yorko ramovėnų kapelionas. 
Dovanų jam įteikė laikrodį.

Liet. Kat. Federacijos vardu 
atsisveikino Petras Ąžuolas. LB 
Nevv Yorko apygardos vardu at
sisveikino pirmininkas Alek
sandras Vakselis, ateitininkų 
vardu — Kostas Norvilą, Mo
terų Vienybės vardu — pirmi
ninkė Elena Andriušienė, para
pijos choro vardu — choro vado
vas Viktoras Ralys, Kat. Moterų 
Sąjungos 29 kuopos vardu — 
pirmininkė E. Kezienė.

įteiktas išvykstančiam ir adre
sas. JĮ nupiešė Paulius Jurkus, 
viešai perskaitė Pranutė Ąžuo
lienė. Adrese dėkojama už jo 
darbą Apreiškimo parapijoje. 
Adresas didokas, įrėmintas, ka
binamas ant sienos. Jį pasirašė 
parapijos klebonas, keli parapi
jos tarybos nariai.

Šių sveikinimų pabaigoje hu
moristas aktorius Vitalis Žu
kauskas visus nuotaikingai pra
linksmino išdaigiais gražiais są
mojais ir linkėjimais išvykstan- 
čiajam.

Pabaigoje visiem padėkojo 
kun. Antanas Račkauskas už 
visą šį triūsą ir išleistuves. Jam 
baigus publika visa sustojo ir 
dar spontaniškai sugiedojo Il
giausių metų. Po to visi sujudo 
sukruto, ėjo atsisveikinti su iš
vykstančiu, šiaip šnekučiavosi.

Visi apgailėjo, kad išvyksta 
kun. A. Račkauskas, palikda
mas visiem gražius prisimini
mus. Tačiau kiekvienam reika
lingas poilsis. Tegu Dievo palai
ma jį lydi visada, (p.j.)




