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Kinijos faktinasis valdovas 
Deng Xiaoping pareiškė komu
nistų partijos vadam, kad tik at
virų durų politika gali išvesti Ki
niją iš skurdo, atsilikimo ir igno- 
rancijos, kuriuos Kinijai atnešė 
šimtus metų trukusi izoliacija.

Prezidentas Reagan susitarė 
su čia besilankiusiu Japonijos 
min. pirmininku Nakasone 
įgalioti abiejų pusių aukštus 
pareigūnus tartis, dėl Japonijos 
rinkos atidarymo JAV gaminiam.

Norvegijos gynybos departa
mentas paskelbė, kad žemai 
skrendantis objektas, spėjama, 
kad Sov. S-gos paleista skra
jojamoji raketa, perskrido Nor
vegijos šiaurės sritį ir nukrito 
Suomijos Ineri ežere. Sov. S-ga, 
nors ir neprisipažino, kad tai 
buvusi jos raketa, bet atsiprašė 
Norvegiją ir Suomiją už jų teri
torijos pažeidimą.

Prezidentas Reagan pasiūlė 
Afrikos badaujantiem šelpti pa
skirti papildomai 411 mil. dol. 
Su šia suma JAV pagalba badau-1 
jantiem siektų per 1 bil. dol.

Kinijos gen. štabo viršininkas 
Yang Dezhi pareiškė, kad Kini
jos armija būsianti sumažinta 
ir daugiau dėmesio bus skiriama 
įvairiem ūkiniam projektam.

Vakarų Vokietijoj prieš JAV, 
Britanijos ir Prancūzijos įstai-

MOLĖTŲ RAJONO LAIKRAŠČIO 
“PIRMYN” REDAKCIJAI

Sm. vasario 5 dienos jūsų 
laikraštyje (16-ame numeryje) 
išspausdintas Kęstučio Deksnio 

straipsnis antrašte “ Ateizmas,x 
dorovė, religija”. Nors redakcija - 
nepašykšti straipsnio autoriui 
pagyrimų, esą jis imponuoja ge
ru pasirengimu (?), sugebėjimu 
išlaikyti klausytojų dėmesį”, ta
čiau akylesnis skaitytojas tuojau 
pastebės, kad jam trūksta ele
mentariausių žinių, ypač 
istorinių.

Ar valdžia ii Dievo?
Štai keletas faktų. 1. Autorius 

Bažnyčiai prikiša, esą ji mokan
ti, jog “kiekvieną valdžia iš Die- 

tvo”. Jeigu Bažnyčia taip moky
tų, nebūtų krikščionių, nes cieso
riai jiems draudė Kristų garbinti 
kaip Dievą, ir krikščionys būtų 
jų klausę ir grįžę į stabmeldy- 
bę, bet jie to nedarė ir mieliau 
ėjo į mirtį... Jie tikėjo,, kad iš 
Dievo yra tiktai teisėta valdžia 
ir jos teisėti reikalavimai. Jeigu 
valdžia yra neteisėta arba jos 
reikalavimai neteisėti, tada nėra 
jokios pareigos jos klausyti, prie
šingai: yra pareiga neklausyti. 
Visų laikų krikščionys žino, jog 
“Dievo reikia labiau klausyti 
nei Žmonių”.

buvo įvykdyta 10 sprogdinimų.
Izraelis prisipažino, kad iki 

šiol jis samdytais civiliniais lėk
tuvais yra iš Etiopijos per Suda
ną išgabenęs apie 10,000 Eti- 
jopijoj gyvenusių juodųjų žydų, 
arba felašų. Šiam reikalui iškilus 
aikštėn, Izraelis gabenimą laiki
nai nutraukė, nes bei Etiopija 
nei Sudanas diplomatinių san
tykių su Izraeliu nepalaiko.

Sov. S-ga, pagerbdama nese
nai mirusį gynybos ministerį 
maršalą Dmitri F. Ustinov, au
tonominės Udmurt respublikos 
karinės pramonės miestą Iževsk 
pavadino Ustinov vardu. Mieste 
yra 700,000 gyventojų.

Jordano karalius Hussein ir 
Egipto prezidentas Mubarak ta
rėsi Raudonosios jūros Aąaba 
uoste, kuriuo būdu galima būtų 
išspręsti palestiniečių reikalus.

Brazilija pasirašė su Angola 
sutarę pastatydinti Angoloj di
džiausią hidroelektrinę stotį už 
500 mil. dol.

Bahamos saloj auga nepasiten
kinimas salą per 17 m. valdan
čiu min. pirmininku Lyndon 0. 
Pindling, kuris yra įtariamas į- 
sivėlimu į narkotikų prekybą ir 
kyšininkavimu.

Indijos min. pirmininkas 
Rajiv Gandhi sudarė ministerių 
komisiją Punjab provincijos 'at
siskyrimo klausimui ištirti. Šioj 
provincijoj gyveną sikai yra ne
patenkinti jų teisių varžymu.

Nors Kinijos rašytojų kongre
sui partija buvo pažadėjusi rašy
tojam suteikti kūrybinę laisvę, 
tačiau organizacijos įstatuose 
yra pabrėžiama, kad rašytojai 
turi likti ištikimi komunistų 
partijai ir marksizmui.

Jordano armijos vadas gen. 
Zaid bin Shaker pareiškė, kad 
Jordanas yra nupirkęs iš Sov. S- 
gos modernių priešlėktuvinių 
ir kitų ginklų, nes JAV, Izrae
liui spaudžiant, nesutiko Jordaną 
aprūpinti prašomais ginklais.

JAV veikia net 72 vietnamie
čių prieškomunistinės organi
zacijos, kurių didžiausioji yra 
buv. admirolo Hoang Co Minh 
vadovaujamas Jungtinis frontas, 
turįs 450,000 narių ir apie 10,000 
prie sienos su Laos esančių par
tizanų. Frontas taip pat leidžia 
žurnalą Resistance.

KoOEl buvo Kryžiaus karai?
K. Deksnys tvirtina, esą Kry

žiaus karus popiežiai organiza
vę norėdami “užgrobti naujas 
žemes, dar kelių kraštų gyven
tojus priversti paklusti, imti 
duoklę, prisigrobti naujų turtų”. 
Argi iš tikrųjų taip?

Juk kadaise Palestina, Mažoji 
Azija, Šiaurės Afrika buvo krikš
čioniški kraštai ir keletą šimt
mečių ramiai gyveno. Vėliau 
tuos kraštus ėmė puldinėti mu
sulmonai, jie žudė krikščionis, 
vertė juos išsižadėti savo tikė
jimo, neklusniuosius varė į ver
giją, naikino visa, kas krikščio
nims buvo brangu ir šventa: 
kaip bažnyčias, Kristaus gyveni
mo ir mirties vietas. Tų krikš
čionių branginamoms vietoms 
ir jiems patiems apginti ir buvo 
organizuojami Kryžiaus karai.

Taigi buvo visai priešingai 
negu K. Deksnys tvirtina: ne 
svetimiems kraštams užkariauti, 
bet saviesiems apginti žygiavo 
krikščionių kariai į Palestiną

Argi ne taip elgėsi ir Tarybų 
Sąjunga? Kodėl ji kariavo su 
hitlerininkais, kai jie panoro 
svetimų žemių?

Pagaliau arabai ir turkai ne
pasitenkino Palestina ir Mažąja 
Azija, jie persikėlė į Europą, 
užėmė Graikiją, Bulgariją, Al
baniją, Jugoslaviją, įsiveržė į 
Vengriją, buvo apsupę net Aust
rijos sostinę Vieną, bandė išsi
kelti į Italiją...

tos gyventojų atmintyje, o su pa- mingas. įvykis miesto, krašto ir 
sigardžiavimu rašote apie valstybės gyvenime. Tuo reikš- 
anuos, prieš kelis šimtus metų ? mmgesnis jis būdavo viduram- 
buvusius ir daug menkesnius?

Žuvę mokslininkai
Kiek daug mokslininkų žuvo 

tarybiniuose kalėjimuose ir lage
riuose (čia tik keletas pavar
džių genetikos mokslo specialis
tų: Vavilovas, Četyerikovas,

žiais. Nepaprastą, tiesiog išimti
nę universiteto reikšmę švieti
mui, mokslui ir apskritai kultū
rai rado tradiciškas... maloni
nis vardas alma mater, motina 
maitintoja”.

Įkurtas 1579 m. kaip Akade- 
mia et Universitas Vilnensis, 

«jis kelis šimtus metų buvo vie- 
’ nintelė aukštojo mokslo įstaiga 

brovskis ...),. o jų vietas užėmė Lietuvos Didžiojoje Kuni- 
tokie kaip L. Senko, Lepesins- ‘ gaikštystėje ir turėjo įtaką inte- 
kaja ir kiti. lektualiniam krašto gyveni-

Ir Lietuvoje žymus profesorius mui__
Šivickis, ilgą laiką buvo atleis
tas iš darbo, o profesoriai Do- Vilniaus universiteto nuopelną i 
vydaitis, Karsavinas, vysk. Rei- Vilniaus Universitetui būdin- 
nys ir daug kitų mirė kalėjimuo- gos senos, įvairių tautų žmonių 
se ir lageriuose. Taigi ne vien tik 
viduramžiais buvo inkvizicija...

Nemokšiškai rašo apie 
jėzuitus

Labai jau nemokšiškai 
Deksnys, rašo apie jėzuitų veik
lą: “Liūdnai pagarsėjo vienuo
lių jėzuitų veikla”.

Prieš 4 metus šventėm Vil
niaus universiteto 400 metų su
kaktį. Kas gi tą universitetą įkū
rė? O gi tie Deksnio neken
čiami jėzuitai. Jis, matyt, ne
skaitė it kapitalinio “Vilniaus 
universiteto istorijos” pirmojo

K.

įvyko 1984 gruodžio 1-2 Chica- 7. Kolonijinio pobūdžio ūkinį 
išnaudojimą:

8. Lietuvos kolonizavimą sve
timtaučiais;

9. Sistematišką rusinimą mo
kyklose, nuo darželio iki mokslo 
disertacijų gynimo; lietuviškų 
mokyklų draudimą lietuvių gy
venvietėse už Lietuvos ribų;

10. Neteisėtą jaunimo šaukimą 
į Sovietų karinę tarnybą;

11. Lietuvos jaunimo siuntimą 
darbams į tolimiausius sovieti
nės imperijos plotus, kaip moks- 
linimosi ir darbo praktikos są
lygą;

12. Vietos gyventojų diskrimi
navimą, teikiant rusams lengva
tas darbe, aprūpinant butais, 
švietime, visuomeninio ir buiti
nio patarnavimo srityse;

13. Atėmimą ar apribojimą 
teisės laisvai judėti savame 
krašte ir apsigyventi pasirinkto
je vietoje;

14. Paneigimą teisės laisvai 
išvykti ir grįžti į savąjį kraštą;

15. Minties, sąžinės, įsitikini
mų, nuomonėmis dalinimosi, 
susirinkimų ir spaudos laisvės 
atėmimą;

16. Sauvališką kišimąsi į pri
vatų namų gyvenimą, korespon
denciją ir šeimos'narių ryšius;

(nukelta į 3 psl.)

priimtus atsišaukimus.

Brangūs lietuviai Tėvynėje;
Lietuvių tauta apsisprendė 

būti nepriklausoma demokra
tiška respublika 1918 metų Va-

savo valią 1920 metų gegužės 15 
dienos Steigiamojo Seimo pa
reiškimais. Tautos valia buvo į- 
rodyta 1918 - 1923 metų kovo
mis, 1941 metųbirželio 22 dienos 
sukilimu, 1943 metų lapkričio 
25 dienos Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sukūri
mu, 1945 - 1952 metų partiza
niniu pasipriešinimu Lietuvos 
sovietizacijai, ir nuolatine 
patriotiško pogrindžio veikla.

Lietuva yra mūsų lopšys. Mes 
jos ilgimės ir norime matyti 
ją laisvą. Joje gyventi mes turi
me amžiną teisę kurią šiandien 
mums paneigia rusiškas okupan-

bendradarbiavimo tradicijos. 
Jame mokėsi lietuvių ir rusų, 
lenkų ir ukrainiečių, baltarusių 
ir latvių, o profesorių buvo be
veik iš visų Europos kraštų.

Todėl universiteto nuopelnai 
dideli ne tik Lietuvos, bet ir kai
myninių kraštų, pirmiausia Len
kijos ir Baltarusijos kultūrai ir 
mokslui. Garsūs universiteto . 
profesoriai ir auklėtiniai buvo 
autoritetas mokslo pasaulyje ir 
darė įtaką pasaulinei mokslo 
minčiai. (“Vilniaus universiteto 
istorija 1579-1803 m. Įvadas 7-8 
psl.).

MES, IŠEIVIAI, GYVENAME 
TAM, KAD SUPANČIOTOS 
TAUTOS VARDU SKELBTUME 
PASAULIUI:

1. Lietuvių tautos apsisprendi
mą gyventi savo valstybėje ir dė
ti visas pastangas atstatyti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą;

2. Rusiško bolševizmo klastą 
ir agresiją prieš taiką Europoje 
ir pasaulyje;

3. Sistematiško genocido siau
bimą tautoje, lietuvių patriotų 
rūpesčius, pergyvenimus, ir 
kančias;

4. Sovietiško okupanto nusi-

ISTEISINO
KALTINTĄ 
LATVĮ

Vd __ _ _ _
te- bę, tarptautinių įstatymų Ir su

tarčių laužymą;
(nukelta į 2 psl.) - 5. Lietuvos okupaciją;

“ niaus
“Universiteto įkūrimas net ir 
mūsų laikais didelis ir reikš-

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, po Kalėdų eglutės vaidinimo ir jam pareikštų linkėjimų užlipo 
Kultūros Židinio scenon padėkoti vaikam. Nuotr. L. Tamošaičio

NAUJA TAKTIKA

Kas baisiau už inkviziciją?
Daug inkvizicijos darbų šian

dien niekas neteisina. Bet ar XX- 
ame amžiuje nebuvo didesnio 
masto inkvizicijų ir daug bai
sesnių? Kiek milijonų visai ne
kaltų žmonių žuvo Stalino lai
kais kalėjimuose, lageriuose, 
tremtyje, dirbtinio bado metais.

Kokių siaubingų istorijų tenka 
girdėti iš ukrainiečių, kauka
ziečių, Volgos ir Odesos vokie
čių . .. Prieš šias dešimtmilijoni- 
nes aukas inkvizicijos aukų skai
čius nublanksta. Ir mūsų tautie
čių per 16 stalininio teroro me
tų (iki XX partijos suvažiavi
mo) žuvo daug daugiau negu 
nuo kryžiuočių per 200 metų.

Kodėl gi jūs apie tuos daly
kus nieko nerašote, nors jie te
bėra gyvi daugumos mūsų tau-

1983 pabėgęs į Vakarus, Ve
necijos filmų festivalyje, sovietų 
žurnalistas Oleg G. Bitov, prieš 
tris mėnesius grįžo Sov. S-gon 
ir dabar jo straipsnis pasirodė 
Literaturnaja Gazeta, kurios 
buvo bendradarbis.

Straipsnyje jis kritikuoja ame
rikiečio Norman Mailer aprašy
tus įspūdžius po apsilankymo 
Sov. Sąjungoj.

Rašo, kaip Venecijoj buvo pa
grobtas, primuštas ir apnuody
tas, kaip buvo verčiamas rašyti 
piktus straipsnius apie Sov. 
S-gą, kaip net ir nakčia saugu 
Leningrado parkuose, palyginus 
su Ne>v Yorko Central parku, 
kur yra galimas užpuolimas 
chuliganų ar gangsterių važiuo
jant karietoje su ginkluotu ve
žėju ir šalia sėdinčiu slaptu 
agentu, kuris, tikriausiai taip 
pat ginkluotas, kaip buvo jis vi
są laiką sekamas Anglijoj ir 
Amerikoj slaptosios policijos. 
Toliau save teisindamas ir pul
damas Vakarus prirašė visokiau-

šių nesąmonių ir išsigalvojimų.
Nuostabu, kad Stalino duktė 

Svetlana ir Bitov turėjo viešas 
spaudos konferencijas, kuriose 
buvo akcentuotas pasiilgimas 
tėvynės, vakariečių nežmoniš
kas elgesys su jais ir baisios gy
venimo aplinkybės, kuriose te
ko “vargti”.

Bet apie du rusus kareivius

— pabėgusius Afganistane iš 
Raudonosios armijos ir sugrįžu
sius iš Anglijos Sovietijon — nie
ko neskelbiama ir jų likimas ne
žinomas.

Vakariečiai diplomatai spėlio
ja, jog tai nauja sovietų takti
ška ir tai- daroma specialiai, kad 
daugiau bėglių grįžtų ir nebūtų 
paskatos bėgti iš “rojaus”.

(NYT)

Federalinio teismo apeliaci
niai rūmai San Diego mieste 
sausio 9 išteisino karo nusikal
timais apkaltintą latvį Edgars 
Lai panieks. Jam buvo primeta
ma atsakomybė už mažiausiai 
?QQ ikajinių Rygos kalėjime nu
žudymą 1941 - 43, nors žydų 
sluoksniai tą skaičių kėlė iki 
60,000.

“Jie sako, kad aš atsakomin- 
gas už nužudymą 60,000 žydų. 
Mano Dieve, aš niekad neturė
jau jokio reikalo su žydais. Aš 
buvau latvių politinėje policijo
je, kaip FBI ar ČIA, gaudyti 
rusus ir komunistus žudikus. Tai 
buvo mano vienintelis darbas”, 
pareiškė Laipenieks.

US 9-tos apygardos apeliaci
nis teismas, 2 prieš 1, nuspren
dė, kad Teisingumo departa
mentas (OSI) neįrodė, kad Lai
penieks (71 m.) persekiojo žydus 
ir politinius kalinius. Teisėjas 
Thomas Tang, parašęs daugumos 
nuomonę, pažymėjo: “Išvadoje, 
mes nerandame pakankamai įro
dymų paremti... sprendimą, 
kad vyriausybė pateikė aiškų, 
įtikinantį ir neabejotiną įrody
mą, jog Laipenieks padėjo ar 
dalyvavo persekiojime asmenų 
už jų politinius įsitikinimus”.

Teisėjas Tang, remiamas ant
ro teisėjo, Robert Beezer, pa
reiškė, kad vyriausybė neįstengė 
paremti kaltinimų, o taip pat jis 
atmetė devynių sovietų liudinin
kų raštu pateiktus paliudijimus, 
nes jie Sovietų Sąjungoje galė
jo būti parašyti “bauginančiose” 
(intimidating) aplinkybėse. Jis 
taip pat pastebėjo, kad liudinin
kai nepajėgė fotografijose at
pažinti kaltinamojo.

Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaigos ' pareigūnas pareiškė, 
kad OSI planuoja su šia byla eiti 
į Vyriausiąjį Federalinį teismą.

- Baltų Laisvės lygos inf.

