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VASARIO 16-0JI ROMOJE

PAREIŠKIMAI DĖL KLAIPĖDOS 
BAŽNYČIOS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 63

Konstantinas M. Černenko, 
sulaukęs 73 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė kovo 10 vakare. 
Sovietų Sąjungos vadovu išbuvo 
tik 13 mėnesių. Praslinkus tik 
keturiom valandom ir penkioli
kai minučių po jo mirties pra
nešimo, naujuoju Sovietų Są
jungos vadovu paskelbtas 
Mikhail S. Gorbačevas, 54 m. 
amžiaus. Tai septintas Sovietų 
Sąjungos vadovas ir jauniausias 
nuo Stalino laikų.

Pasitraukiantis į atsargą JAV 
karinių pajėgti Centrinėj Ame
rikoj vadas gen. Paul F. Gor- 
man pareiškė, kad Nikaragvoj 
veikią partizanai dėl jų skai
čiaus ir apmokymo trūkumų 
yra dabar nepajėgūs nuversti 
Nikaragvos sandinistų vyriausy
bę. bet JAV teikiama parama 
partizanam turi būti atnaujinta 
politiniam ir ūkiniam spaudi
mui į vyriausybę išlaikyti.

Popiežius Jonas Paulius II 
tarėsi su į Vatikaną atvykusiu 
Sov. S-gos užs. reik, ministeriu 
Gromyka dėl pasaulio taikos ir 
katalikų būklės Sov. S-goj. Gro
myka taip pat siekė panaudoti 
popiežiaus autoritetą erdvės 
ginklam pasmerkti, bet popie
žius šiuo klausimu viešai nepa
sisakė.

Amerikos Gallup apklausinėji
mas parodė, kad 39 proc. gyv en- 
tojų tiki, kad Respublikonų par
tija gali išspręsti pagrindines 
Amerikos problemas geriau už 
demokratų partiją; 29 proc. 
mano, kad tai geriau gali atlik
ti Demokratų partija.

10 Amerikos gubernatorių. 14 
senatorių ir 17 Atstovų rūmų 
narių, būdami nepatenkinti per
daug suliberalėjusia dabartine 
Demokratų partijos vadovybe, 
sudarė nepriklausomą Demokra
tų partijos vadovybės tarybą, 
kuri rūpinsis, kad nuosaikesni 
partijos kandidatai Į preziden
tus galėtų sėkmingai rungty
niauti būsimuose prezidento 
rinkimuose. Tarybos vadu yra 
Atstovų rūmų nary s Richard A. 
Gephardt iš Missouri.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Gromyka. lankydamasis Ita
lijoj ir Ispanijoj. Įtaigavo tų 
kraštų vyriausybes neremti JAV 
prezidento Reagan peršamos 
erdvės ginklų programos.

J. T. Žmogaus teisių komisija 
paskelbė, kad nuo Sov. S-gos in
vazijos i Afganistaną pradžios 
ten prasidėjo dideli žmogaus 
teisių pažeidinėjimai, nuolati
niai žmonių kankinimai, civili
nių gyventojų žudynės, privers
tini gyventojų perkeldinėjimai 
ir dešimčių tūkstančių žmonių 
Įkalinimai be teismo.

Urugvajaus civilinis preziden
tas Julio Maria Sanguinetti 
perėmė krašto vadovavimą iš 12 
m. jį valdžiusios karinės vy
riausybės.. Jis pažadėjo siekti 
įvesti krašte taiką ir panaikinti 
įvairias represijas. Krašto 
kalėjimuose yra 340 politinių ka
limu ir veikia Tupamaro parti
zanai

Prezidentas Reagan nutarė 
neprašyti Japonijos sumažinti 
sav o automobilių eksportą į J A V .

Vyr. Mato ginkluotų pajėgų 
vadas gen Bernard W. Rogrrs 
pareiškė, kad Natų pajėgos gali 
būti greitai nugalėtos, nes jom 
trūksta šaudmenų ir tinkamų 
lėktuvam slėptuvių. Jos taip 
pat yra mažesnės už Varšuvos 
pakto valstybių pajėgas, ir JAV 
neturi pakankani.il transjiorto 
lėktuvų kariam iš JAV | F.uio- 
pą greitai |>ergalienll.