G.P. SHULTZ ŽODIS LATVIAM
Latvijos nepriklausomybės 

66-ųjų metinių proga, JAV Vals
tybės sekretorius George P. 
Shultz lapkričio 14 pasiuntė 
Latvijos pasiuntiniui Washing- 
tone, dr. An Moliu i Dinbergui, 
šį laišką:

“Jūs, jūsų tautiečiai ir drau
gai dažnai pasijutot vieniši 
kovoje už Latvijos laisvę. Bet 
jūs niekad nebuvote ir nesate 
vieni. Jungtinės Amerikos Vals
tybės niekad nepripažino jėga 
įvykdyto Latvįįos, Estijos ir Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir jo niekad nepripažins

ateityje. Mes liekam tvirtai įsi
pareigoję remti laisvės siekį 
visiems Pabaltijo valstybių gy
ventojams.

“Mes puikiai žinome, kad sve
timos jėgos nesiliauja kėsinęs! 
į narsių Latvijos žmonių orias 
istorines tradicijas ir jų unika
lų kultūrinį bei kalbinį paliki
mą. Šia proga mes norime vėl 
patvirtinti mūsų tvirtą ir nuo
latinį solidarumą su Latvijos 
ir kitų Pabaltijo valstybių žmo
nėmis, ir pagirti jų pastangas 
apsispręsti savo pačių tautinį li
kimą, be išorinio kišimosi ir prie-

Prancūzija pasiūlė ribotą ne
priklausomybę už atsiskyrimą 
kovojantiems Naujosios Kaledo- 
nijos čiabuviam. Pagal planą 
Prancūzija ir toliau rūpintųsi 
tvarkos palaikymu, salos gynyba 
ir ten gyvenančių prancūzų nuo
savybių apsauga, bet šio plano 
nei viena pusė nenori priimti. I

vartos. Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos gyventojai turi teisę patys 
pasirinkti savo politinę sistemą, 
ir mes esame su jais jų kovoje 
už žmogišką orumą ir teisingu
mą."

(Elta)

I



2 •' DARBININKAS • 1985 sausio 18, Nr. 3 1915—

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

i r'
.,JM.

pradėjo nęmaža žymių kompo- “avoH, Molėtuose, Kaišiadoryse vainaa ę. fūMMra, 357
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gruodžio 28 vėl pakilo uždanga 
Lietuvos valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatru didžiojo
je salėje, Vilniuje, Apie pusmetį 
vyko akustiko tobulinimo dar
bai. Pagal Vilniaus inžinerinio 
instituto docento V. Stauskio 
projektą pertvarkytos salės lu
bos, išoriniai scenos portalai. 
Jau nebėra senųjų papuošimų, 
kurie sugerdavo- garsus.

— Lietuves dailės muziejaus 
parodų salėse, Vilniuje, K. Po
žėlos gatvėje, gruodžio 28 atida
ryta respublikinė taikomosios 
dailės paroda, kurioje eksponuo
jama beveik 500 darbų. Tai tra
dicinė taikomosios' dailės meist
rų atskaitą visuomenei, supažin
dinanti su reikšmingiausiais 
metų kūrybiniais laimėjimais. 
Didelę ekspozicijos dalį užima 
dailiosios tekstilės darbai — go
belenai, batika, aplikacijos bei 
kitomis technikomis atlikti kili
mai, drabužių modeliuotojų kū
rybos pavyzdžiai. Keramikos 
kolekcijoje galima pamatyti dar
bų, kuriuos dailininkai sukūrė 
rudenį Panevėžio stiklo fabrike 
veikusioje pirmoje keramikų kū
rybinėje stovykloje. Lankytojų 
dėniesį patraukė ir meninio stik
lo eksponatai — dekoratyvinės 
vazos, kompozicijos, taip pat 
odos, metalo plastikos darbai,

juvelyriniai papuošalai. Parodą 
atidarė Dailininkų sąjungos val
dybos pirmininkas, respublikos 
liaudies dailininkas, profesorius 
K. Bogdonas.

— Vilniaus kultūros mokyklo
je gruodžio 28 buvo įteikti dip
lomai būsimiems kultūros dar
buotojams. Diplomą, pažymėta 
6000-uoju numeriu, gavo viena 
geriausių masinių renginių re
žisūros specialybės moksleivių 
G. Levinskaitė. Vilniaus kultū
ros mokykla, kuriai vadovauja 
kompozitorius M. Novikas, ren
gia bibliotekininkus, saviveikli
nių dramos kolektyvų bei masi
nių renginių režisierius, chorinio 
dirigavimo specialistus’ ir 
choreografus. Mokykla didžiuo
jasi savo auklėtiniais — ne vie
nas jų dabar žinomas visoje Lie
tuvoje, sėkmingai dirba profe
sionaliuose kolektyvuose. Tai ir 
Kauno muzikinio teatro vyriau
sias režisierius R. Vaitkevičius, 
Panevėžio dramos teatro reži
sierius J. Dautartas, Jaunimo 
teatro vyriausioji režisierė D. 
Tamulevičiūtė. Mokykloje dirbu
sio B. Lukošiaus vadovaujamas 
saviveikl in is mokyklos lėlių teat
ras išaugo į profesionalų teat
rą “Lėlė”. Šioje kultūros mo
kykloje savo pedagoginę veiklą

■— Klaipėdos limidia* operos 
kolektyvas Naujųjųjų metų iš- 
vakarėse pažymėjo' įsimintiną 
sukakti —G. Verdi ‘Traviatos”
pastatymo uostamiesčio sceno
je penkiasdešimtmetį. 1934 
metais operą pastatė saviveikli
nis “Vaidilutės” choras draugę 
su muzikos mokyklos auklėti
niais, kuriems vadovavo operos 
solistas S. Sodeika.

— Šiaulių dramos teatre įvy
ko pirmoji šio teatrinio sezono 
premjera. A. Liobytės keturių 
veifesmų pasaką “Meškos trobe
lė” pastatė režisierius Juozas 
Javaitis. Jam talkino scenografe 
N. Livont, kompozitorius F. La
tėnas, baletmeisterė D. Monde i - 
kienė, Spektaklyje — pasakoje 
daug dainų, šokių. Pagrindinius 
vaidmenis sukūrė aktoriai R. 
Krilavičiūtė, E. Leonavičius, D. 
Cinauskaitė, respublikos nusi
pelnę artistai V. Benokraitis ir 
V. Venckutė.

su Vingio. parku, šiuo nauju SHA1 
plačiu tiltu ne tik eis žmonės. tĮSĮ! 
Abiejuose jo Šonuose sumon- 
tuoti vamzdžiai, kuriais į Žvė- 
ryną-dr naujus sostinės mikro- vfog
rajonus tekės\ karštas vanduo ILV.
ir šildys gyventojų butus..

— Respublikos dailininkai 
kiekvienų metų pabaigoje pa
teikia Visuomenei savo kūrybos 
ataskaitą. Apžvalginės parodas 
atskleidžia naujas kūrybines 
tendencijas, kryptis mūšų dailė
je, išryškina naujus autorius. 
Tokios parodos gausiai lanko
mos. 1984 metų respublikinėje 
vaizduojamosios dailės paro
doje Vilniuje 190 autorių eks
ponavo apie 300 tapybos, grafi
kos, skulptūros kūrinių. Daili
ninkų darbuose įprasmintos gy
venimo, darbo, taikos temos.

ir baleto teatro baleto trupė— Valstybinis akademinis
operos ir baleto teatro kolekty- kasmet praturtina savo reper- 
vas šį sezoną pradėjo gastrolė
mis respublikos miestuose ir ra
jonuose — baleto ir operos spek
takliai buvo rodomi Klaipėdoje, 
Kaune, Šiauliuose, Druskinin
kuose, Alytuje, Ukmergėje, Jo-

JUOZO ANDRIUŠIO Real Ėštate, namų pardavimas, visų rMįų .apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE. Ine., 89-11 Jamaloa Avė., Woodhaven, N.Y. Tefof. 847-2323 
(namų tefof. 847-4477K įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite: boti J. Andriulio krantais.

MIRĖ PREL. DR. B. BARAUSKAS

Salvadoro vyriausybės įsteig
tos Etikos komisijos kyšininkavi
mui sekti pirmininkas Pedro 
Rene Yanes buvo nušautas 
dešiniųjų teroristų • provincijos 
miesto gatvėj. Su juo žuvo 
iri kiti du žmonės, kurių vienas 
buvo 'tėtOristaš.

Lenkijos vyriausybė ruošiasi 
pakelti nuo kovo mėn. maisto 
produktų kainas 13 proc. ir pa
naikinti kai kurių maisto gami
nių normavimą.

Genevoj per sausio 8 vykusias 
JAV ir Sov. S-gos derybas dėl 
branduolinių ginklų sumažini
mo ir jų kontrolės valst. sekr. 
Schultz ir užs. reik, ministeris 
Gromyko išdėstė savo nusistaty
mus taisklausimais ir susitarė 
tartis toliau dėl strateginių 
branduolinių ginklų sumaži- * 
nimo, vidutinės tolinašos bran
duolinių ginklų apribojimo ir 
erdvės ginklų lenktynių panaiki
nimo.

Vietnamas, vykdydamas toli
mesnius puolimus prieš prie 
sienos su Tailandu susitelkusius 
partizanus, kovojančius prieš 
Vietnamo pastatytą Kambodijos 
vyriausybę, užėmė ir antrą par
tizanų stovyklą Ampil.

JAV yra pasiūliusios Sov. S- 
gai bendrai vykdyti erdvėlaivių 
tariamą gelbėjimo misiją, kurios 
metu astronautai bandytų persi
kelti iš vieno erdvėlaivio į antrą.

Izraelis apkaltino Libaną del
simu tartis dėl Izraelio pasitrau
kimo iš pietinio Libano ir pa
reiškė negrįšiąs į nutrauktus pa
sitarimus, nors pačių derybų ir 
nenutraukė.

Sausio pirmą dieną Palangoje 
mirė vietinis klebonas, Telšių 
vyskupijos kurijos oficiolas pre
latas dr. Bronius Barauskas. Pa
laidotas sausio 4 Palangos šven
toriuje.

Velionis prelatas dr. Bronius 
Barauskas buvo gimęs 1908, ku
nigu įšventintas 1932. Vi karavo 
ir kapelionavo Tauragėj. Romoje 
studijavo bažnytinę teisę, įsigy
damas daktaro laipsnį. Telšių 
vyskupijos kurijoje ėjo įvairias 
pareigas. 63 - 64 metais ^daly
vavo II Vatikano susirinkime.

Prelatas Bronius Barauskas 
yra pirmas šiemet Lietuvoje 
miręs kunigas. Pernai šešiose 
Lietuvos vyskupijose iš viso 
mirė 27 kunigai. Iš jų šeši pri
klausė Telšių vyskupijai.

Telšių vyskupijoje ir Klai
pėdos prelatūroje iš viso yra 
142 bažnyčios. Jau daugiau 
negu 50 iš jų — tai yra dau-

giau negu trečdalis — neturi savo 
kunigo. Tuo tarpu Kauno Kuni
gų seminarijai valdžios pareigū
nai vis dar teleidžia priimti 
tiktai labai ribotą kandidatų 
skaičių.

tuarą naujais klasikinių it nū
dienos kompozitorių veikalais. 
Praėjusį sezoną teatrav pakvietė , 
-žiūrovus“ į TL. Delibo ‘‘Kopeii- 
jos”, P. ČaikdvMao “Gulbių eže
ro”, J. Bašinsko “Užkeiktų 
vienuolių” premjeras. Šiuo metu, 
repetuojamas Juožo Gruodžio 
baletas “JūratėTr Kastytis” (lie
tuvių muzikos klasiko gimimo 
šimtmečiui paminėti). Šį spek
taklį stato teatro vyriausias ba
letmeisteris Vytautas Brazdylis; 
dirigentas —»respublikos liau
dies artistas J. Aleksa, sceno
grafė — L. Čameckaitė. S.L.K.

tų (Roh mirė 1872 m.) neatsi
rado žmogaus, kuris būtų ban-(atkelta iš 1 psl.)

daktoriai galvoja visai kitaip,dęs- j>aimti šia gana stambią 
negu Jūs, ir kiekvienas protin
gas, fanatizmo neapkintas žmo
gus tikės jiems, o ne jums.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su 
nonSecucttie* inc^ One State St Plaza, N.YĄ, N.Y. T 
pirkti ir parduoti akcija** bonus, optlons, fondus, commodttfes, auksą

f LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” WICN>FM. 9ŪK 

Worcs*tsr, MA Trsč. 8-9 PM. PsnkL 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
i Meilus, Jr. 70 Curtl* 3t, Aubum, MA 01501. T. 617.J53-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsimlnlntar, penkL WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muafc of Ltthuania”, sekmacL, 
2:05 - 3:00 V. P4>. » w£>U, 89.5 FM. Dr. J. JI Stekas, DM. adresas: 
Ž34 Sunlit Dr„ Watchung, N J. 07060. Tetefi(2O1) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvė* Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyž, 217-25 54th Ave<, Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

Libano teroristai pagrobė va
karinio Beiruto gatvėj Katalikų 
pagalbos tarnybos Libane vedė
ją Servitų kunigą Lawrence 
Martin Jenco.

Už Angolos nepriklausomybę 
kovoją partizanai užėmė krašto 
šiaurės vakaruose esančio Ca- 
fundo miesto deimantų kasyklas 
ir paėmė 22 užsieniečius į ne
laisvę.

Sov. S-gos Leningrado bran- 
, duolinės fizikos instituto vyr. 

mokslininkas Artėm V. Kulikov, 
dirbęs JAV Fermi laboratorijoj 
pagal mokslininkų pasikeitimo 
programą, pasiprašė politinės 
globos JAV ir ją gavo.

14 Rytų vokiečių, 4 mėn. iš
buvusių Vakarų Vokietijos am
basadoj Prahoj, nutarė grįžti į 
savo namus, nes leidimo emi
gruoti į V. Vokietiją nesulaukė.

Žymieji Vilnimis universiteto 
mokslininkai

Iki jėzuitų atvykimo Lietuvo
je nebuvo nė vienos ne tik 
aukštosios, bet ir vidurinės mo
kyklos. Jau pirmaisiais atvyki
mo metais jėzuitai atidarė vi
durinę mokyklą, o po 10 nieti^ ir 
aukštąją. Tai seniausias univer
sitetas Tarybų Sąjungos ribose. 
Universitetas išauklėjo eilę žy
mių mokslininkų, žinomų net už
sienyje, kaip: matematikas Si
manavičius, astronomas Počobu
tas, poetas Sarbievijus; Vijūkas 
Kojelavičius parašė pirmąją Lie
tuvos istoriją, Sirvydas pirmąjį 
lietuvių kalbos žodyną, išaugino 
eilę teisininlcų, kurie paruošė 
Lietuvos Statutą, visų pripažin
tą kaip aukšto lygio juridinį 
veikalą. Be Vilniaus kolegijų 
dar buvo įkurtos vidurinės mo
kyklos Kaune. Kražiuose, Unkš
toj ir kitur.

Taigi, Įkalbantieji apie “liūd
nos atminties jėzuitų veiklą”, 
labai menkai pažįsta Lietuvos 
istoriją.

Dar labiau tuščias yra K. 
Deksnio jėzuitams primestas 
nusikaltimas, esą jie mokę, jog 
tikslas pateisina priemones. Tai 
iš piršto išlaužtas šmeižtas, jė
zuitų priešų dažnai kartojamas, 
bet iki šiol niekas jo tikrumo ne
įrodė.

premiją.
1890 metais tą premiją at- 

nauįino Richterįs Duesburge, 
of§d3 metais Reichstago atsto
vas Dasbachas viešai pareiškė: 
J<Aš sumokėsiu du tūkstančius 
guldenų tam, kuris įrodys, jog 
jėzuitų raštuose yra mokoma, 
jog tikslas pateisina priemones”. 
Bet ir tos premijos niekas ne
paėmė.

Lietuvoje .berods 1924 metais 
profesorius Antanas Nfaliauskas 
irgi buvo paskyręs net 5000 
litų premiją tam, kuris įrodys d 
aukščiau minėtą jėzuitams pri- 
metamą mokymą “tikslas patei- 
sina priemones”. Bet ir tada 
niekas tos premijos nebandė pa- . 
imti ir ateistinėje spaudoje tas 
priekaištas stiprokai pritilo. Iš 
naujo jis atgijo 1940 metais, j 
kai buvo uždrausta bet kokia re
liginė spauda.

Jėzuitai niekada nemokė 
“t Besta s pateisina priemones'

Jurkus, senatorius Charles H. Percy, Linas Kojelis atžy
mėtas kaip metų pasižymėjęs asmuo, dr. Petras Kisielius — 
Lietuvių komiteto šen. Percy perrinkti pirmininkas, dr. Ferd.

landis. Nuotr V. JasineviMaus

JSzuito premija
Praėjusio šimtmečio viduryje 

(1852 metais) Frankfurte misijo- 
nierius jėzuitas Roh viešai 
paskelbė: “1. Jei kas Heidelber
go ar Bonnos universitetų juri
diniam fakultetui nurodys jėzui
to parašytą veikalą, kuriame 
fakulteto sprendimu bus moko
mas šis begėdiškas tvirtinimas 
“tikslas pateisina priemones” 
tokiais ar panašiais žodžiais, 
tai fakulteto nuosprendžiu tos 
knygos nu rodytojui aš sumokė
siu vieną tūkstantį guldenų. 2. 
O kas nenurodydamas žodžiu 
ar raštu primes jėzuitų orde- 
nui aną begėdišką mokslą, tas 
bedoris šmeižikas“ (Ehrloser 
verleumder).

Po šito paskelbimo per 20 me-

Kiekvienas, kuris bent kiek 
daugiau yra susipažinęs su Ka
talikų Bažnyčios mokslu, gerai _ 
žino ir supranta, kad jėzuitai 
tokio dėsnio ne tik nemokė, bet *- 
ir negalėjo mokyti. Kas gi yra |” 
jėzuitai? Tai juk Katalikų Baž
nyčios ordinas, kuris kokios nors . 
skirtingos jėzuitiškos moralės, 
neturi, bet laikosi bendros Ka
talikų Bažnyčios moralės dės
nių. Aš pats 1925 - 1939 metų lai
kotarpyje esu išėjęs visą 10-ties 
metų jėzuitų auklėjimo ir moks
lo kursą ir atlikęs 4 metus prak
tikos, mokytojaudamas gimnazi
joje, studijavau jėzuitų aukšto
siose mokyklose Olandijoje, . 
Belgijoje ir Prancūzijoje, bet 
niekada nesu girdėjęs iš savo 
profesorių nei skaitęs jėzuitų 
parašytose knygose ( o jų per
skaičiau ne vieną šimtą), nei iš 
kitų savo draugų nesu girdėjęs, • 
kad kas nors tokio principo 
būtų mokęs ar jį propagavęs, ’ 
t.y., tikslas pateisinąs visas prie
mones, kaip jį supranta jėzui
tų priešai. Tikrovėje jėzuitai lai
kosi tų pečių principų, kaip ir ' 
visa Katalikų Bažnyčia, kaip ir 
visų kultūringų valstybių civi
linė teisė.

(Bus daugiau)

asoliijo

. LJETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURlAMi ’/lR ‘ NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY m CONNECTICUT VALSTIJO
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE. GUEENS 
Phongs: 326-1282 326-3150 

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE
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JONAS 

1933 + 1 976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRODENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rhchmond HM, N.Y. 11418

Prieinamo* kainos, modemu* įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusai*, atidaryta* 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKIMAI (AMTRAK)

| LIETUVĄ
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVĖL SERVICE
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
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Artėja didžioji šventė
Beliko mėnuo iki Vasario 16- 

iki mūsų tautinės didžiosios 
Šventės. Ir šiemet ją pasitikime 
šų entuziazmu ir su dideliu ryž
tu, su naujais planais, kad pa
vergta Lietuva būtų greičiau iš
laisvinta.

Pirmiausia, savo vietovėse 
rengdami minėjimus, išnaudoki
me progą ir. sukvieskime kuo 
daugiau kitataučių, mum palan
kių žmonių. Surenkime gerus 
minėjimus, su gerom paskaitom, 
koncertais, deklamacijomis. Į- 
traukime kuo daugiau jaunimo. 
Jaunimas gali šokti tautinius šo
kius, gali dainuoti, deklamuo- 

’-fi. Yra tiek daug gražios ir jaut- 
'rios patriotinės poezijos, —tegu 
ji suskamba iš jaunųjų lūpų, 
jaunuosius labiausiai uždeg
dama ir patraukdama dirbti Lie
tuvos labui.

Koncertų programose prašy
kime ir net reikalaukime, kad 
solistai dainuotų tik lietuvių 
kompozitorių dainas. Tegul tai 
būna išskirtinė diena, kada su 
lietuviška kūryba pagerbiame 
savo tautos didžiąją šventę — 
jos nepriklausomybės paskelbi
mą.

Be bendrų minėjimų organi
zacijos tegu mini savo tarpe. 
Jen daugiau galima ir pakalbė
ti, paskaityti kokių svarbių raš- 
tųr^-kas susirinkusius sustiprin- 
RįA*Tokiai progai tinka ir skai
tiniai iš Kronikos, iš Aušros ir 
Įeitų pogrindžio raštų, tinka ko
kie didžiųjų patriotų prisimini
mai, kaip jie statė Lietuvą.
I Ir dar daugiau — paminė
kime šventę ir savo šeimose. 
Specialiai paskirkime tam vieną 
vakarą. Tada pasiklausykime lie
tuviškos muzikos, paskaitykime 
lietuviškos poezijos -ar kitų kny
gų. Į skaitymą įtraukime ir jau
nuosius, kad ir jie būtų akty
vūs. Parenkime ir specialius lie
tuviškus valgius, kad šventiška 
dvasia paliestų visus.

Nepagailėkime ir aukos, nes 
Lietuvos vadavimas reikalauja 
daug lėšų. Tik prisiminkime, 
kiek suaukojo žydai savo Izrae-

lįo reikalam. Ir mes pasistenki
me kiek galima daugiau tam rei
kalui paskirti.

Aukojame kiekvienas pagal 
savo pasirinkimą. Aukokime Al
tui, VIikui, Lietuvių Bendruome
nei. Visi jie mum reikalingi ir 
dirba naudingus darbus. Tokia 
proga paaukokime ir lietuviškai 
spaudai paremti, nes spauda juk 
labiausiai palaiko ir puoselėja 
lietuviškumą.

Pasibelskime ir į amerikie
čių įstaigas, laikraščių redakci
jas. Iš anksto parašykime laiš
kus laikraščių redakcijom, kad 

'Ajos atkreiptų dėmesį į pavergtas 
nųita/. Parašykime ir į kongre
są — savo kongres manam, se
natoriam. Tegu ir jie žino, kaip 
mes jautriai sielojamės Lietuvos 
likimu.

Čia labiausiai gali pasireikš-
ti Lietuvos vyčiai, kurie turi ilgų 
metų patirtį tokius laiškus rašy
ti. Rašykite, priminkite, reika
laukite! Joks darbas ir joks var
gas nėra per didelis ar per sun
kus, jei tai skirta Lietuvos labui.

Prisiminkime tik pavergtą 
kraštą. Kaip jie ten sunkiai 
dirba, kovoja, o lietuviškumą 
išlaiko. Jie slapta mini šią šven
tę, savo mintyse sukalbėdami 
kaip poterius Lietuvos himną.

Ir jei galėtų, jie visi skubė
tų į sales, į tokius minėjimus. 
Ir mes^sklibėkime į bendrinius 
minėjimus. Kuo daugiau susi
rinksime, tuo bus geriau.

Nepraraskime vilties. Metai iš 
metų minime Vasario 16-tąją, o 
vis nesimato vergijos galo. Taip 
nėra. Viskas keičiasi. Ir Lietuvos 
byla yra seniai pakrypusi į ge
rąją pusę. Kiek mes turime 
pasaulyje draugų. Kaip esame 
išgarsinti visur.

Mūsų kiekvieno dalyvavimas 
yra būtinas. Nereikia sakyti, kad 
vienas nesvarbus. Visi esame 
svarbūs, gal kaip tik mano ir ku
rio kito dalyvavimas, pridėta au
ka visa nulems.

Dirbkime, kovokime dėl Lietu
vos laisvės! Tai mūsų šventa 
pareiga!

(atkelta ii 1 psl.) VLIKO JUBILIEJINIS SEIMAS
17. Varžymą palaikyti ryšius 

su užsieniu, siųsti ir gauti tarp
tautinio pašto, telefono, telegra
fo siuntas;

18. Tikėjimo išpažinimo, mo
kymo ir praktikavimo teisių 
varžymą;

19. Tikinčiųjų persekiojimą ir 
diskriminaciją, paverčiant juos 
antraeiliais piliečiais;

1 20. Sauvališkus areštus, trė
mimus ir turto konfiskavimą;

21. Nehumanišką, ir žeminantį 
Lietuvos piliečių traktavimą, 
baudžiant juos izoliavimu 
koncentracijos stovyklose ir 
ypatingose psichiatrinėse ligoni
nėse; sauvališką įkalintų ar psi
chiatriniam gydymui pasmerktų

asmenų siautimą už Lietuvos ri
bų.

Mūsų, išeivių kova prieš Lie
tuvos okupantą pastaraisiais 
metais randa vis platesnį atgar
sį. Tai liudija Vakarų valsty
bių vyriausybių ir parlamentarų 
bei spaudos pareiškimai ir par
lamentų priimami nutarimai, 
pabrėžiantys Lietuvos okupa

Vysk. P. Baltakiui, OFM, padovanota lazda, lazdos viršū
nė. Ją suprojektavo ir iš medžio išdrožė pasižymėjęs dro
žinėtojas Simas Augaitis iš Watertown, Conn. Visu šiuo 
projektu rūpinosi specialus komitetas. Nuotr. P. Ąžuolo

cijos neteisėtumą. Visame pa
saulyje sklinda įsitikinimas, kad 
tautų ir žmonių laisvė yra bū
tina sąlyga pastoviai taikai. Ir 
Popiežius Jonas Paulius Il-is 
parėmė lietuvių tautos siekius, 
šiemet, šv. Kazimiero 500 metų 
štikakties proga, paraginęs lietu
vius išlaikyti savo tautines savy
bes ir tradicijas.

Dirbdami dėl mūsų tėvynės 
laisvės, m.es drauge su jumis 
reiškiame gilų susirūpinimą šio
mis okupacijos įdiegtomis blo
gybėmis: girtuokliavimu; narko
tikų plitimu ir jų giliomis psi
chinėmis ir fizinėmis pasėkomis 
ateinančioms kartoms; sklin
dančiu nedoroviškumu, šeimų 
prieauglio mažėjimu, ir valdžios 
skatinimu negimusių kūdikių 
žudymu ne sveikatos sumeti
mais; nusikaltimų ir smurto di
dėjimu Lietuvos piliečių tarpe.

Dalindamies šiais rūpesčiais 
su Jumis, mes žipome, kad Jūs 
juos dar geriau už mus mato
te ir darote viską, ką įmanyda
mi jiems pašalinti.

Ne mums spręsti, kas tėvynė
je dirba savo tautos labui, o kas 
dėl geresnio valgio šaukšto pade
da okupantams engti savo ar
timą. Apie juos pasakys lietu
vių pogrindžio spauda ir gyvi 
liudininkai. Kvislingus ir juoda
šimčius teis pati tauta žmoniš
kumo vardu.

Mes rūpinamės, kad tautos 
vaikai pakeltų rusų šovinistų ir 
totalitarinių ideologų dvasinį 
bei fizinį spaudimą ir nepalūž
tų; kad tautos vaikai nepasirink
tų lengvesnio vilionių kelelio; 
kad nesiliaujančio propagandos 
ūžimo apkurtinti, nepamirštų 
aukštų žmoniškumo idealų ir ne
prarastų tikėjimo amžino lietu
vio idealu.

Lietuvių svarbiausias tikslas 
yra išlaikyti kiekvieną savo tau
tos narį dvasiškai ir fiziškai gy
vą, apsaugoti tautos brangiausią 
turtą — vaikus, ir juos išauginti 
sveikais ir šviesiais patriotais 
bei sąmoningais tautų bendruo
menės nariais.

Šiais darbo keliais mes eina
me jau keturiasdešimt antrus 
metus, stengdamiesi palengvinti 
Jūsų naštą tėvynėje ir Jūsų iš
trėmimo vietose.

VLIKO SEIMAS KREIPIASI Į 
LIETUVIUS IŠEIVIJOJE

KREIPKIME PASAULIO DĖ
MESĮ Į MŪSŲ TAUTOS 
KANČIAS!

1985 metų birželio mėnesį 
sukaks keturiasdešimt penkeri 
metai nuo sovietinės agresijos 
ir Pabaltijo • valstybių okupaci
jos. Tai yra dviguba sukaktis: 
lietuvių tautos kančios bei 
skausmo, ir mūsų tautos ryžto 
kovoti už savo laisvę ir nepri-’ 
l^ausomybę.

Lietuvių tauta tėvynėje ken
čia ypatingas kančias, pašalie
čiams sunkiai suvokiamą fizinį 
ir dvasinį terorą ir visokeriopą 
naikinimą, kuris, drauge su 
melu, yra ryškiausias komuniz
mo bruožas.

Keturiasdešimt penkerius me
tus lietuvių motinų skruostus 
vilgo gailesčio ašaros, prisime
nant žuvusius sūnus partizanus. 
Keturiasdešimts penkerius me
tus plėšomi nuo vaikų kaklų 
kryželiai, niekinamos Lietuvos 
bažnyčios, tauta be atvangos 
rusinama.

O vis tik, žudoma, bet nenu
žudyta tauta nuolatos atsinauji
na plačiais gražiausiais ir kil
niausiais būdais ir teikia pasau
liui taurių žmonių ir gilaus žmo
niškumo pavyzdį.

1985 metų birželio mėnesį

minėdami baisiuosius išveži
mus, nepamirškftne paminėti ir 
klaikiosios Lietuvos okupacijos 
sukakties, šiomis progomis mes 
kviečiame viso pasaulio lietu
vius:

Kreipti savo gyvenamo krašto 
visuomenės, spaudos ir žinių 
tarnybų dėmesį į prieš 45 metus 
įvykdytus ir iki šiol tebevykdo
mus nusikaltimus prieš mūsų 
žmones, tautą ir valstybę: -

Organizuoti pamaldas, anti- 
sovietines demonstracijas, bu
dėjimus ir minėjimus savo tar
pe ir kitataučiams;

Prašyti miestų, apskričių, 
valstijų ir federalinių valdžios 
vadovybių, kad jos šia proga pa
skelbtų oficialias deklaracijas, 
pasmerkiančias sovietinį impe
rializmą bei Lietuvos okupaci- 
ją ir'-raginančias visus piliečius 
į bendrą kovą prieš sovietinę 
ekspansiją;

Visais galimais būdais remti 
VLIKĄ ir jo, drauge su latvių 
ir estų pasauliniais veiksniais, 
ruošiamą Sovietų Sąjungos ir 
rusiškojo komunizmo nusikalti- . 
mų viešą nagrinėjimą Kopen
hagoje 1984 metų liepos 23-25 
dienomis;

Dalyvauti pabaltiečių laisvės 
ryžto žygyje 1985 m. liepos 24- 
31 dienomis kurio metu bus lan
komos Skandinavijos sostinės ir 
keliamas Sovietų Sąjungos Hel
sinkio Akto susitarimo laužy
mas;

Įtaigoti savo kraštų vyriausy
bes skelbti Sovietų Sąjungos nu
sikaltimus prieš Pabaltijo tautas 
ir valstybes Helsinkio Akto-per
žiūros posėdžiuose: Ottawoje — 
1985 m. gegužės 7 d.; Budapeš
te — 1985 m. spalio 15 d.; 
Berne — 1986 m. balandžio 15 
d., ir Vienoje — 1986 m. rugsė
jo 23 — lapkričio 4 d.

Įtaigoti savo kraštų vyriausy
bes kruopščiai laikytis Pabaltijo 
valstybių de jure pripažinimo, 
tuo neleidžiant Sovietų Sąjungai 
įteisinti Pabaltijo oikupacijos.

PASAULIO LIETUVIAI, 
džiaugdamiesi ir naudodamiesi 
savo teisėmis bei laisvėmis, ne
pamirškite savo kenčiančios 
tautos! Atminkite, kad mūsų 
ryžtas nenustoti kovojus už 
lietuvio šventą teisę būti laisvu 
sukelia Kremliui rimtą rūpestį 
ir baimę. Niekas taip neardo so
vietinio kalėjimo sienų, kaip 
mūsų vienybė ir bendras darbas. 
Niekas neteikia mūsų paverg
tiems broliams ir seserims tiek 
prasmingos vilties, kiek mūsų 
bendras darbas už Lietuvos 
laisvę.

(Elta)

KELIONĖ Į SPALVINGĄ RUDENĮ
Šalis, kur kalnai ir miškai gyvena

PAULIUS JURKUS

Kartą spalio mėnesio pradžio
je per televiziją ėmė ir pasakė, 
kad į šiaurę ateina gražus ir 
spalvingas ruduo. To dar neuž
teko. Kitą dieną net žemėlapyje 
parodė, kur spalvingas ruduo 
dar nėta paliestas nei lietaus, 
nei vėtrų.

'■ Spalvingų rudeniu matėme 
aplink New Yorką, bet kaip ten 
šiaurėje? Kodėl paminėjo televi
zija? Visa tai suintrigavo. Verta 
nukeliauti ir pamatyti rudenį 
savo gražume. Taip susidėstė 
aplinkybės, kad specialiai nuva
žiavome į šiaurę.
• Gražūs keliai skuba į šiaurę. 
Jau čia pat ima keistis spalvos. 
Ima ir įsimaišo koks raudonas, 

^koks geltonas lapuotis tarp 
kalių medelių. Spalvos vis labiau 
{ceičiasi. Massachusetts valsty- 
Į>ėje jau ruduo. Pilna spalvų, 
$palvėlių, pilna lapų ir tylos. 
Spindi ežeriukai ir tokie tylūs, 
apsnūdę. Visi jie nutilo prieš 
Atsisveikinimą didį. Vasara at
skleidė savo likučius, turtinges- 
Jiis ruduo išsidėstė pašlaitėm ir 
Jlaržais. Jis kvepia vaisiais ir la
pais, tolimais dūmais.
1 Trobelės raudonos, baltos. 
Prie jų prikrauta malkų. Čia yra 

ta šalis, kur medis dar nenu
stojo savo vertės ir prasmės. 
Medelis čia per vasarą žaliuoja 
ir gaivina, o rudenį ir žiemą jis 
pašildo trobeles.

Iškeliaujame į vakarus

Pasiekiame nedidelį West- 
minsterio miestuką. Ten yra na
mai miške, kur mūsų laukė ka
va ir lengvi užkandžiai. Laukė 
ir naujos kelionės planai. Tru
putį atsipūtę, vėl iškeliavome. 
Šį kartą jau ne į šiaurę, o tie
siai į vakarus. Reikėjo kokia 
120 mylių nuvažiuoti pagal mū
sų šeimininko sudarytą planą.

Visas kraštas labai kalnuotas. 
Eina keičiasi kalniukai, kalvos. 
Kartais užsikeli labai aukštai ir 
matai begalines tolybes. Ir visur 
miškai, miškai, kalnai, kalneliai.

Mūsų kelias ir vingiavo, rai
tėsi per tuos kalnus. Tas ke
lias vadinasi Mohawk Trails — 
indėnų giminės kelias. Jis perei
na Massachusetts ir nuskuba į 
New Yorko valstybę. Pakelėje 
buvo daug suvenyrinių krautu
vių su indėniškais papuošimais, 
su indėnų statulomis, drabu

žiais. Bet visa tai — taip sau. 
Matyta.

Bet gamta čia tai yra nuosta
biai graži. Kiekvienas kelio vin
gis atidengia naujus vaizdus. 
Prie pat kelio stovi raudoni, gel
toni papurę medžiai, tokie ra
mūs. Už jų didesni, spalvin
gesni. Už jų dar kiti. Pasirodo 
ir nuogos medžių šakos.

Medžiai auga po tiltu
Privažiavome tokią vietą, kur 

visi sustoja apsidairyti, pasi
džiaugti reginiais. Čia yra di
delis tarpkeklis, kurio apačioje 
teka Connecticuto upė. Aplin
kui upę auga didžiulės eglės, 
pušys, šlaitai nugriuvę, o tiltas 
nuo vienos kalno viršūnės, nusi
tiesia į kitą viršūnę. Geležinis 
tiltas, pastatytas 1930 metais.

Visiem labai įdomu pergyven
ti tą aukštumos įspūdį, kad po 
tavo kojom auga medžiai. Tu 
esi aukščiau už tas medžių vir
šūnes. Žemai matai upę. Kažkoks 
laivelis. Meškerioja. Atrodo, 
kad vanduo ten sustojo ir neju
da. Bet tikrumoje jis juda, lei
džiasi į pakalnę.

Žvalgais nuo tilto atramos, 
aplink kalneliai, kalvos, spal
vingi medžiai.

Važiuojant tolyn, kartais upe
liukai priartėjo prie kelio. Vie
tom jie suskubę, kitur aptin
gę. Bet įspūdingiausia tai vagos, 
kuriom ūžia pavasario vande
nys. Dabar ten nieko nėra, tik 
akmenys, tik akmenys.

Įvažiavome į Williamstown 

miestą. Jis yra visai Massachu
setts valstybės kampe. Viršuje 
čia pat yra Vermontas, o dešinė
je New Yorko valstybė. Kai pa
mačiau miesto įrašą, tuojau su
pratau, ko čia atvykome. Čia 
yra labai turtingas muziejus, 
kurį suorganizavo ir įkūrė vie
nas žmogus Smith.