Australija atidėjo neribotam 
laikui ANZl S pakto valstybių 
kastneilnj pasitarimą

Kad mano sūnus būtų 
panašus į tave!

Leipalingis (Lazdijų raj.). 
1984 m. pradžioje eiliniam Ro
bertui Grigui, atliekančiam ka
rinę prievolę Kazachstane, Ba
dam stoty. — karininkai, daly
vaujant majorui Marčenkai, 
majorui Gorbatskiui, majorui 
Kiniui ir kitiems pareiškė, kad, 
jei ir toliau jis atsisakys priim
ti priesaiką, pagal Kazachijos 
B K jam gresia 5 m. laisvės atėmi
mo.

Jaunuolis patv irtino savo ap
sisprendimą žodžiais; “Iš jūsų 
nieko geresnio ir nelaukiu”, o 
raštiškame raporte politinio sky 
riaus viršininkui paaiškino, kad 
būdamas kataliku, negalįs pri
siekti ištikimybės sistemai pa
remtai ateistine ideologija.

Pokalbio metu karininkai nuo
lat plūdosi necenzūriškais žo
džiais, gąsdino jaunuolį sovieti
nio kalėjimo baisybėmis.

1984 m. gegužės mėnesi R. 
Grigui baigėsi privalomos tar
nybos laikas. Vienas iš aukštų
jų karininkų, anksčiau besity
čiojusių iš jo. atsisveikindamas 
pareiškė; "Linkiu gyvenime būti 
visada tokiu atkakliu, kaip ir 
dera žmogui ir vyrui. Norėčiau, 
kad ir mano sūnus būtų pana
šus Į tave”.

Vėl prašo grąžinti Klaipėdos 
bažnyčią

Klaipėda.
TSR KPCK generaliniam sek

retoriui Jurijui Andropovui.
Nuorašai: LTSR Ministrų Ta

rybai. TSRS RRT prie Ministrų 
Tarybos Įgaliotiniui Kuroje- 
dov ui.

Klaipėdos bažnyčios komi
teto ir tikinčiųjų

Pareiškimas
Prašome Jus mums leisti 

naudotis bažnyčia, kurią 1961 
metais savo lėšomis ir darbu pa
sistatėme ir kuri Chruščiovo val
dymo metu iš mūsų buvo atim
ta ir paversta Filharmonijos 
sale.

Bažnyčios statyba ir visi tam 
reikalingi leidimai buvo suderin
ti tiek su respublikos, tiek su 
sąjungine valdžia. Tik kai bažny
čia buvo pilnai pastatyta, ją 
atėmė, ir mes. tikintieji, pasiju
tome beveik gatvėje. Tokia pa
dėtis tęsiasi iki šių dienų. Da
bartinė bažnyčia yra labai maža, 
vos 220 kv. m. ir netalpina vi
sų tikinčiųjų, todėl pamaldų 
metu mes ir kai lyja, ir kai šąla, 
priversti stovėti gatvėje.

Uždarius Nidos ir Juodkran
tės bažnyčias. Klaipėdoje ir jos 
apylinkėse 1961 m. gyveno 
130.000 katalikų. Prašydami ati
taisyti padarytą skriaudą, mes 
tikintieji, eile pareiškimų esame 
kreipęsi į v aidžios organus.

Jau prašė 8 kartus
— 1974 m. kreipėmės į TSRS 

RRT prie Ministrų Tarytais įga
liotinį Kurojedovą. Po pareiš
kimu pasirašė 3,(MXM) tikinčiųjų.

— 1979 m. kovo mėn. į TSRS 
Ministrų Tarybos Prezidiumo 
pirmininką L. L Brežnevą.

— 1979 m. spalio mėnesi pa
kartotinai pareiškimu, po kurio 
pasirašė 148,149 tikintieji, krei
pėmės į L.l Brežnevą ir Kuni- 
jrdovą.