Gražiajame muziejuje
Muziejaus aplinka gražiai su

tvarkyta. Atvykęs čia, pasijauti 
išr karto kilniau, šventiškiau. 
Anas turtuolis pradėjo paveiks
lus rinkti dar prieš pirmąjį karą, 
jau aistringai rinko po pirmojo 
pasaulinio karo. Surinkta čia 
nuo gotikos, renesanto laikų iki 
modernizmo, iki šio amžiaus 
pradžios. Labai daug paveikslų 
iš impresionistų epochos. Tokio 
Renoiro turi kokia 60 paveiks
lų, pilna romantikų dailininkų, 
realistų. Bet kodėl nėra moder
nistų, kurių epochoje gyveno tas 
turtuolis?

Į tą klausimą taip atsakiau. 
Modernusis menas dažnai žmogų 
sukrečia, suardo iš vidaus, o 
savininkas to muziejaus norėjo 
parodyti, kad menas pakelia 
žmogų, jį praturtina paguodžia 
kad toks menas gražiai sugyve
na su gamta Tik pažiūrėk pro 
to muziejaus langus, kokie jau
kūs malonūs vaizdai, specialiai 
sukurti, kad lankytojui paliktų 
gražus įspūdis.

Salia paveikslų jis rinko ir 
sidabrinius indus. Jie eksponuo
ti bendrai su tapyba, su grafi

ka, labai priderinti prie aplin
kos. Juk ir sidabro žvilgesys 
maloniai nuteikia žiūrovą. Rin
ko ir senoviškus baldus. Ir jie 
kaip praeitų amžių liudininkai 
čia išsitenka, vienas kito ne
sunaikina.

Įėjimas nemokamas. Ir iš ko 
jie išsilaiko? Greičiausiai iš 
aukų, parduodamų reproduk
cijų, meno leidinių.

Ir tikrai, kai išeini iš tokio 
muziejaus, jauties ir didesnis ir 
tvirtesnis. Tas grožis, didieji 
žmonijos siekimai ir meno kūri
niai tave tokiu padaro.

Ir dabar gamtą matai dar 
gražiau, dar labiau ją stebi. 
Grįžome tuo pačiu keliu. Už 
mūsų nugarų saulė leidosi. Me
džiai ramūs švytėjo paskutinėje 
saulėje. Pamažu temo, pilkėjo. 
Nuo medžių traukėsi žėrinti 
spalva, ir juos apgaubė ta pati 
visa naikinanti tamsa. Tik ma
šinos lempos apšviesdavo su
migusias šakas. Tada tarp tų 
medžių sužvilgo stirnaičių akys. 
Ir jos priklauso šiem kalnam 
ir baugios stebi, kaip vakaro 
tamsą piausto automobilių 
šviesos.

Paliekame stifnaites. Sku
bame. Sustojame sename malū
ne užvalgyti. Čia palikta taip, 
kaip buvo seniau. Stalai storų 
lentų, o suolai tokie pat. Čia 
restoranas garsus savo blynais 
ir upu. Keliaudamas tuo ke- 

’liu. negali sustoti puošniuose 
restoranuose, nes tada pažeisi 
kelionės stilių. Tokių restoranų 

čia ir nėra. Čia yra miškai ir 
kalnai, lapų kvapas, žiburėliai 
sodybose ir šunų lojimas.

Grįžome į namus miške. Mū
sų šeimininkas buvo dar supla
navęs kitą vakarinę pramogą.

Jis yra didelis muzikos mėgė
jas ir savo namuose turi įsi
rengęs Sudėtingą ir tobulą apa
ratūrą plokštelėm, garsajuostėm 
.groti. Turi ir pačius naujausius 
įtaisymus, kur leizerio šviesos 
spindulys bėga per plokštelę 
ir groja. Tos plokštelės yra gana 
mažos ir labai taupios. Jų pavir
šius visai lygus. Viduje matosi 
linijos, kuriomis ir bėga leize
rio spindulys. Balsas labai šva
rus, be jokio šlamėjimo.

Jis išnuomoja įvairius filmus 
vaizdajuostėse (video). Filmą 
leidžia per savo televiziją, o 
vaizdajuostės balsą įjungia į 
savo garsiakalbius. Gaunasi la
bai puikus efektas, tartum sėdė
tum koncertų salėje ir klausy
tum. Perduoda subtyliausius to
nus, taip pat ir triukšmingas bei 
garsias vietas.

Patogiai įsitaisę ir gerdami 
kavą, taip žiūrėjome bent kele
to filmų — operą "Traviatą,” 
“Gandi”. Abu filmai labai įspū
dingi. Rodė ir žvaigždžių karą 
su įspūdingais garsų efektais.

Taip vakaro ir neliko, teko net 
valandą pasiskolinti iš ateinan
čios dienos.

(Bus daugiau)
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vysk. Kazimiero Paltaroko aš- 
tuoni laiškai aukštiems komunis
tų pareigūnams, įskaitant ir patį 
Staliną, kad nebūtų atimta Vil
niaus katedra ir kad liktų šv. 
Kazimiero kūnas tos katedros 
koplyčioje. Prašymai' neatnešė 
vaisių, bet jie rodo tikinčiųjų 
pastangas ir komunistinės val
džios atšiaurumą. Vysk. Paltaro
ko laiškus iš mikrofilmų Aidams 
parengė prel. P. Jatulis. Tai la
bai įdomi dokumentinė medžia
ga.

Aidų 6 nr. yra dar šie straips
niai: Kęstučio Skrupskelio Uto
pinės galvosenos bruožai; Vy
tauto Bagdanavičiaus — Auko
jimas prūsuose XVI amžiaus 
pradžioje (kiaulės ir kitų gyvu
liu); Mildos Budrienės — Lietu
viai gydytojai Amerikoje XIX 
šimtmečio pabaigoje; Paul 
Duval — Telesforo Valiaus kū
ryba. Be to, Stasio Santvaro ir 
Nerimos Narutės eilėraščiai.

KUN. DR.J. PRUNSKIS (STEIGĖ 

“ATEITIES” PREMIJŲ FONDĄ
Mylėdamas mūsų išeivijos 

jaunimų, žurnalą “Ateitį” ir visų 
ateitininkijos sąjūdį, nuspren
džiau ateitininkams paskirti 
savo santaupas — 10,000 (de
šimtį tūkstantių) dolerių.

Noriu, kad jie būtų investuoti 
ilgesniam laikui ir kad iš jų su
sidarančios palūkanos kasmet 
būtų perduodamos “Ateities” 
žurnalo skelbiamiems ir prave
damiems konkursams mūsų jau
nimo kūrybos skatinimui. Mi
nėtą sumų perduodamas Atei
tininkų. šalpos fondui, pakvie-

čiau jos globėjais prof. Adolfą 
Damušį ir dr. P. Kisielių. Po 
vienoju mirties antras tepakvie
čia ton vieton savo parinktą 
kitų.

Šie pinigai pasilieka ateiti- 
ninkijos nuosavybė, tik jeigu bū
tų nevykdomos čia nužymėtos 
sąlygos pasilieku teisę juos per
kelti kitur.

Kun. Juozas Prunskis

AIDAI ŽENGIA I 40-TUOSIUS
GYVAVIMO IR KŪRYBOS METUS

Aidų Nr. 6, kuriuo užbaigiami 
1984-ieji, šv. Kazimiero jubilie
jui skirti metai, buvo atspaus
dintas po Kalėdų ir išsiųstas 
prenumeratoriams sausio pir

momis dienomis. Šiame numery 
je taip pat baigta spausdinti 
ir jubiliejinė medžiaga, ėjusi 
per visus praėjusių metų nume-„ 
rius. Šeštam numeriui beliko tik

Apžvalginėje dalyje skaityto
jas ras aktualų straipsnį — Ka
talikybė ir inteligentija šiuolai
kinėje Lietuvoje. Apie ją dalis 
išeivių yra klaidingos nuomonės. 
Toliau: V. Rociūnas apibūdina 
Katalikų Kongresą Toronte, kun. 
V. Pikturna — Kunigų suvažia
vimą, Jurgis Gimbutas — San
taros-Šviesos suvažiavimą, A. 
Kučiūnas — Dux Magnus operą 
ir Meila Kairiūkštytė-Balku- 
vienė —JEierre Bonnardo dailės 
parodą Washingtone.

Su šiuo laišku, 1984 gruodžio 
5 iš kun. Juozo Pronskio ga
vau 10,000 — (dešimties tūks
tančių dolerių) čekį, adresuotą 
“Ateitis” Relief Fund, Ine.

Ateitininkų federacijos Šal
pos iždininkas šią gautą 
dovaną jau įdėjo į certificate 
sąskaitą No. 75402—2.3 dviem su 
puse metų iš 10.875% Midland 
Savings and Loąn Association 
banke-, 4040 S. Archer Avė., Chi- 
cago, IL 60632. tel. 254-4470. 
Palūkanos kas ketvirtį metų bus 
pridedamos prie pagrindinio 
kapitalo ir neš tą patį nuošim
tį, kaip ir pagrindinis kapita
las. Palūkanas išsiimti bus gali
ma, kada tiktai bus reika-

Knygų recenzijų skyriuje A. 
Vaičiulaitis apžvelgia VI. Kulbo
ko veikalą “Lietuvių Literatū
rinė kritika svetur”, K. Barėnas 
— Alės Rūtos romaną “Pirmie
ji svetur”, Pr. Visvydas — An
tano Musteikio romaną “Dan
gaus ir žemės šaknys”.

Šis Aidų numeris iliustruotas 
dail. Telesforo Valiaus darbais 
jo monografijos išleidimo proga.

Su šiuo numeriu Aidai užbai
gė 39 gyvavimo metus. Žurna
lo prenumerata — 20 dol. me
tams. Adresas: Aidai, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

TALKA GINANT PABALTIECIUS

New Yorkas. Americans for 
Due Process praneša, kad JAV- 
ių Teisingumo Departamento 
Office of Special Investigations 
gruodžio 27 persiuntė Imigraci
jos teisėjui Howard I. Cohen 
eilę teisinių dokumentų, kurie 
paremia OSI teigimą, kad Esti
jos pilietis Kari Linnas turėtų 
būti deportuojamas į Sovietų Są
jungą.

Pirmasis dokumentas yra 
1984 spalio 19 laiškas iš Vaka
rų Vokietijos generalinio konsu
lo Elfriede G. Kroger OSI di
rektoriui Neal M. Sher. Jame p. 
Kroger atsako N. Sher spalio 5 
pasiteiravimui dėl p. Linno de
portavimo į Vakarų Vokietiją. 
Jisai pareiškia, kad Vak. Vokieti
ja sutinka priimti tiktai tuos 
asmenis, kurie yra vokiečių^tau- 
tybės (“natio nality”). . Z?

Antrasis yra N. Shero 1984 
spalio 24 paliudijimas, kuria
me jis teigia, kad 1984 liepos 
mėnesį Maskvoje, Sovietų Sąjun
gos prokuratūros pareigūnai 
jam pasakė, kad Sovietų Sąjun
ga yra pasiruošusi priimti p. 
Linną »kai jis bus deportuoja
mas iš

Trečiasis yra JAV-ių Valsty
bės Departamento teisinio pata
rėjo Davis R. Robinson 1984 
gruodžio 20 deklaracija. Dekla
racijoj, D. Robinson pareiškia, 
kad Teisingumo Departamentas 
kreipėsi į Valstybės Departa
mentą ir prašė jų pareikšti savo 
nuomonę dėl nepripažinimo po
litikos kas liečia p. Linno depor
taciją į Sovietų Sąjungą. Tai

buvo daroma, nes imigracijos 
apeliacinis teismas iškėlė JAV-ėm 
klausimą dėl Sovietų Sąjungos 
tinkamumo dėl deportavimo 
vietovės. ,

Toliau yra pareikšta, kad Tei
singumo Departamentas yra 
Valstybės Departamentui pra
nešęs, kad Se\:etų Sąjunga su
tinka priimti p. Linną į savo te
ritoriją. Taip pat, kad šiuo me
tu, joks kitas kraštas nėra su
tikęs priimti p. Linną.

Čia paskutinio deklaracijos 
punkto vertimas:

“Teisingumo Departamentas 
yra taip pat pranešęs Valsty
bės Departamentui, kad jų nu
sistatymu, p. Linno deportacija

pagrindą dėl tokio prašymo. Me
morandumas atmeta ir prašo 
teisėjo neatsižvelgti į p. Linno 
gynybos advokato Ivars Berzinš 
prašymą deportuoti p. Linną į 
nepriklausomą Estiją, nes jis 
yra Estijos pilietis. Šį prašymą 
ir Memorandumą pasirašo OSI 
direktorius Neal Sher, jo asisten
tas Michael VVolf ir du OSI 
advokatai Jeffrey Mausner ir 
Aron Goldberg

Tikimasi, kad gynyba atsa
kys į OSI Memorandumą.

Visi kviečiami jį užsiprenume- • ^nSa’ ^>e pabaudos.

Iš k. operos solistas Algis Grigas, dirigentas Alvydas Va- 
saitis, dr. Vitalija Vasaitienė ir solistė Dalia Kučėnienė.

SOLISTO ALGIO GRIGO 
PLOKŠTELĖS SUTIKTUVĖS

-ių.

pagal Immigration and Natio- 
nality Act 8 USC 1253 a) (7) 
straipsnį 243 (a) (7). Pagal tą 
straipsnį, deportacija yra nu
kreipiama “į bet kokį kraštą, 
kuris sutinka priimti tokį asmenį 
(“alien”) į savo teritoriją”. Tad, 
atsižvelgiant j Teisingumo De
partamento nusistatymą, yra 
mano išvada, kad p. Linno de
portacija pagal 8 USC 1253 
(a) (7) j tokią vietą, kuri ran
dasi Sovietų Sąjungos teritori
joje, nebus teisiškai priešinga 
JAV-ių ilgametei ir stipriai reiš
kiamai Estijos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo 
politikai.’

Prie OSI laiško dar yra pri
dėtas OSI gruodžio 27-tos prašy
mas teismui deportuoti p. Linną 
į Sovietų Sąjungą ir jų memoran
dumas, kuris pateikia jų teisinį

-o-
Yra aišku, kad Valstybės De

partamento Memorandumas ir 
OSI prašymas pabaltietį depor
tuoti į Sovietų Sąjungą neatsi
žvelgia į mus nei kaip žmones, 
nei kaip tautą. Valdžios teigi
mas, kad nepripažinimo politi
ka buvo ir telieka stipri yra 
bergždžias biurokratų bumų 
aušinimas.

Prieš Kalėdas JAV-ės depor
tavo ukrainietį Feodor Fedoren- 
ko į Sovietų Sąjungą. Kari Lin
no laukia tokia pati ateitis. Jo 
pėdsakais seka Palčiauskas, Juo
dis, Kairys, Benkunskas, Gu
dauskas, Katinauskas, Virkutis, 
Kungys ir kiti mūsų tautiečiai. 
Americans for Due Process daro 
visa ką 
įstaigos 
ir kelti 
parama 
reikalinga. Aukos priimamos: 
Americans for Due Process, PO 
Box 85, VVoodhaven, New York 
11421.

Americans for due Process

galima priešintis OSI 
neteisėtiem metodam 
juos į viešumą. Jūsų 
šiam darbui yra labai

Aukos priimamos:

Chicagoje gruodžio 8 įvyko 
operos solisto Algio Grigo plokš
telės sutiktuvės. Plokštelėje įra
šyta pasaulinių operų arijos ir 
viena plokštelės pusė yra skirta 
lietuvių kompozitorių kūri
niams. Įrašas padarytas su pil
nu (74 asmenų) pasaulinio gar
so simfoniniu orkestru “PHIL
HARMONIA HUNGARICA”, 
diriguojant muz. Alvydui Vasai- 
čiui. Rekorduota Vakarų Vokie
tijoje ir spausdinta garsiosios 
Teldee bendrovės Sigitai/Stereo 
sistema. Viršelį sukūrė dail. Ar
vydas Algminas.

Gausiai susirinkusius kviesti
nius meno ir muzikos garbėjus 
maloniai pasveikino šios puotos 
vedėjas red. Mykolas Drunga. 
Trumpai sveikino prof. dr. Leo
nardas Šimutis ir Chicago Cham- 
ber Orchestra meno vadovas ir 
vyr. dirigentas prof. dr. Dieter 
Kober. Operos solistas Algis 
Grigas dėkojo visiem jį skati- 
nusiem . tobul intisdainavimo 
specialybėje. Gauta daugybė

sveikinimų iŠ visų pasaulio kraš
tų jų tarpe ir iš Philharmonia 
Hungarica intendanto dr. 
Tobischek, ir Lietuvos Operos 
Vilniuje ir eilės iškiliųjų muzi
kų ir muzikos kritikų. Didžio
sios klasikinės muzikos radijo 
stoties WFMT programos direk
torius Norm Pellegrini savo 
sveikinime pranešė, kad plokšte
lės ištraukos bus transliuojamos 
gruodžio 29 per 827 radijo sto
čių tinklą Amerikoje ir Kana
doje, taipgi per 17 užsienio 
valstybių radijo tinklą.

Kulinarijos daktarė Dana Ku- 
rauskienė vadovavo puikiam še
fų kadrui paruošiant puikiausius 
patiekalus. Taipgi, sužinojus 
apie plokštelės išleidimo pla
nus ir dideles finansines išlai
das, tapo pirmąja garbės prenu- 
meratore. Plokštelę išleido A. G. 
RECORDS, kaina $10.00. Kana
doje $13.00 kanadiškais. 
Plokštelė gaunama pas platin
tojus ir didžiose amerikiečių 
parduotuvėse.

“TĖVYNĖS SARGO” 3 nume
ris išėjo iš spaudos prieš pat 
Kalėdas.

šiame numeryje yra du kun. 
dr. Vytauto Bagdonavičiaus, 
MIC, straipsniai: apie vysk. Ma
tulaitį ir apie spaudos draudi
mo tarpsnius. Apie Lietuvių 
Krikščionių Demokratų progra
mą 80 metų sukakties proga 
telpa vysk. Petro - Pranciškaus 
Būčio, MIC, prel. K. Šaulio 
ir kan. J. Tumo straipsniai. Ne
seniai mirusio prof. J. Ereto stu
dija “Apie visokeriopą auklėji
mą” versta iš vokiečių kalbos.

Apie “Paraudusią Pasaulio 
Bažnyčių Tarybą” rašo J. Virp
ša. Paminėtos pulk. J. Švedo 
dr. V. Baublio, inž. A. Vens- 
kaus ir dr. K. Bobelio sukaktys.

Prisimenami mirusieji: kun. 
Ant Petrauskas, Kazys Mickevi
čius, Jonas Senauskas, prel. K. 
Šaulys, dr. Juozas Leimonas, 
Robert Schuman, dr. Viktoras 
Jasaitis, Antanas Benderius, 
prez. Aleksandras Stulginskis, 
kun. Bronius Dagilis, dr. Anta
nas Ramūnas-Paplauskas, dr. 
Antanas Vasys ir Magdalena 
Galdikienė.

Plačiai apžvelgiama krikš
čionių demokratų veikla pasau
lyje.

Recenzuojamos dvi knygos: 
vysk. V. Brizgio “Žmogus rea
liame gyvenime” ir kun. dr. Pr. 
Dauknio disertacija “The Resist- 
ance of the Catholic Church in 
Lithuania Against Religious 
Persecution”.

“Tėvynės Sargas” išeina tris 
kartus metuose. Leidžia Leono 
XIII fondas (Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjunga, kurios 
pirmininkas Vladas Šoliūnas). 

■^Redaktorius Algirdas J. Kasulai- 
»tis. Administratorius A. Viliušis, 
4050 So. Campbell, Chicago, 
IL 60632. Metinė prenumerata 
$12.00, o atskiro numerio kaina 
$4.00. Gaunama administracijos 
adresu.

LKDA (Lietuvių Krikščionių 
Demokratų S-gos) biuletenis 
išėjo iš spaudos gruodžio mėn. 
Numeryje paduodama san
trauka apie VLIKo seimą, Ame
rikos Lietuvių kongresą, apra
šoma krikščionių demokratų 
veikla. Administratorius Jonas 
Kavaliauskas.

“ŽINIARAŠTIS”, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos lei

džiamas biuletenis, gruodžio 5 
numeryje patiekia žinių apie 
Liet. Jaunimo S-gos veiklą ir 
planus. Redaguoja Regina 
Stančikaitė, o talkininkais yra 
Tadas Dabšys, Gintaras Grušas, 
Rima Navickaitė, Linas Poli- 
kaitis, Gailė Radvenytė, Sau
lius Stančikas ir Leonas Vaitai- 
tis. Biuletenis 12 pusi., atspaus
tas ofsetu.

MIELAS TAUTIETI,

Šiuo metu , OSI įstaiga siaučia JAV-ių teismuose, spaudoje. OSI naudo
jasi KGB parūpinta medžiaga. OSI traukia mūsų tautiečius į teismus ir siekia juos depor
tuoti Į Sovietų Sąjungų.

Atsisplrkime prieš OSI ir KGB suokalbį. Atsistokime pž savo tautiečių ir tautos 
teises. Kviečiu Jus į talką. Neleiskime kad OSI su KGB pagalba perrašytų mūsų 
istoriją. Darykime viską, ką galime, kad mūsų ateities kartos galėtų didžiuotis Lietuvos 
istorija Ir lietuvių vardu!

RASA RAZGAIT1ENĖ
Koordinatorė
Americans for Due Process

Noriu prisidėti prie Americans for Due Process vedamo darbo.

Pavardė, vardas

Adresas

Suma S Data

Noriu, kad auka būtų anoniminė.
Kalba Chicagos kamerinio orkestro meno vadovas ir vyr. 
dirigentas prof. dr. Dieter Kober. Prie stalo muzikas Kazys 
Skaisgirys.

BENDRADARBIS Nr. 29, 
1984, neperijodinis Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 48 
psl. leidinys, skirtas vienuolijos 
rėmėjams, talkininkams bei bi
čiuliams. Redakcija: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
CT 06260. Numerio redaktorė 
sės. Ona Mikailaitė.

Ilgoku A. Kuolo straipsniu 
prisimenamas kun. St. Yla, ilga
metis vienuolyno kapelionas. 
Rašoma apie mirusias seseles 
Feliciją Rogalskytę ir Mariją 
Beatričę Venslovaitę ir visuo- 
menininkę Magdaleną Avietinai- 
tę. Kun. dr. V. Cukuras, dabar
tinis vienuolijos kapelionas, pa
teikia minčių mąstymui apie 
“Žmogaus kančią”.

Aprašoma naujoji vienuolijos 
vadovybė, seserys jubiliatės: 
Gertrūda, Consolata, Mičhaelė, 
atšventusios 50 metų vienuoliš
kojo gyvenimo ir seselė Berna
detą, mininti 25 metus, paduota 
rėmėjų apžvalga, aptartas šv. 
Kazimiero jubiliejus Romoje. 
Numeris gausus iliustracijomis.

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 8Ž7- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas j namus.
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1984 METAI ŽIDINYJE
Lietuvių Kultūros Židinio kor

poracijos finansiniai metai bai
giasi birželio 30. Vėliau rudenį 
būna narių susirinkimas, kuria
me duodami veiklos ir finansų 
pranešimai. Dabartinio Židinio 
valdybos pirmininko Antano 
Mičiulio iniciatyva nutarta šį 
kartą stabtelėti ir anksčiau duo
ti trumpą veiklos apžvalgą, kuri 
apimtų praėjusius kalendorinius 
metus, t.y. nuo 1984 sausio 1 iki 
gruodžio 31.

Per tą laiką Židiny įvyko 49 
renginiai, kuriuos suruošė įvai
rios lietuvių organizacijos ir pri
vatūs asmenys. Tarpe jų buvo 4 
parodos, 4 koncertai, 6 baliai, 
8 minėjimai, 3 suvažiavimai, 
I paskaita, 3 pamaldos, 2 jau
nimo šokiai, vienos vestuvės, vie
nos krikštynos, 4 sukaktuviniai 
arba laidotuviniai pietūs, dvejos 
kūčių vakarienės ir eilė mažes
nių susibūrimų. Be to įvyko 29 
posėdžiai, 11 susirinkimų ir 13 
sueigų.

Tankiausiai Židiniu naudojosi 
lietuviškas jaunimas ir Perkūno 
vyrų choras. Sezono metu Lietu
vių Atletų Klubo sportininkai 
turėjo 3 kartus savaitėj treniruo
tes, o kartais ir pirmenybių 
rungtynes. Tankiai repetavo 
tautinių šokių grupė Tryptinis, 
o Perkūnas turėjo repeticijas 
vieną arba du kartus savaitėje, 
su 3 mėnesių pertrauka vasaros 
metu.

Dauguma renginių buvo su 
bilietais arba aukomis prie įėji
mo ir beveik visos organizaci
jos, išskyrus vieną kitą, atsily
gino už patalpų naudojimą. Po
roj atvejų, dėl finansinio nepa
sisekimo, rengėjai buvo atleisti 
nuo mokesčio.

Paskaitom, posėdžiam, susi
rinkimam, repeticijom, sueigom, 
treniruotėm bei rungtynėm pa
talpos buvo duodamos nemoka
mai. Pageidaujama, kad organi
zacijos, šiam tikslui naudojan
čios patalpas, būtų Židinio na
riais, bet ne visos susipranta su
mokėti bent minimalinį 10 dole
rių metinį nario mokestį.

Pagal 1984 metų kalendorių, 
renginius Židiny ruošė šios or
ganizacijos; ALTA, BALFAS, Bi
rutės Draugija, Gydytojų Drau
gija, PL Jaunimo Sąjunga, Jinai 
ir Trys Gintarai, Karių Ramovė, 
Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija, KASOS Kredito Unija, 
Šv. Kazimiero Minėjimo Komi
tetas, S. Kudirkos Šaulių kuopa, 
Kultūros Židinio Valdyba, Lais
vės Žiburys, Lietuvių Fondas, 
Lietuvių Atletų Klubas, Lietuvių 
Moterų Federacijos, NA. u- 
bas. Lietuvių Bendruomenė, 
Maironio Mokykla, Moterų Vie
nybė, Perkūno Choras, Tėv. 
Pranciškonai, Skautai, Tauto
dailės Institutas, Tautos Fon
das, Tryptinis. Posėdžiam ir su
sirinkimam patalpas naudojo 
dar kelios kitos grupės bei or
ganizacijos.

Šalia lietuvių, kai kada Židi
nio patalpos buvo nuomuojamos 
ir kitataučių grupėm. Pernai 
11 kartų renginius darė kitatau
čiai, bet buvo stengtasi, kad tuo 
metu patalpos būtų laisvos ir iš 
anksto lietuvių neužsakytos. Be 
to, žemutinį vestibiulį porą kart 
j metus nuomuoja valdžios rin
kiminė komisija.

Taip pat reikia pastebėti, kad 
Židinio biblioteka yra atidary
ta šeštadieniais nuo 10 iki 12 
vai. Tiktai gaila, kad labai ma
žai beturime skaitytojų.

Dabar tiek tiek apie finansus. 
Pernai pastebimai pašlijo Kultū
ros Židinio narių pareigingu
mas. Pažiūrėjus į knygas, rasta, 
kad tik 115 narių susimokėjo 
10 dol. mokestį, o aktyviųmarių 
yra bent dvigubai daugiau. Taip 
pat Židinys gauna vis mažiau 
aukų. Itin sumažėjo aukos 1984 
m. antrąjį pusmetį. Didžiausias 
įnašas atėjo iŠ KASOS narių, 
kurie, įstodami į lietuvišką Kre
dito Uniją, savanoriškai aukoja 
Kultūros Židiniui.

Sudėjus aukas, nario mokestį 
ir patalpų nuomą, jokiu būdu 
neužtenka lėšų Židinio išlaiky
mui, kuris siekia 50,000 dol. su 
viršum per metus. Vienintelis iš
sigelbėjimas — tai bingo žaidi
mų pajamos. Iš Lietuvių Atletų 
Klubo vedamų žaidimų Kultūros

Židinio pajamos visai neišblės- 
<?•
Židinio valdyba pageidauja ir 

pašo glaudesnės kooperacijos 
užsakant ir užmokant už patal
pą naudojimą, laukia, kad dau
giau lietuvių taptų Židinio na
riais ir susimokėtų nario mo-

Židiniui atėjo 25,000 dolerių. 
Pusė tėvų pranciškonų bingo 
grupės pajamų taip pat skiriama 
Židiniui. Iš ten gauta 12,527 
dol.

Pagal susitarimą su pranciš
konais, 15% nuo visų metinių bstį, ateitų į pagalbą bingo 
pajamų yra padedama į specialų darbininkam ir neužmirštų Židi- 
bendrą rezervinį fondą. Kas niari bent retkarčiais paaukoti, 
lieka, to turi užtekti Židinio K. Židinys jau daugiau metų 
išlaidom padengti. Seniau už- tari “tax Exempt” statusą ir vi- 
tekdavo ir dar likdavo, bet atei
nantieji fiskaliniai metai jau pa
rodys ne likutį, bet nuostolį. 
Jeigu pajamos vis mažės, prisi
eis lėšas semti iš Židinio iždo, fondam, neužmirškime ir savo 
o ilgainiui ir iš rezervinio fon- nannj. Aukų čekius galima siųs- 
do. Laikui bėgant, reikės pa- šiuo adresu: Lithuanian Cul- 
kelti nario mokestį, arba tan- Center, Ine., 355 Highland 
kiau ir už didesnį mokestį nuo- BLvd-, Brooklyn, N.Y. 11207. 
moti patalpas kitataučiam, idant Alg* Š.

sos aukos Židiniui gali būti 
nerašomos nuo uždarbio dėl 
mokesčių palengvinimo. Jeigu 
aukojame vieniem ar kitiem

—- JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba Vasario 16-osios pro
ga yra paruošusi specialias radi
jo programas: vieną lietuviškai 
20 minučių, kitą angliškai 28 mi
nučių. Juosteles galima gauti pas

pro-

DVIGUBA SUKAKTIS

Harmonija gruodžio 23 gieda Švi Patriko katedroje New 
York e kalėdiniame koncerte. Iš k. Petras Tutinas, Vikto
ras Ralys, Birutė Malinauskienė, Asta Butkutė, Rasa Bobe- 
lytė-Brittain. Nuotr. K.S. Butkaus. .

617 393-7300, 
70 Curtis Rd 
01501.

753-7232 arba 
ext. 654. Adresas:

Aubum, Mass.

JdijOs Šukytės kon- 
fponuojant pianis- 
Eampsatytei, vasa- 
Chicagme, Marijos

A. Yankauskas, bet po keletos 
mėnesių jam susirgus Šv. Kazi
miero parapija pavesta tėvam 
Marijonam.

Seniausios VVorcester lietuvių 
parapijos klebonu kun. J. Dam
brauske, tuometinio marijonų 
provincijolo, pavedimu 1972 
sausio mėn. paskirtas kun. An
tanas Miciūnas, MIC, kuris iki groja Anna Walinsky. 
šiol vadovauja parapijai. Jo rū
pesčiu pastatyta nauja kleboni
ja ir 1974 pašventinta.

Kun. Juozas Budzeika, MIC, 
būdamas parapijoj 
plačiai veikė su 
kauskio vardo 
kų kuopa, tretininkais ir ėjo 
kelių kitų organizacijų dvasios 
vado pareigas, užsitarnavo para-

Šv. Kazimiero parapijos 90 atšventė auksinį kunigystės ju- 
metų ir Sv. Kazimiero par. mo- b i lieju ir po metų mirė.
kyklos 60 m. gyvavimo sukaktys Kun. J. Steponaitis atkeltas iš 
buvo paminėtos lapkričio 25 Aaišros Vartų par., įsijungęs į 
Worcester, Mass. apaštalavimo darbą, ypatingai

Apie pirmuosius lietuvius, į- daug laiko skyrė jaunimo auklė- 
sikūrusius tame mieste, užtin- jLmai. Dirbo su skautais, ateiti- 
kamos žinios nuo 1876, bet įlinkais, šeštadieninėj mokykloj, 
tik 1891 įsisteigė pašalpinė stovyklaudavo su ministrantais. 
Sv. Kazimiero vardo draugija, Priklausė prie Balfo skyr. valdy- 
kuri ir buvo parapijos steigimo l>os, buvo Lietuvių Bendruome- 
užuomazga. ‘ "

1894 metai yra laikoma para
pijos steigimo data.

1895 kun. J. Jakštys pastaty
dino nedidelę medinę bažnytė nuotaikos parapiečių, ypač jau- 
lę ir buvo pirmuoju tos parapi raino, mėgiamas. 1971 perkeltas 
jos klebonu. 1899 pastatyta kle- j Athol, Mass., Šv. Pranciškaus piečių meilę ir pagarbą. Parapi- 
bonija.

Nuo 1900 vis daugiau pradė
jo atvykti lietuvių, tai senoji 
bažnytėlė pasidarė per maža. 
Tuokart klebonas 1901 užpirko 
Providence ir Waverly gatvių 
kampe sklypą, einantį iki Clark 
son gatvės bažnyčios statybai.

Prasidėjo darbai ir 1903 dėl 
lėšų stokos buvo pastatyta -tik
tai rūsys. Jis buvo apdengtas ir 
pašventinus naudotas^ pa
maldom.

1908 klebonu buvo kun. V 
Bukaveckas, bet įvairios kliūtys, 
nesutikimai trukdė tęsti bažny
čios užbaigimą.

Paskyrus 1913 klebonu jaunų, 
energingą ir sumanų kun. J. Ja
kaitį parapija ėmė atsigauti. Į- 
steigta organizacijos, buvo baig
ta statyba ir 1916 spalio 16 
iškilmingai pašventinta naujoji 
bažnyčia. Klebono rūpesčiu 1924 
rudenį pradėjo veikti parapinė 
mokykla ir mokyti pakviesta se
selės kazimierietės.

Vėliau kun. Jakaitis įstojo į 
marijonus. Kurį laiką buvo pro
vincijolu, įsteigė Argentinoje 
marijonų misiją ir visur jo dar
bai buvo sėkmingi. Savo kuni
gystės auksinį jubiliejų atšvęsti 
atvyko į VVorcesterį, 
rapiečiais, kurie jį 
bė ir mylėjo ir net 
geriausiu tėvu“.

Nuo 1929 klebonu paskirtas 
kun. Aug. Petraitis. Jis buvo 
geras parapijos administrato
rius. karštas patriotas, besirū
pinantis lietuviškais reikalais. 
Jo pastangomis buvo surengtas, 
iškilmingas Vytauto Didžiojo 
mirties 500 metų minėjimas ir 
parapijos auksinis jubiliejus. 
Daug pajamų skyrė lietuvių šel
pimui, Lietuvos valstybės atsta
tymui, rūpinosi katalikų moks
leivių susivienijimo reikalais, 
skaitė paskaitas lietuviškose ko
lonijose, buvo aktyvus Balfo vei
kėjas. Mirė 1957 rugpjūčio 30, 
išbuvęs klebonu 28 metus.

Po jo mirties parapiją keletu 
metų administravo kun. J. Bala
nas.

1965 klebonu skiriamas kun.J, 
J. Jutkevičius, o vikaru liko kuo. 
J. Bakanas.

Kun. J. Bakanas yra pirmasis 
lietuvis kunigas, kilęs iš Šv. Ka
zimiero parapijos. Jis buvo va
saros mokyklos vedėju, lietuvių 
karo veteranų kapelionu, didelis 
tolerantas ir malonus parapie- 
čiam. 1967 perkeltas į Aušros 
Vartų par., o nuo 1972 išėjo po
ilsiu apsigyvendamas vyskupijos 
kunigam skirtuose namuose - 
Vianney House. Nors ir pasitrau
kęs iš aktyvios parapinės veik
los, bet per daugelį metų ir 
dažnai talkino parapijai. 1980

r* ės revizijos komisijos narys. 
Nesvetimi jam Lietuvos vyčiai, 
Moterų S-ga ir kitos organizaci
jos. Visada judrus, linksmos

par. klebono pareigom.

Kun. J. Jutkevičius, aktyvus 
visuomenininkas, Lietuvos vy čių 
garbės narys, Liet. Bendr. tary- 
h>oj£ vicepirmininkas, vyskupi
jos moterystės tribunolo teisėjas 
i r uolus klebonas rūpinosi para
pijos reikalais, nes artėjo dei
mantinis jubiliejus. Reikėjo re
montuot ir Bažnyčią ir klebo
niją. Nutarta remontuoti tiktai 
bažnyčią, kas ir buvo įvykdyta.

Deimantinis jubiliejus atšvęs
tas ' iškilmingai, dalyvaujant 
vysk, pagelbininkui T. Harring- 
ton, vysk. V. Brizgiui, gausiam 
skaičiui vienuolių ir kunigų, 
miesto valdžios pareigūnam ir 
parapiečiam.

Klebonas kun. J. Jutkevičius 
su broliais 1971 išvyko atostogų 
Afrikon. Kelionėje susirgo ir 
Anglijoj mirė. Kūnas pervežtas 
Amerikon ir liepos 4 palaidotas 
gimtojo \Vestfield miesto kapi
nėse.

Nauju klebonu paskirtas kun.

su savo pa- 
labai ger- 

laikė “savo

asistentu, 
St. Šal - 
ateitinin-

joj išbuvo tik 3 metus, nes dėl 
sveikatos turėjo pasitraukti ir 
šios žemės kelionę baigė 1983 
sausio 1.

1975 atkeltas asistentu Wor- 
cesteryje gimęs ir lankęs šios 
parapijos mokykit} kun. Benja
minas Uždavinys, MIC. Čia dar
bavosi iki 1984 rudens.

Klebono sumanymu 1078 Su
sitarus su dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa pastatyta švento
riuje “Žuvusiem už Lietuvos 
laisvę” paminklas.

Šiemet kovo 4 gražiai pami
nėta šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktis.