— 1980 m. L. I Brežnevui 
ir Kurojedovui buvo išsiųstas 
pareiškimas su 600 parašų

1981 m. birželį dvleg.u na 
iš trijų asim nų Centro komite
tui ir RRT įgaliotiniui Kilioje- 
dm ui asmeniškai įteikė pareis 
kimus

— 1981 m. rugsėjo mėn. 10 
žmonių delegacija įteikė pareiš
kimus L.l. Brežnevui ir Kuroje- 
dov ui.

— 1982 m. balandžio mėnesį 
išsiuntėme pareiškimą L.l. Brež
nevui su 21.033 parašais.

— 1982 m. birželio mėn. tre
čią karty 10 žmonių delegacija 
įteikė L. 1. Brežnevui ir Kuro- 
jedovui pareiškimus.

Pasitenkinti pasiūlymu re
konstruoti dabartinę bažnyčią 
negalime, kadangi ir po pertvar
kymų ji negalės sutalpinti visų 
tikinčiųjų, be to. rekonstrukci
jos metu keletą metų liktume s i- 
siškai be* maldos namų.

Filharmoniją mažai 
kas lanko

Bažnyčią, paverstą filharmo
niją. lanko mažai žmonių. Dide
lė dalis tikinčiųjų iš pagarbos 
bažnyčiai filharmonijos salėje 
vykstančių koncertų taip pat 
nelanko. Paskutiniu metu, pasta
čius'Žvejų kultūros namus su 
1200 vietų filharmonijoje, turin
čioje tik 600 vietų, per mėnesį 
surengiami vos keli koncertai.

Bažnyčią statėme patys. Netu
rėdami reikiamų darbo Įrankių, 
sausinom balas, kastuvais kasė
me pamatus, rankomis nešiojo
me plytas ir kitas statybines 
medžiagas. Ne vienas verkia, 
prisiminęs, kokiomis sąlygomis 

Vyskupas Paulius Baltakis. OFM, vasario 25 sutiktas gru
pės lietuvių Sydney aerodrome. Šios gavėnios metu vysk. P. 
Baltakis aplankys visas Australijos lietuvių kolonijas. Nuotr. 
"Mūsų Pastogės"

NAUJA AKCIJA PABALTIJO 
KLAUSIMU EUROPOS 
PARLAMENTE

Sausio mėnesį. Vakarų Vokie
tijos krikščionių demokratų at
stovas Europos Parlamente. 
Klausas Jageris. 30-ties V .ikarų 
Europos parlamentarų vardu 
pasiūlė Europos Tarybai praves
ti pasikeitimą nuomonėmis apie 
Pabaltijo valsty bių teisių padėti. 
Bendrame parlamentaru pareiš
kime. Jageris ragino EuroĮios Va
ry Iki pasmerkti susietini “kolo
nializmą Fatailtvjr. o Jungtines 
Tautas — paremti Pabaltijo ša
lių laisvą apsisprendimą.

Parlamentini pareiškime ra
šoma. kad Estija. Litvija ir 
Lietuva turi teisę liūtį nepri
klausomos pagal daugeli Sos tetų 
Sąjungos pasirašvtų sutarčių. 
Apžvelgiama nesena l’atadtijo 
tautų istorija. Hitlrrio-.Malino 
paktas. Iialtiečių laisves kova, 
masiniai išvežimai, žmogaus 
teisių ĮKižeidmėjiinas Sovietu 
Sąjunga smerkiama dėl Pabalti 
jo valstvluų okupacijos n vis 
intrnsvvesnūi mumine

Parlamentarų gi tuu' teika 
lauja. kad Sov irtų SjKiuigos v v

L žsienio spaudos agentūros 
praneša, kad plačiai žinomas 
žmogaus teisių gynėjas Sergiejus 
Kovaliovas 1984 gruodžio 3 bu
vo paleistas iš sovietinio Gula
go-

Sergiejus Kovaliovas buvo nu
teistas septynerius metus kalėti 
griežto režimo lageryje ir trejus 
metus pasilikti tremtyje už po
grindžio spaudos, tarp kitų ir 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” platinimą ir perda
vimą į užsienį.

Sergiejaus Kovaliovo teismas, 
įvykęs Vilniuje 1975 metais, bu
vo gėdingai sovietinio teismo 
susidorojimas su garbingu kovo
toju už žmogaus teises.

Ginti Kovaliovą atvyko jo bi
čiuliai iš visos Lietuvos ir So
vietų Sąjungos. Iš Maskvos at
vyko Nobelio premijos laurea
tas akademikas Andrei Sacha
rovas, Orlovas. Tučinas. Iš Lie
tuvos; Terleckas, Petkus, Jurevi
čius, Smolkinas, \ irgilijus Jau- 
gelis ir kiti. Tačiau į teismo sa
lę buvo įleidžiami tik su specia
liais leidimais.

Akademikas Sacharovas, kar
tu su kitais likęs Vilniaus teis
mo rūmų vestibiulyje, raštu krei
pėsi į Aukščiausiojo teismo pir
mininką: “Daugelį metų pažin
damas Kovaliovą, aš galiu teis
me paliudyti apie jo išmintį, 
garbingumą ir sąžiningumą, 
apie jo atsidavimą įstatymam, 
teisingumui, žmogaus teisių.gy
nimui ir informacijos vie
šumui”.

Daug iškrutėjusį žmogaus tei
sių gynėją, biologijos daktarą

vyriausyta's informuoti Jungti
nes Tautas apie nuolatinius 
laisvo apsisprendimo teisės ir 
žmogaus teisių pažeidinėjimus 
Pabaltijo šalyse.

(Elta)

buvo statoma Taikos Karalienės 
bažnyčia.

Primygtinai prašome atitaisyti 
mums padarytą skriaudą Chruš
čiovo valdymo metu — grąžinti 
bažnyčią, kad ir tokią, kokia ji 
dabartiniu metu yra, nors sie
nas, mes nesiskųsime; būsime 
dėkingi už grąžinimą. Tokiu bū
du pasaulis pamatys ir įsitikins, 
kad Tarybinė vyriausybė ir par
tija rūpinasi žmonėmis.

Laukiame teigiamo atsakymo.
Kartu siunčiame priedą 91 la

pas su 22,539 parašais.

Klaipėda,
1983 m. sausio mėnesis.

Atvyksta valdžios atstovai 
su pasiūlymais

1982 m. rugsėjo mėn. RRT 
įgaliotinis P. Anilionis, atsaky
damas į tikinčiųjų reikalavimus 
grąžinti atimtą Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčią, siūlė da
ryti. esamos Klaipėdos bažny
čios rekonstrukciją, ją tris kar
tus padidinti, bet tikintieji nesu
tiko ir reikalavo grąžinti jų 
pastatytą bažnyčią.

Gruodžio mėnesį ..atvykęs iš 
Maskvos RRT skomus vedėjas 
Galustianas/T. Anilionis bei 
Klaipėdos miesto vykdomasis 
komitetas siūlė esamą bažnytė-

(nukelta į 2 psl.)

riausybė sugrąžintų lietuviams, 
latviams ir estams laisvę ir ap
sisprendimą. Europos Tarybai 
priklausančių valstybių vyriau
sybės prašomos aktyviai remti 
Iialtiečių apsisprendimo klau-* 
simą Europos Saugumo ir bend
radarbiavimo pasitarimo eigoje, 
ypač Vienos konferencijoje, ir 
tuo klausimu kreiptis į Sovietų 
Sąjungos vyriausybę. Europos 
Tarybai priklausančių valstybių 
vyriausybės raginamos atkreipti 
Europos saugumo ir bendradar
bius ini<» pasitarimo žinovų, kū
ne (Misėdži.ius gegužės 7 d. Ot- 
tavvoje, dėmesį į žmogaus teisių 
pažeidimus Palšaityje ir siekti 
padėties pagerinimo.