Išvykus vargonininkui muz. 
A. Mateikai 1973 Floridon, pa
rapijai talkino muz. W. Burdulis, 
muz. Z. Snarskis ir muz. O. Ker- 
šytė. Jinai yra dabar nuolatinė 
parapijos vargonininkė ir vyrų 
choro akompaniatorė. Choro 
vadovas — muz. Z. Snarskis. 
Choras gieda ne tik bažnyčioje, 
bet rengia savo koncertus, daž-

nai kviečiamas per įvairius mi
nėjimus, renginius atlikti pro
gramą. Per didžiąsias šventes 
choras gieda muz. Z. Snarskio 
parašytas lietuviškas mišias. So
lo partijas chore atlieka V. Rože- 
vičius. Pirmininku yra A. Glo- 
das, seniūnu G. Račiukaitis.

Angliškų mišių metu vargonais

Dvigubos sukakties jubiliejus 
pradėtas 10 vai. mišiomis, o 3 
vai. popiet įvyko religinis kon
certas. Atliko vyrų choras, so
listai V. Roževičius, A. Tamošiū
nas, R. Koliunas, JJ. Ginkus. 
Dirigavo muz. Z. Snarskis, 
akomponavo O. Keršytė. Pagie
dota gražiai savų ir svetimų 
kompozitorių kūriniai.

Maironio Parko salėje vyko 
tolimesnė šventės dalis.

Kalbėjo Athol klebonas kun. 
J. Steponaitis, Labdaros draugi
jos pirm. K. Adomavičius, valsti
jos atstovas W. Glodiš, buv. 
miesto burmistras geras lietu
vių bičiulis T. Early ir kt.

Vaišių metu programoje buvo 
choro dainos, solo su gitaros 
akompanimentu, deklamacijos 
ir humoristinė poema “Odisėja 
jauno žemaičio”, kurią paskaitė 
L. Jokubauskas.

Svečių buvo apie 350. Jų 
tarpe Šv. Kazimiero seserys, dir
bančios nuo mokyklos įsį^gimo, 
Putnamo ir benediktinės seselės, 
kun. A. Yankauskas ir kt. •

Pabaigoj klebonas kun. A. Mi
ciūnas priminė, kad už 10 metų 
švenčiama parapijos 100 metų 
sukaktis, padėkojo visiem 
prie šios šventės prisidė- 
jusiem savo aukomis ir 
atsilankymu.

Šiom sukaktim prisiminti iš
leistas specialus leidinys.

J.M.

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS 

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

KELIONES

KELIONĖS

KELIONĖS

KELIONĖS

NR.

NR.

NR.

2

3

NR. 4

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

$1,481.00
$1,850.00 KANADIŠKAIS

LIEPOS 15 D. IKI LIEPQS 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 $1,869.00IŠ NEW YORKO

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

$1,467.00
$1,835.00 KANADIŠKA'S

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

1,835.00

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS

— Solistės 
certas, akor 
tei Ramintai 
rio 3 įvyks 
aukštesniosios mokyklos salėje.
Rengia Lietuvių Fondas.

— Dr. Bronius Povilaitis bai
gė rašyti išsamią studiją apie 
nepriklausomos Lietuvos žemės 
ūkį. Joje išanalizuota 1922 že
mės reforma, kaimų skirsty
mas į vienkiemius, javų atmainų 
gerinimas, pažanga gyvulinin
kystėje, žemės ūkio administra
vimas. Aptariamos organiza
cijos, pradedant “Lietūkiu” ir 
baigiant “Sodyba”.

— Vytautas Kasniūnas III yra 
baigęs Notre Dame pradžios 
mokyklą pirmuoju mokiniu, lai
mėjo konkursiniuose egzami
nuose iš dviejų žymiausiu priva
čių Indianos valstijos gimnazi
jų stipendijas. Šią vasarą jis taip 
pat baigė dviejų metų buriavimo 
kursus ir kurį laiką dirbo kaip 
instruktorius.

— Jurgis Brizgys, saleziečių 
vienuolijos narys, Rosario sale
ziečių didelėįS spaustuvės, ir 
spausdinimo mokyklos vedėjas, 
šiemet švenčia vienuoliško gy
venimo 45 metų sukaktį. Gimęs 
Plynių kaime, Marijampolės 
apskr., mokėsi marijonų gimna
zijoje Marijampolėje. Įstojęs į 
saleziečių vienuoliją, gyveno 
Italijoje, po karo atvyko į Argen
tiną ir visa laiką gyvena Rosa
rio mieste. Jo vyriausias brolis 
yra vysk. Vincentas Brizgys, o 
sesuo Teresė, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos narė, 
neseniai atšventė vienuolinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį.

— Jonas Kazlauskas mirė 1984 
lapkričio 11 Vilniuje. Buvo kilęs 
iš Užnemunės, mokėsi Marijam
polėje, klasines kalbas studija
vo Vytauto Didžiojo universi
tete ir Vilniaus universitete, kur 
jas ir baigė. Taip pat studijavo 
ir vargonus Kaune bei Vilniuje. 
1939-40 dirbo Prienų vidurinėje 
mokykloje, 1940 - 1944 K. Bū
gos vidurinėje mokykloje Zara
suose. Po karo' dirbo Vilniaus 
muzikos mokykloje ir buvo iš
leista jo parašytų muzikos va
dovėlių.

— LB St. Petersburgo apy
linkės valdyba, įvertindama 
Darbininko talką, spaudai palai
kyti per savo iždininką S. Juoza
pavičių atsiuntė 25 dol. auką. 
Ačiū labai.

— “Tulpė Times“, nr. 4, Seat- 
tle Lietuvių Bendruomenės apy
linkės biuletenis, išeinąs keturis 
kartus per metus, išėjo iš spau
dos gruodžio mėn. data. Laikraš
tėly yra informacijų lietuvių ir 
anglų kalbomis apie lietuvių 
veiklą Seattle, Wash., apylinkė
je ir artimesnėse vietovėse. Re
daguoja Violeta Sandra Kuprė- 
naitė-Jessen ir Zita Petkienė 
Leidžia Seattle LB apylinkės 
valdyba.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: R. Liol>ė, Sus*ex. N J., J. 
ir dr. A. Gravrogkas. Menands. 
N.Y. Užsakė kitiems: V. Kaupas. 
Concord, N.H. — A. Gustaičiui. 
So. Boston, Mass.. D. Gedeikie- 
nė, Hamilton Sųuare, N.J. — R 
Gedeikai, Hamilton Stpiare V J 
Sveikinam Naujus skaitytoju* 
ir dėkojam užsakytojam. Nau
jiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam 
tik 12 dol. Atnaujinant visiem 
15 dol metam.

i
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PALIKIMAS VAIKAM IR ANŪKAM

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Visada atsiras...
Mažas berniukas labai vargo, 

sunkiai traukdamas prieš kalną 
vežimėlį, prikrautą įvairių pre
kių —dėžučių, maišų, ryšulių.

Gailestingas praeivis, tai 
pastebėjęs, linguodamas galvą, 
tylomis priėjo ir pavargusiam 
berniukui padėjo vežimėlį už
vežti.

Kai abu po įtempto darbo 
pagaliau pasiekė gatvės kalnelio 
viršūnę, besišluostydamas pra
kaitą, praeivis atsikvėpęs ber
niukui tarė:

— Tu privalai savo darbda
viui pasakyti, kad nekrautų tau 
tokių sunkių krūvių, nes to
kie sunkumai ne tavo jėgom.

— Aišku, aš jam tai sakiau.
— O ką jis atsakė?
— Jis atsakė: “Nesijaudink, 

mieste visada atsiras koks kvai
lys — padės tau...

Lietus
— Tėti, kodėl lyja?
— Lyja, vaikeli, kad žolė ir 

gėlės augtų.
— Tai kodėl lyja ant šali

gatvio?

Žiūrovas
Vyras pareina su užrišta akim.
— Kas atsitiko i — aikteli 

žmona. — Bene mušeisi?
— Ne. Aš tik žiūrėjau, kaip kiti 

mušasi.

KLAUSIMAS
Į Ameriką atvykome maždaug 

prieš 50 metų. Esame ūkininkai. 
gražiai įsitaisę; turime gan daug 
gyvulių (karvių) ir nemažai san
taupų bankuose.

Turėjome tris vaikus, bet vie
na duktė mirė dar jauna būda
ma, apie 36 metų amžiaus, pali
kusi vieną dukterį, mūsų anūkę. 
Ta duktė ištekėjo, turėjo gražią 
šeimą, bet iuūsu visų didelei 
nelaimei, buvo užmušta automo- 

. bilio katastrofoje. Ji paliko du 
vaikus — berniuką ir mergaitę.

Prieš maždaug 20 metų mes 
buvome nuvažiavę į artimiausią 
miestą ir sudarėme Will (testa
mentą). Turtą palikome vi
siem savo trims vaikam (mūsų 
duktė dar tada buvo gyva) po ly
giai.

Mūsų vyriausias vaikas — sū
nus — yra nevedęs ir atrodo, 
kad jau liks senberniu. Kita 
duktė, kuri gyvena su mumis,

• turi gerą darbą, labai gerai už
dirba, bet vyro sau taip ir ne- 
susirado. Mirusios anūkės vyras 
vėl v • ir turi du vaikus su ant-

prašvilps. Mano vyras labai ne
norėtų testamento vėl rašyti. 
Sako: kas testamentą iš jo drau 
gų parašė, tas greit ir mirė. Ką 
Tamsta mums patartum daryti?

Gera uždanga
Mėsininko sūnelis, stebėjęs, 

kaip tėvas daro dešras, sako:
— Tėveli, dabar aš žinau, ko

dėl dešra turi tokią storą odą.
— O kodėl, Antanuk?
— Kad žmonės nepamatytų,- 

ką ten vidun sudėjai. ..

Kas atsitiktų, kai mudu su vy
ru numirsime? ar mūsų anūkės 
vaikai gautu ką ar ne? jei ką ir 
gautų, ar jų tėvas neišleis pini
gų arba savo kitiem vaikam 
juos atiduos?

Mūsų sūnus sako, kad reikia 
testamentą pakeisti; sako, jei 
nėpakeisfrn, anūkės nieko ne
gaus. Jei ką ir gautų, jų tėvas

Laiko vertinimas
— Vaikine, kaip žiūriu, tu ne

labai vertini laiką, — tarė griež
tas moralistas berniukui, žvejo- 
jojančiam ant upokšnio kranto. 
— Dvi valandas stebėjau tave,
ir nė karto nekibo.

— Žinai ką, nepažįstamasai, 
— atsakė vaikinas, — aš galvoju, 
jog man laikas per brangus, kad 
galėčiau eikvoti dvi valandas, 
stebėdamas kitą žvejojantį ir 
nieko nepagaunantį.

Namų darbai
— Petruk, prisipažink, kas už 

tave parašė namų darbą?
— Panele mokytoja, garbės 

žodis, nežinau: aš labai anksti 
atsiguliau.

Užimta
Suskamba telefonas, ir Pauliu

kas pakelia ragelį.
— Alio! Tėvelio nėra.
— Tada pakviesk mamytę, — 

pasigirsta ragelyje.
— Mamytė dabar užimta. Ji 

barasi.
ę

Pamokoj
— Pasakyk man kokį ilgą 

žodį.
— Guma.
— Bet tai nėra ilgas žodis.
— Ją galima ištempti.

Kreditas ne jai
— Žinai, Kazys taip įsimylėjo 

į mane, jog tiesiog iš proto 
kraustosi.

— Nesigirk, perdaug! Jis jau 
buvo pakvaišęs prieš sutikda
mas tave.

. Skubus amžius
Motina įspėjo savo sūnelį, jog, 

lipdama&j autobusą, jis turi pa
sakyti, kad yra penkerių metų 
amžiaus.

Konduktorius paklausė, ir ber
niukas atsakė, kad jis turi 5 
metus.

— Tavo ūgis per didelis pen- 
keriem metam. O kada gi tu būsi 
6 metų?

— Kai tik išlipsiu iŠ šio auto
buso, — atrėžė sumanus berniu
kas.

DEXTER PARK 
KM PHARMACY ttį 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11*21 

WE DEUVER
296-4130

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 

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

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

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

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

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

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

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė, palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 11 dol.

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO Hartford, Conn., A. švagždis, 
Brighton, Mass., A Andriuko- 
nis, Arlington, Mass., A. Biretta, 
Manchester, Conn., J. Skobeika,

Berlin, Conn., L. Virbickas, St 
Petersburg Berach, Fla., H. Gi
neitis, St. Petersburg Beach, 
Fla., W. Židžiūnas, Centerville, 
Mass., A. Janus, Centerville, 
Mass., K. Gimžauskas, St Peters
burg Beach, Fla., K. Gudukas, 
Centerville, Mass., P. Tyla, Fox- 
boro, Mass., A. šaulys, Kinne- * 
lon, N.J., U; Maceikoms, Eliza
beth, N.J., C. Kiliulis, Lezington, 
Mass., P. Mikšys, Leicester, 
Mass., V. Vizgirda, Centerville, 
Mass., M. Hauser, Lexington, 
Mass., St. Racys, Milton, Mass., 
J. Marcis, So. Amboy, N.J., S. 
Misėvičius, Bergenfiėld, N.J., J. 
Miliauskienė, Worcester, Mass., 
H. Dousa, Watertown, Mass., L. 
Šimkus, Clark, N .J., V. Saba
liauskas, Colonia, N.J., L. Iz- 
bickas, West Roxbury, Mass., J. 
Burdulis, Worcester, Mass., K. 
Bartys, Elizabethport, N.J., H. 
Bagdonas, Chicago, III., B. Ja
saitis, Chicago, III., E. Ribokie- 
nė, Brockton, Mass., J. Račkaus
kas, Oak Lawn, III., P. Budru- 
nas, Sarasota, Fla., P. Grušas, 
Agotura, Calif., D. Vizgirda, 
Westlake Vlg., Calif.

Po 3 dol. — S. Razgaitis, 
Chicago, III., B. Kukler, Brid
geport, Goaan., A. Gečys, St Pe
tersburg, Fla., E. Strazdas, Cen
terville, Mass., E. Užpurvis, Eas- 
ton, Mass., G. Jezukaitis, Gulf- 
port, Fla., J. Spirauskas, Glen- 
dale, CaliE, J.' F reimanas, 
Brockton, Mass. , v >

Po 2 dol. — P. Judickas, Hbt 
Springs, Ark., H. Johnson, Rich
mond Hill, N.Y., A. Gillis, Green- 
ville, N.H., P. Braška, Brockton, 
Mass., A. Gražulis, Pittsburgh, 
Pa., V. Romaška, Staten įsi., 
N.Y., T. Thomann, Queens Vil- 
lage, N.Y.

Po 2 dol. — A. Sarpalius,

Darbininko skaitytojai, atsiųs-, 
darni prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

23 dol. — L. Petuchovas, Lin- 
den, N.J.

Po 20 dol. — V. Stankus, 
Media, Pa., A. Noakaitė, Ozone 
Park, N.Y., J. V. Allen, Whip- 
pany, N.J.7 A. Budraitis, Rich
mond H iii, N.Y.

Po 20 dol. — B. Mogenis, 
Elizabeth, N.J., Č. Masaitis, 
Thompson, Conn.

18 dol. — R. Remeika, Fords, 
N.J.

Po 15. dol. — Kun. R. Kra
sauskas, Putnam, Conn., V. Lan
gai is, Niantic, Conn., A. Valiu- 
šaitis, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Dargis, Flemington, N.J., 
P. Juška, Ho Ho Kus, N.J., A. 
Milčienė, Manchester, Conn., V. 
Incys, Woodside, N.Y., M. Pas- 
karkis, Chicago, III., C. Rama
nauskas, Chicago, III., L. Oksas, 
Los Angeles, Calif., V. Prižgin- 
tas, Los Angeles, Calif.

Po 15 dol. — H. Petniūnas, 
Richmond Hill, N.Y., A. Arlaus
kas, New Britain, Conn., R. Ja
kas, Norristown, Pa., kun. V. Ka- 
tarskis, Dayton, Ohio, R. Mack, 
Coksackie, N.Y., E. Sadonis, Ve-

ATSAKYMAS
Tamstos vyras vargu ar galėtų 

pats tikėti tokia nesąmone. Juk 
jis testamentą yra surašęs prieš 
20 metų, o kol kas gyvas. Tokie 
prietarai yra žmonėms labai 
kenksmingi, nes žmonės, kurie 
jais tiki, miršta, nesutvarkę 
savo reikalų.

Sutinku su Tamstų sūnum. 
Pasikeitus aplinkybėm, turėtu
mėt sudaryti kitą testamentą. 
Ypatingai, jei esate susirūpinę 
dėl savo proanūkų tėvo tvarkin
gumo arba sąžiningumo.

Patarčiau Tamstoms pasi
kalbėti su savo advokatu dėl va
dinamojo “testamentary trust” 
sudary mo. Jei Tamstoms mirus, 
proanūkai būtų nepilnamečiai, 
tada ne tik būtų svarbu, kad jų 
palikimo dalys būtų apsaugotos 
nuo jų tėvo, bet taipogi, kad bū
tų kas tvarko ir saugoja. Kitaip 
sakant, reikia paskirti globėją 
(Tųistee) tokiam atvejui. Svarbu, 
kad paskiriamas asmuo arba as
menys būtų sąžiningi žmonės ir, 
be to, kad turėtų sugebėjimą 
proanūkams paliktą turtą tvar
kyti. 
r Tamstos savo vaikus pažįs
tate. Todėl, jei manote, kad sū
nus ar duktė, arba abudu, turė
tų būti paskiriami proanūkams 
paliekamo turto globėjais, — ta
da juos ir paskirkite. Kitaip — 
patarčiau paskirti vietinio ban
ko “Trust” skyrių (jei tokį turi) 
globėju (Trustee). Žinoma, globa 
(trust) veiktų tik tokiu atveju, jei
proanūkai būtų nepilnamečiai, - paliktus pinigus.

t.y. jaunesni negu 18 metų am
žiaus.

Beje, dar Tamstoms patar
čiau taip surašyti testamentą, 
kad globėjas (Trustee) turėtų 
teisę užmokėti už jų mokslą bei 
už kitas reikalingas išlaidas iš 
procentų arba net dalinai iš ka
pitalo (invasion of principai), o 
kad patį kapitalą jiems išdalintų 
tik tada, kai jiems sukaks, pri- 
leiskime, 25 metai arba daugiau, 
Mat, tik retas 18 metų sulaukęs 
asmuo pats moka tvarkyti tinka
mai savo finansinius reikalus. 
“Trust’ patartina taip surašyti, 
kad proanūkams paliekamas tur
tas būtų apsaugojamas ne tik 
nuo jų tėvo, bet ir nuo jų pačių 
nenusimanymo arba ekstrava
gantiškumo. Savo praktikoj esu 
mačiusi, kaip greitai ir neprotin
gai vaikai arba anūkai išleidžia 
savo tėvų arba tėvukų sunkiai 
uždirbtus bei sutaupytus jiems

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

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

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

LITHUAN4A 700 YEARS
- (IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Tears” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė---------- -------------- ------------- ------ .
Numeris, gatvė -------------------------------------------------------------- -

Miestas, valstija, Zip

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery’’ už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė .........  ...................................... ... . .....
CMiestas; valstija, Zip .... —------------------------------------------ ,____

rona, N J., V. Kuzmickas, Water- 
bury, Conn., A. Gudonis, St 
Petersburg Beach, Fla., M. J. Mc 
Gowan, Clarks Summit, Pa., J. 
Skladaitis, Philadelphia, Pa.

13 dol. — V. Sakalauskas, 
Costa Mėsa, Calif.

Po 10 dol. — L. Kasilevicz, 
Methuen, Mass., Š. Kuzminskas, 
Waterbury, Conn., kun. Z. 
Smilga, Westbrook, Conn., J. 
Maskeliūnas, Shrewsbury, 
Mass., O. Slepavičius, Hyąnnis, 
Mass., P. Narkevičius, Somervil- 
le^ Mass., Vilią Maria Ręst 
Home,Thompson, Conn., A. Ba
rius, Bridgeport, Conn., J. Janu- 
šaitis, Port Orange, Fla.,- D. An
tanavičius, Worcester, Mass., J. 
Karys, Bridgeport, Conn., F. 
Stankus, Hartford,. Conn., V. 
Budnikas, Elizabeth, N .J.,.M. 
Karaska, Fredericksburg, VA, P. 
Stančius, East Alton, III., J. Ke- 
raminas, Rockford, III., D. Koje- 
lytė, Chicago, III., A. Grinis, 
Flossmoor, III., R. Liktorius, Ft 
Lauderdale, Fla., V. Civinskas, 
Juno Beach, Fla., S. Džiugas, 
Chicago, I1L, dr. R. Giedraitis, 
Los Angeles, Calif., P. Radvila, 
San Francisco, Calif., S. Kontri
mas, Ormond Beach, Fla., V. 
Plečkaitis, New Ha ve n, Conn., A. 
Dabšys, Los Angeles, Calif., D. 
Brazdžionis, Los Angeles ^Calif, 
A. Lipčius, New Haven, Conn., 
A. Čepėnas, Chicago, III., A. 
Gedminas, Escondido, Calif., J. 
Gliaudą, West Covina, Calif.

9 dol. — T. Grušauskas, New 
Britain, Conn.

Po 7 dol.—P. Matulis, Shrevvs- 
bury, Mass., E. Binkins, Old 
\Vestbury, N.Y., J. Hasselberg, 
Yonkers, N.Y., J. Baltrus, Pitts
burgh, Pa.

Po 7 dol. — V. Šalčiūnas, 
Port St. Lucie, III., A. Griauz
dė, Avon, Mass., B. Victor, 
Shrevvsbury, Mass., B. Grajaus- 
Voc {"’l PjitIc T — — — ----

Po 5 dol. — M. "Žilinskienė, Newington, Conn., E. Truolaug
So. Boston, Mass., Sisters of 
Jesus Crucified, Brockton, 
Mass., kun. A. Abračinskas, 
Brockton, Mass., M. Sodaitis, 
Ridgefield, Conn., J. Janiūnas, 
Stratford, Conn., A. Pakštienė, 
Centerville, Mass., A. Savage, 
Roslindale, Mass., J. Muraška, 
Waterbury, Conn., A. Lazdaus- 
kas, Bridgeport, Conn., J. Sta- 
rinskas, Belmpnt, Mass., J. Dab- 
rega, Brockton, Mass., J. Šaulys,

kas, Hawthome, N.J., Z. StanaĮk 
tis, Monrovia, Calif., C. Kamins
kas, West Hartford, Conn.

Po 1 dol. W. Bajerčius, So. 
Boston, Mass., E. Radzevičiūtė, 
Chicago, III.

Po 1 dol. — A. Strigus, Nep
tūne City, N.J., B. Kruopis, So. 
Boston, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiin 
dėkoja Darbininko administra-
-cija. '

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNUA

Tel. (718) 441-6799

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
8601 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

■20,000

Nuo 3 
Iki 

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.84%
10.38%
10.54%

9.50%
10.00%
10.15%

4

$20,000

$50.000

— $50,00

Nuo 3 
iki 

12 mėn.
I 

24 mėn.

36 mėn.

) IR DAUGIAU

■RA CEF

10.11%
10.38%
10.65%

— PAGAL SUSIT

ITIFIKATAI:

9.75%

10.00%
10.25%

ARIMĄ ’-J

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo1 
iki 6 metų 10.92%

1 
10.5%

> REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% APSKAIČIAVIMAS

■■■■■■m— i i ■—

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI 9180,000.

i
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ADALBERTĄ MILAŠEVIČIŲ PRISIMENANT
Gruodžio 19 Floridoje staiga 

mirė Adalbertas Milaševičius, 
kadaise gyvenęs New Yorke, 
buvęs Lietuvių Bendruomenės 
Queens apylinkės valdybos 
narys. • ,

suko jo kelią. Susisiekimo mi
nisterija neduodavo ilgalaikių 
stupendijų užsienyje studijuoti 
jūrininkystės mokslus, gi Lietu
voje nebuvo tokių mokyklų. Bū
damas šeštoje klasėje, pradėjo 
dirbti Ūkio bankę; todėl teko lai
kinai mokslą

į mokslą J963 mirė žmona Ja
nina, vėliau sūnus inž. Mingai- 
la, kuris jau buvo sulcūręs savo 
šeimą

Ilgos darbo valandos neleido 
jam įsijungti į platesnę visuome
ninę veiklą. Priklausė prie LB

sėti. Nežiūrėdavo, koks buvo LAIŠKŲ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI!
1984 gruodžio mėn. New Yor- Ui duotioras, kokia buvo jūrą — jis vis- 

tiek išplaukdavo. Laive niekada

Buvo vidurinis penkių vaikų šei
moje, turėjo tris brolius ir vieną 
seserį. Visi broliai buvo karinin
kai. Vyriausias brolis Otonas 
buvo gen. štabo pulkininkas, 
bolševikų sušaudytas. Kiti bro
liai irgi be žinios dingo Rusi
jos plotuose.

Adalbertas Lazdijuose baigė 
keturių klasių progimnaziją. Su 
tėvais persikėlė į Kauną, kur tė
vas dirbo Spindulio spaustuvė
je. Adalbertas- įstojo į Aušros 
gimnazijos penktą klasę. Čia ir 
teko man su juo susipažinti. Abu 
buvome jūros skautai Algiman
to laive. •

Tada daugelis jaunuolių, ypač 
jūros skautai, svajojo būti jūri
ninkais. Neatsiliko nuo jų ir 
Adalbertas. Stengėsi rasti bū
dus, kaip išplaukti į didžiuosius 
okeanus, bet likimas kitur pa-

tai yra jūros liga. Buvo paga
vęs įvairių didelių žuvų ir jas iš- 
kimšdavo. Taip turėjo didelį 
kimštų žuvų rinkinį, kuriuo pa
puošdavo savo kambarius.

Prieš porą mėnesių Jupiter 
miestelyje, Floridoje, jis nusipir
ko butą, susitvarkė ir ruošėsi

prpga. šiomis dienomis iš Sibi
ro gilumų pradėjo grįžti regisi'

(718)647-2434.

kinai mokslą nubraukti. Vėliau, Queens apylinkės, pakartotinai
baigė Tumėno\^suaugusių buvo renkamas įjos valdybą

-- - ; Savo giminių įstaigoje dirbo----------»----------- ---------------—
iversite-z įH 1977 metų, kada išėjo į pradėti ramų pensininko gyve- 

nimą kai staiga mirė gruodžio 
19. \

Velionio kūnas buvo sudegin
tas, pelenai išbarstyti viršum 
Atlanto okeano. Toks buvo velio
nio paskutinis pageidavimas.

Savo ir savo šeimos vardu 
reiškiu nuoširdžią užuojautą 
žmonai Iręiiai, dukterim ir vi
siem kitiem giminėm.

Romanas Vilkas

gimnaziją ir studijavb ekonomi
ją Vytauto Didžiojo tini 
te. X J

Visą laiką dirber Ūkio ban
ke, ten pakopė iki užsienio va
liutos skyriaus vedėjo vietos. 
Kaune jis vedė ir augino trijų 
vaikų šeimą.

Bolševikam artėjant prie Kau
no ir evakuojant “Finanzamt” 
įstaigą, jis su visa šeima ir ki
tais įstaigos tarnautojais išvyko 
į Vokietiją

Karui pasibaigus, apsigyveno 
Isny pabėgėlių stovykloje, netoli 

Kempteno. J Ameriką atvyko 
1949 ir apsigyveno New Yorke. 
Kaip buhalteris jis pradėjo dirb
ti-savo giminaičio įstaigoje, kuri 
turėjo drabužių, valyklų ir vieš
bučių. Įsikūrimo pradžia buvo 
sunki, reikėio tris vaikus leisti

pensiją. Tais metais rugpjūčio 
mėn. su savo antrąja žmona 
Irena persikėlė gyventi į West 
Palm Beach, Fla., ir apsigyveno 
savo žmonos sesers namuose. Čia 
priklausė prie Lietuvių Bend
ruomenės ir Lietuvių respubli
konų klubo: Buvo didelis meš
keriotojas. Kas savaitę laivu iš
plaukdavo į okeaną žuvauti. 
Jūroje jis norėjo drauge ir pail-

sovietų pašto kliudymas. Siun
tėjai yra raginami sugrąžintus 
laiškus perduoti Lietuvių Infor
macijos Centrui, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. LIC 
bendradarbiauja su kongres
meno Benjamino Gilmano įstai
gą kuri renka sovietų pašto pa
žeidimų konkrečius pavyzdžius, 
juos kelia į viešumą spaudoj 
ir JAV Kongrese bei pateikia 
skundus tarptautinio ir sovie
tinio pašto pareigūnams.

Siuntėjai, norintieji asmeniš-

BROCKTON, MASS.
Vasariu 16-osios minėjimas 

Brocktone įvyks vasario 17, tek-

ELIZABETHO ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS EGLUTĖ

A. A.
ALEKSANDRAI MASIONIENEI

mirus, Jos vyrui Antanui Masioniui, dukroms Teresei 
Gečienei ir Danguolei Vizgirdienei su jų šeimomis gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Eugenija ir Juozas Paiemėnai

ALEKSANDRAI MASIONIENEI
mirus, jos vyrui Antanui Masioniui, dukroms Teresei 
Gečienei ir Danguole i Vizgirdienei su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
.-. - . .■ . ....... . ______ - Leonil/fa.ir Jųozps Giedručiai

Gruodžio 15, šeštadienį, čia 
veikianti Dr. Kudirkos šeštadie
ninė mokykla surengė tradicinę 
Kalėdų eglutę. Susirinkus moki
nių tėvam, vietos Šv. Petro ir 
Pauliaus lietuvių parapijos kle
bonui knn. Petrui Žemeikiui ir 
jo talkininkui kun. Juozui Pra- 
gulbickui ir keliem kitiem lietu
viam, vyresniosios grupės moki
nys Vydas Matonis pasveikino 
^susirinkusius ir supažindino su 
šiuos dienos programa.

Programą pradėjo Rasa Kligy- 
tė, padeklamuodama Maironio 
“Kur bėga Šešupė”. Toliau sekė 
Tomo Šerno ir Andriaus Sruo- 
ginio atliktas skaitymas. Jie pa
skaitė Nėlės Mazalaitės, “Le
gendą apie vargonus”. Ši pro
gramos dalis buvo užbaigta Ra
munės Kligytės, kuri paskaitė 
Maironio eilėraštį “Milžinų ka
pai”. Parinkti skaityti dalykai

nebuvo lengvi, bet skaitytojai 
juos gražiai paskaitė, padaryda
mi vos keletą kirčio klaidelių. 
Matyti, kad lankymas mokyklos 
niekais nenuėjo, nes visi skaitė 
gana sklandžiai.

Toliau vyko mažesniųjų atlik
tas vaidifumas'\Sniego senis”. 
Vaidino Lina Melinytė, Rimu
kas Mykolaitis, Mark Raugas ir 
Vincas Sruoginis, o skaitytojos 
vaidmenį gražiai atliko Gailutė 
Kligytė.

Programą užbaigė vėl vyres
niosios grupės mokiniai. Kristi
na Sruoginytė paskaitė Lazdynų 
Pelėdos “Užburta tošelė”, Moni
ka Šemaitė — ilgą gabalą vysk. 
Antano Baranausko poemos ’ 
“Anykščių šilelis” ir Vydas Ma
tonis — Vinco Krėvės padavi
mą “Merkinės pilis.”

Atsilankęs Kalėdų senis visus 
mokinius už gerą mokymąsi ap-

dovanojo dovanėlėm, o LB New- 
arko apylinkės pirmininkė Dan
guolė Didžbalienė paskyrė mo
kyklai už gerą mokymą 150 dol. 
čekį. Kitos LB apylinkės ir veik
lesnės organizacijos taip pat ga
lėtų pasekti šituo pavyzdžiu ir 
paskirti mokyklai kad ir mažes
nę auką nes vieniem mokinių 
tėvam mokyklą išlaikyti yra ne
lengvą juo labiau, kad mokyklą 
lanko tik 6 šeimų vaikai. Tad su- 
kruskime!

Visi mokiniai ir svečiai buvo 
pavaišinti tų pačių šeimų ne
ruoštais užkandžiais ir kava, KJ.

maldos šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Organi
zacijos dalyvauja su vėliavomis.

Tuoj po pamaldų organizuo
tai važiuojame į Mindaugo gat
vę (Legion Park) iškelti Lietuvos 
vėliavą kur ji plevėsuos visą sa
vaitę.

3 vai. p.p. minėjimas parapi- 
. jos salėje, kuriame pagrindiniu 

■ kalbėtoju maloniai sutiko būti 
JAV Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių Reikalų Tarybos 
pirmininkas Jonas Urbonas iš 
Detroito. Minėjime dalyvaus 
Brocktono miesto burmistras 
Gari D. Pitaro, miesto tarėjas 
George Cataldo, Frank Wallen 
(Volungevičius) ir choras, veda
mas Vytauto Rastonio akompo- 
nuojant p. Crowley. Minėjimo 
metu turėsime progą savo auko
mis paremti lietuviškųjų veiksnių 
veiklą 1985 -tais metais.

Po minėjimo bendra kavutė ir 
šalti gėrimai.

Rengimo Komitetas

VALERIJONUI BALČIŪNUI
mirus, jo žmoną Eleną ir dukrą Daną su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

ALEKSANDRAI MASIONEINEI ’
mirus, vyrui Antanui, dukterims Teresei ir Danguolei su 
šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Antanas ir Leokadija Gailiušiai 
Roma ir Jūra Viesulai

! VLADUI JASINSKUI
mirus, jo žmonai, L.A.K. Bingo grupės darbuotojai, 
reiškiame gilią užuojautą.

ALEKSANDRAI MASIONIENEI
L.A.K. Bingo grupė

mirus, jos vyrui, mano mielam gimnazijos mokytojui 
Antanui Masioniui, jos dukrom Teresei ir Danguolei su 
šeimomis reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Algis Daukša

A.A.
VLADUI JASINSKUI,

buvusiam ilgamečiu! LB Woodhaveno apylinkės valdybos 
iždininkui mirus, jo žmonai Rozalijai, sūnui ir dukrai su 
šeimomis gilią užuojautą reiškia

LB Woodhaveno apylinkės valdyba

ALEKSANDRAI
SAVICKAITEI - MASIONIENEI

mirus, vyrui Antanui, dukrom* Teresei Gečienei, Dan
guolei Vizgirdienei su išimomis giliausią užuojautą 
reiškia Kauno Aušros mergaičių gimnazijos (vairių laidų 
buvusios mokinis*:

Mylimam vyrui ir tėvui

VLADUI JASINSKUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiu mielą žmoną 
Rozalgą, dukrą Birutę, sūnų Aigimantl ir visus artimuo
sius. Su meile

Irena Banaitienė 
Viktorija Bemier 
Florencija Dippel 
Kotryna Graudienė 
Jadvyta Kregidienė 
Jadvyta Matulaitienė 
Ona Osmolskienė 
Birutė Paprockienė 
Nijolė Paronetto 
Apolonija Radzivanienė 
Danutė Senikienė 
Janina Simutienė 
Janina Snieškienė 
Graiina Siliūnienė

Nina Davnorienė

VLADUI JASINSKUI
mirus, žmoną Rozaiyą, dukrą Birutę, ėšnų Algimantą Ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas Kondrotas su šeinio

Paminėta komp. J. Gaidelio 
sukaktis

Sausio 6 sukako dveji metai 
kai mirė komp. Julius Gaidelis, 
eidamas 74-tuosius metus. Toji 
sukaktis buvo plačiai paminėta 
sausio 6 Laisvės Varpo radijo 
programoje. Apie komp.-Juliaus 
Gaidelio'kūrybą ir veiklą kalbė
jo programos vedėjas Petras Viš
činis ir muz. Vytautas Rastonis, 
komp. J. Gaidelio vesto Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos cho
ro Brocktone naujas dirigentas. 
Jiedu apibūdino komp. J. Gaide
lio kūrybą davė daug jos pa
vyzdžių iš plokštelių ir juostų, 
iškėlė jo vaidmenį chorų orga
nizavime ir jų vadovavime Lie
tuvoje, tremtyje Vokietijoje ir 
šiame krašte, pabrėžė jo darbą 
mokant jaunimą muzikos mo
kyklose ir privačiai.

Visa minėjimo programa, kuri 
tęsėsi pusę valandos su viršum, 
buvo taip sutvarkyta, kad per ją 
driekėsi mintis, jog kūrėjai 
miršta, bet jų kūrybinis paliki
mas išlieka amžiam, jei yra kam 
pasirūpinti jo apsauga ir išlei
dimu. Ir pats didžiausias pa- 

1 minklas komp. J. Gaideliui būtų, 
jeigu išleistume jo kūrybą: sim
fonijas, operas, kantatas ir kitus 
svarbesnius instrumentinius ir 
vokalinius kūrinius. Tada jo kū
riniai pasiektų ir pasaulio sce
nas, keldami mūsų tautos kūry
binę galią, kaip pabrėžė muz. 
Vytautas Rastonis.

Programoje komp. Juliaus 
Gaidelio kūryba buvo pavaiz
duota ištraukomis iš įvairių jo 
veikalų, atliktų solistų, chorų, 
sekstetų ir instrumentalistų, 

vjcaip pianistas Andrius Kuprevi
čius, instrumentinis trio ir tt.

Lyg įvadą į visą minėjimą su
darė ištrauka iš J. Gaidelio dai
nos “Naktis prie Nemuno”, ku
rioje išsakytas kompozitoriaus 
sielvartas; ilgesys mane kanki
na, man laimės permaža... Gi 
mūsų tautos tragizmas išreikštas 
ištrauka iš kantatos Lietuva: 
Žengią žengia broliai, geležim 
apkalti... Visa programa bu- 
vo užbaigta operos “Dana” fina
lu “Tėve mūsų”.