Į Eunųios Tarybos ministeriu 
komisiją parlamentarų grupė 
kreipiasi su trimis prašymais: 
I Deimti valstvluų delegacijų 
Europos saugumo ir liendradar- 
luav mio pasitarimuose nusi- 
statvmą, 2 Bendru pareiškimu 
pasmerkti Sov tetų Sąjungos ko
lonializmą. i Prašvti Europos 
laistai! pi įklausančių valsty bių

Romos lietuviai Vasario 16- 
osios, Lietuvos nepriklausomy- 
l»ės šventę, atžymėjo susirink
dami Lietuvos atstovyliėje prie 
Apaštalų Sosto. Čia į juos pra
bilo atstovas Stasys Lozorai
tis junioras, trumpai aptarda
mas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukakties reikšmę
lietuvių tautos gyvenime, pri
mindamas pastaraisiais dešimt
mečiais lietuvių sudėtas aukas 
kovoje už Tėvynės laisvę, dabar 
tautos vedamą kovą už Lietu
vos nepriklausomybę, tautinės 
tapatybės išsaugojimą, už pa
grindinių žmogaus teisių apsau
gojimą ir už religinę laisvę.

Atstovas pabrėžė, kad lietu
viai šioje kovoje nėra vieni: 
jų teisę į laisvą ir savarankų 
gyvenimą remia demokratinis 
pasaulis, kuris nėra pripaži
nęs prievartinio Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo šalių įjungimo į So
vietų Sąjungą. Stasys Lozoraitis 
junioras šia proga su ypatingu 
dėkingumu prisiminė popiežiaus 
Jono Pauliaus II-ojo palankumą 
lietuvių tautai, kurį Šventasis

VASARIO 16-0JI MELBOURNE

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės — Vasario 16-osios 
minėjimui Melboume, Australi
joje, šiais metais vadovavo jau
nosios kartos atstovai — Mel- 
boumo lietuvių jaunimo sąjun
gos nariai.

Šventės išvakarėse čia įvyko 
Melbourno Lietuvių Bendruo
menės priėmimas diplomatam 
ir Australijos valdžios atstovam. 
Pirmininkas dr. Kunca iškėlė 
Lietuvoje vykdomus persekioji
mus ir lietuvių tautos laisvės 
troškimą. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Australijos afganų bend
ruomenės pirmininkas. Jis 
priminė Lietuvos laisvės neteki
mą ir lietuvius laisvės kovoto
jus prieš Rusijos invaziją, kuri 
kaip tada Lietuvoje, taip šian
dien Afganistane, žudo ištisų 
kaimų gyventojus. Afganų bend
ruomenės pirmininkas šaukėsi į 
Jungtines Tautas, kad priverstų 
sovietus atitraukti savo kariuo- 

DEŠIMT METŲ IŠKALĖJĘS, - 
SUGRĮŽO SERGIEJUS KOVALIOVAS

Tėvas ypač išreiškė praėjusiais 
metais, minint Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero mirties sukaktį.

Priėmi me Lietuvos atstovybėje 
Vasario 16-osios proga be Ro
mos lietuvių bendruomenės na
rių dalyvavo taip pat kai kurių 
Centro ir Rytų Europos kraštų 
atstovai, Lietuvos bičiuliai 

italai. Ypač nuoširdžiai lietu
vius pasveikino ukrainiečių at
stovas kunigas Baško, primin
damas lietuviu ir ukrainiečių 
dabar vedarny bendrą kovą.

Jaunosios kartos atstovas Sau
lius Kubilius paskaitė ištrau
kas iš vyskupo Baranausko 
Anykščių Šilelio. Susirinkimas 
buvo užbaigtas Lietuvos himnu.

Priėmime iš lietuvių pusės 
tarp kitų dalyvavo apaštalinis 
nuncijus arkivysk. Jonas Bulai
tis, Bažnyčios Viešųjų Reikalų 
Tarybos vicesekretorius prel. 
Audrys Bačkis, Lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje vado
vybė ir auklėtiniai, lietuviai 
tėvai jėzuitai, marijonai, sale
ziečiai.

menę iš Afganistano.
Šventės minėjimas buvo pra

dėtas iškilminga mišių auka už 
Lietuvos laisvę.

Į gausiai susirinkusius mišių 
dalyvius kalbėjo Melburno lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Pranas Vaseris. Po pamaldų 
Melburno lietuvių namuose įvy
ko Vasario 16-osios minėjimo 
aktas. Įžanginį minėjimo žodį 
tarė