Programa buvo suorganizuo
ta Laisvės Vcrpo radijo progra
mos vedėjo Petro Viščinio susi
tarimo su šv. Kazimiero para
pijos choru Brocktone, kurio pir
mininku yra Vytautas Eikinas.

listę Liliją Šukytę. Solistei 
akomp. dr. Raminta Lampsaity- 
tė.

Solistė Lilija Šukytė yra gimu
si dar Lietuvoje, bet užaugusi 
jau išeivijoje. Ji studijavo muzi
ką ir dainavimą Toronto univer
siteto muzikos konservatorijoj. 
Kanadoje. O po studijų greitai 
pradėjo dainuoti Metropolitan 
operoje New Yorke. Čia pasiro
dė pagrindinėse rolėse: Violettą 
Nedda, Pamina, Michaela ir Eu- 
ridioe. 1969 debiutavo Bavari
jos Valstybinėje1 operoje Miun
chene. Nuo tada ten tapo nuola
tinė^^ 
dažnai 
nuoja^B 
seldorf 
sė. Taip pat yra dainavusi Vie
noje, Salzburge, Londone, Pary
žiuje, Romoje, Buenos Aires, Ot- 
tawoj ir New Yorke. Bostone 
sol. Šukytę girdėjome koncerte 
prieš kelioliką metų. O štai 
dabar vėl girdėsime vasario 10 
d. Jordan Hali.

Solistei Šukytei akomponuos 
dr. Raminta Lampsaitytė. Ji 
muzikos mokėsi Amerikoje, o 
vėliau kaip Fulbright stipendi
ninkė Vokietijoj. Dabar dr. R. 
Lampsaitytė profesoriauja Aukš- 
tesnioje Muzikos mokykloje 
Hamburge.

Tad tikrai bus labai miela iš
girsti dvi mūsų garsias meni
ninkes Bostone.

Koncertą rengia Baltų draugi
ja. Tik rengėjai baiminasi, kad 
mes ne ap v ii tume menininkių ir 
rengėjų. Paskutiniu laiku kažin 
kaip vis mažiau lankomės ir į 
labai puikius renginius.

■ros soliste. Be to, gana 
;aip viešnia solistė dai- 
jrlyno, Hamburgo, Dus- 
ir Frankfurto opero-

BOSTONO RENGINIAI
Sausio 26 d. 12 vai. Cambridge 

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

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

Vasario 17 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas.

Kovo 3 Skautų rengiama Ka
ziuko mugė.

Kovo 24 Minkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 13 šv. Petro para
pijos sueiga - reunion.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON, MASS — WLYN 13M

»WCAV- 
— Paira*

Girdėsime solistę Liliją šukytę
Vasario 10 d. 3 vai. p.p. Jor

dan Hali, Naujosios Anglijos 
konservatorijos salėje Bostone, 
girdėsime Miuncheno operos so-

Broadaray, Bu. Baatoa, M***.
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Jankauskienė per garsiakalbį

kas jie ir ką neša.

Mokyklos eglutė

Bučmys,
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
sausio 19, šeštadienį, Klaipėdos 
Krašto atvadavimo minėjimas. 
Pradžia 7 v.v.

Už a.a. Aleksandrą Masionie- 
nę mišios bus aukojamos sausio 
18, penktadienį, 9 v.r. pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. Šei
ma prašo draugus ir artimuosius 
pasimelsti už velionę.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas bus sausio 19, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Paskaitą skai
tys Jurgis Valaitis, smuiku gros 
Julius Veblaitis, šaulė Vida Jan
kauskienė skaitys literatūrinius 
kūrinius apie pajūrį. Po minėji
mo kavutė. Rengia New Yorko 
šaulių kuopa, talkinama ramo- 
vėnų, birutiečių, savanorių kū
rėjų, Mažosios Lietuvos rezis
tencijos sąjūdžio, Mažosios Lie
tuvos bičiulių draugijos.

N.Y. vyr.^ skaučių židinio Vi
lijos sueiga įvyks sausio 23, tre
čiadienį, 7:30 v.v. pas Nijolę 
Narūnienę, 50 Birchwood Park 
Dr., Jericho, N.Y. 11753. Tel. 
516 938-7895.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke, sausio 
19 dalyvauja Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjime ir pasakys 
sveikinimo kalbą. Minėjimo pra
džia 7 vai. vak.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 19, šį šeštadienį, 2:30 
vai. popiet per radiją bus trans
liuojama Alban Berg opera 
“Wozzėck”. Pagrindiniai solis
tai: Behrens, Cassily, Mazūra, 
I. Jonės. Diriguoja James 
Levine.

Dr. Aldona ir Jurgis Grauvrog- 
kai, Menands, N.Y., užsisakyda
mi Darbininką, pridėjo 50 dol. 
auką spaudai remti. Dėkojame.

Joseph W. Salinis, Livonia, 
Mich, jau keleri metai Darbi
ninko spaudai stiprinti atsiun
čia stambesnę auką. Šiais metais 
gauta 10Q dol. Spaudos gerada
riui nuoširdžiai dėkojame.

Kun. Paskalis Sabas, Shenan- 
doah, Pa., atnaujindamas Dar
bininko prenumeratą, spaudai 
remti atsiuntė 150 dol. Be to 
1985 metam visiem savo para- 
piečiam (900 su viršum) užsakė 
Bridges žurnalą. Kun. klebonui 
už tokią paramą nuoširdi padė
ka.

J.A. Milukas, Garden City, 
N.Y., Šiais metais prenumera
tai ir spaudos reikalam vėl pa
aukojo 100 dol. Spaudos rėmė
jui alabai ačiū.

Liudvika Koppienė, Woodha- 
ven, N.Y., remdama visus lietu
viškus reikalus, nepamiršta ir 
Darbininko. Šiais metais atsiun
tė 68 dol. Geradarei dėkojame.

A. Bartys iš Ridgewood, NJ., 
prie metinės 15 dol. Darbi
ninko prenumeratos spaudai 
stiprinti pridėjo dar 50 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Kario redagavimą nuo vasario 
mėn. numerio perima Balys Rau
gas, kuris gyvena Delran, N.J. 
Kario žurnalą ilgus metus reda
gavo Zigmas Raulinaitis. Pasi
traukęs nori labiau atsidėti 
mokslinėm istorijos studijom.

Darbininko redakcija dėkoja 
už kalėdinius sveikinimus ir už 
įvairias dovanas.

Sausio 13, sekmadienį, Kultū
ros Židinyje buvo gražios, spal
vingos ir jaunatviškos iškilmės. 
Buvo jaunimo pamaldos, įteikta 
vysk. P. Baltakiui ganytojiška 
lazda, Maironio mokyklos vaikai 
atliko kalėdinę programą. Žmo
nių buvo pilnutėlė salė.

Mišios buvo 1 vai., kad ga
lėtų atvykti ir tie, kurie lankėsi 
savo parapijų bažnyčiose. Salė 
buvo gražiai papuošta pamal
dom. Ant scenos stovėjo Rūpin
tojėlio skulptūra, iš abiejų pusių 
dideli gėlių krepšiai.

Pirmose eilėse susėdo Mairo
nio mokyklos mokiniai, o paskui 
visi kiti svečiai. Prisirinko pilna 
salė. Pirmą valandą prasidėjo 
pamaldos. Su procesija atėjo di
delė kunigų palyda. Mišias kon- 
celebravo drauge su vyskupu 
Pauliu Baltakiu, OFM, šie vie- 
ųyoliai pranciškonai kunigai:. 
Leonardas Andriekus, Placidas 
Barius, Kornelijus
Pranciškus Giedgaudas, Antanas 
Prakapas, Benvenutas Rama
nauskas ir kun. Jonas Pakalniš
kis.

Skaitinius atliko jaunimas — 
Algis Lukoševičius, Nina Jan
kauskaitė. Prasmingą pamokslą 
pasakė pats vysk. P. Baltakis, 
prisimindamas savo darbą Mai
ronio mokykloje, prisimindamas 
ir mokyklos šventę, Kristaus 
krikštą, arkivysk. J. Matulaitį, 
specialiai ryškindamas mintį, 
kad būtų greičiau paskelbtas 
šventuoju.

kupo herbo elementai, išrašj

lietuviško gintaro akelių p< 
ta. Pačiam žiede skrenda 
tas balandėlis — taikos 
lis.

Komitetas taip pat įteikė ir 
aukų likutį- — 7100 dol. čekį. 
Prie adreso ant kaspino buvo 
surašyta ir visų aukotojų pavar
dės. Taip pat įteikė ir dėžę,' 
kur bus laikoma lazda. Lazda 
yra sudėta iš kelių dalių ir su-

Kun. Jonas Pakalniškis, Apreiškimo parapijos klebonas, sausio 
1 atšventė 70 metų sukaktį. Sausio 6 parapijos taryba jam 
surengė pagerbimo vaišes Apreiškimo parapijos salėje. NWr. 
K.S. Butkaus

Atneša dovanas .
Aukų atnešimo metu buvo su

organizuota visa grupė žmonių 
ir jaunnimo ir vyresniųjų. Pir
miausia atnešė vyskupišką laz
dą, prie jos dar atnešė adresą, 
kur buvo surašytas sveikinimas 
vyskupui. Lazdai įsigyti buvo 
susidaręs specialus komitetas, 
kuriam pirmininkavo dr. A. Ma
tulaitienė. Drauge su ja dirbo 
ir Lilė Milukienė, Pranutė Ąžuo- 
lienė.

Pats vyskupas pageidavo, kad 
lązda būtų medinė, lengva ir 
patogi pasiimti į kelionę. Laz
dą iš medžio išdrožė Simas Au- 
gaitis iš Watertown, Conn. Jis 
irgi buvo atvykęs į šias iškilmes.

Lazdos gale yra įvesti ir vys-

Mišiom pasibaigus, vėl pro
cesija išėjo į vienuolyno patal
pas, o žmonės perėjo į žemutinę 
salę užkandžiauti. Pertrauka 
buvo ilgesnė, nes mokiniai turė
jo persirengti vaidinimui.

Mokiniai suvaidino Julijos 
Dantienės linksmą vaidinimėlį 
apie dangų, kaip angelai pasi
puošę kalba apie madas. Pabai
goje buvo pritaikytas sveikini
mas vyskupui Pauliui Baltakiui. 
Per sceną ištiesė vyskupo šūkį, 
ir mokiniai pasakė įvairius pa
sižadėjimus, kad bus geresni, 
stropesni ir palinkėjo vyskupui 
kuo geriausios sėkmės.

Ypač buvo gražūs vaikučių 
kostiumai, pasiūti mamyčių. Ir 
scena buvo gražiai ir rūpestin
gai papuošta. Ir vaikai gražiai 
vaidino savo roles.

Pabaigoje mokyklos vedėja 
Vida Penikienė visiem padėko- 

- jo už darbą, už pasisekimą. Dė
kojo ir tėvų komiteto pirminiu-’ 
kas Gintas Žemaitaitis ir pakvie
tė visus dar pasisvečiuoti, papie
tauti, dalyvauti mokyklos su
rengtuose laimėjimų trauki
muose.

Žemutinėje salėje buvo su
rengtos vaišės vyskupui ir ki
tiem svečiam. Židinys buvo pil
nas žmonių, visi kambariai ir 
koridoriai, kur vyko laimėjimai. 
Ir taip visi svečiavosi iki vaka
ro valandų, (p.j.)

OFM, jau su dovanota vyskupiška lazda, taria padėkos 
žodį aukotojam. Nuotr. L. Tamošaičio

i

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 
62 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS

įvyks sausio 19, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salėje, * 
361 Hlghland Blvd., Brookiyn, N.Y.

Paskaita — JURGIS VALAITIS, 
buvęs VLIKo vicepirmininkas

MENINĖ DALIS — JULIUS VEBLAITIS
ii New Jersey gros smuiku. 
Šaut* VIDA JANKAUSKIENĖ skaitys 
iitraiduis ii to laikotarpio kūrinių 

Po programos — pabendravimas prie kavutės
(einant aukojama

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia:
LŠST NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖ, NEW YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS DRAUGIJA, N.Y. SKYRIUS 
LIET. SAVANORIAI — KŪRĖJAI NEW YORKE 
MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

N.Y. Alto susirinkimas šaukia
mas sausio 22, antradienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje. Bus svarstomi Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimo įvairūs reikalai. *

Darbininko ^skaityto
jai, kurie iki šiol dar nėra 
gavę 1985 metų kalendoriaus, 
prašomi pranešti administra
cijai. Tuoj bus išsiųstas kitas 
egzepmliorius. Šiais metais paš
tas su kalendoriaus persiuntimu 
buvo labai netvarkingas — labai 
vėlavo, o kai kurie skaitytojai 
visai negavo. Kas norėtų gauti 
daugiau egzempliorių, prašomas 
pridėti po 3 dol.

Tradicinis kaukių balius, ren
giamas New Yorko ateitininkų, 
bus vasario 9, šeštadienį, Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Šokiam gros Joe Thomas orkest
ras.

Liet. Kat Religinė Šalpa iš
leido atviruką su kun. Sigito 
Tamkevičiaus nuotrauka ir jo 
maldele. Kaip žinome, kun. Tam- 
kevičius buvo Kybartų klebonas, 
labai uolus kunigas, Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Katalikų Komite
to narys, 1983 gruodžio 2 nuteis
tas dešimčiai metų kalėjimo už 
religinę veiklą, Paveiksliuką 
spausdino pranciškonų spaustu
vė Brooklyne, jis buvo platina
mas sausio 13 per jaunimo pa
maldas, kurias laikė vysk. P. 
Baltakis, OFM.

Government jobs $16,559 - 
$50,553/year. Now Hiring — 
Your Area. Is it true? Find out 
now. Call 805 - 687-800. Ext. 
R-4505.

NAUJAUSIA PLOKŠTELE
Algis Grigas, baritonas, su 

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

Atnaujindami Darbininko 
prenumeratą, vietoj 15 dol. mo
kesčio po 50 dol. atsiuntė šie 
darbininko spaudos rėmėjai: 
kun. V. Radvina, CIevardale, 
Calif., W.J. Markalonis, Rei- 
noldsville, Pa., J. Klimas, Bris- 
tol, Conn., P. Skikūnas, Miami, 
Fla. Visiem nuoširdžiai dėkoja
me už lietuviškos spaudos 
palaikymą.

St. Pancras bažnyčioje, kuri 
yra Glendale, Myrtle Avė., Ka
lėdų švenčių metu buvo gieda
ma ir lietuviška kalėdinė giesmė. 
Ši bažnyčią turi vieną iš geriau
sių BroOklyno vyskupijos chorų 
ir pasižymi gražiu giedojimu.

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

N.Y. Philatelistų ' draugija 
išleido savo biuletenį, gruodžio 
mėn. numerį. Biuletenis leidžia
mas anglų kalba, pritaikytas 
draugijos • nariam. Plačiai apra
šoma draugijos veikla, Baltų 
pašto ženklų paroda Philadel- 
pbijoję, supažindinama su at
skiromis Lietuvos pašto ženklų 
laidomis, įdėta ir tų ženklų 
kopijos. Biuletenį redaguoja 
W.E. Norton, gyvenąs Philadel- 
phįjoje, viršelį šilko tinklelio 
technika spausdino K. Matu- 
zas. ,

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė šiemet bus paminėta va
sario 17, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinyje.

Kat Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas kviečiamas 
sausio 20, sekmadienį, 12 vai. 
tuoj po sumos. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Valdyba primena, 
kad narėms dalyvavimas būti
nas, nes bus sprendžiamas toli
mesnis kuopos likimas. Po susi
rinkimo — vaišės.

Vladas Jasitukas, gyvenęs 
Woodhavene, buvęs ilgametis 
LB Woodhaveno apylinkės iždi
ninkas, mirė sausio 11. Palaido
tas sausio 14 iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse. Velionis buvo 80 metų. 
Lietuvoje buvo mokytojas. Liko 
žmona Rozalija, sūnus Algis ir 
dukra Birutė su šeimomis. '

Vietoj šventinių kortelių siun
tinėjimo savo draugus Laisvės 
Žiburio radijo bangomis sveiki
no: dr. D. Aleksandravičius, 
A. ir J. Alytai, A ir J. Andriu- 
šiai, E. ir H. Andruskos, G. ir 
V. Beleckai, A. ir K. Barčiai, 
prel. P. Bulovas, A. ir C.' 
Fredericks, I. ir dr.J. Dičplnigai- 
čiai, G. ir A. Diržiai, A. Janu
šonis, S. ir V. Karmazinai, E. 
Kezienė, D. ir R. Keziai, R. ir V. 
Kondrotai, J. Mariukas, V. Maže
lis, G. Meiliūnienė, O. Milman- 
tavičienė, kun. J. Pakalniškis, 
kun. V. Palubinskas, kun. A. 
Račkauskas, kun. S. Raila, M. 
Šalinskienė, dr. J. ir dr. K. Ši
maičiai, V. ir B. Sutkai, C. ir K. 
Trečiokai, M. ir dr. V. Vygantai, 
dr. M. ir V. Žukauskai.

Valerija,Andriuškienė, turėju
si 103 ar 105 metus, anksčiau 
gyvenusi Brooklyne, mirė Matu
laičio namuose Putname. Buvo 
pašarvota M. S balins šermeninė
je, palaidota sausio 11 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Šv. Jo
no kapinėse. Buvo ištekėjusi 
1915 metais. Vyras mirė 1925, 
turėdamas 44 metus, sūnus mirė 
1954, turėdamas 40 metų. Gy
vendama Brooklyne, ji buvo uoli 
Apreiškimo parapijos narė, pri
klausė prie Šv. Rožančiaus drau
gijos ir kitų parapijos draugijų. 
Ji buvo dr. Kosto Jurgėlos žmo
nos vyriausia teta.

Americans For Due Process 
organizacijos darbuotojų, gi
nančių OSI-KGB bylas, suvažia
vimas įvyko sausio 11-12 Wash- 
ingtone, D.C.

SUKAKTUVĖS 
ELIZABETHE

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapija Elizabethe šiais, metais 
mini 9Qtenetų sukaktį. Iškilmės 
švęsti pradedamos sausio 20, šį 
sekmadienį, 12 vai. dienos 
koncelebracinėmis mišiomis. 
Pagrindinis celebrantas bus 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Po mišių pietūs parapijos salėje.

Sukakties baigiamosios apei
gos vyks lapkričio 16, kada pa
grindinis celebrantas bus arki
vysk. Peter L. Gerety.

Specialus vysk. Pauliaus Bal
takio pagerbimas Šv. Petro ir 
Povilo parapijoje Elizabethe 
bus balandžio 20. Vyskupas kon- 
celebruos mišias 5:30 vai. po
piet. Po to jo garbei banketas 
vyks parapijos salėje.

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.

Šilti, ialtl valgiai ir gėrimai ant atalo 
Šokiams groja Joe Thomas orkeatrras 

Už geriausias kaukes bus duodamos

Kiekviena auka — didelė ir 
maža — Lietuvai reikalingai

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

Suaugusiems —16 dol.

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia

NEW YORKO ATEITININKAI




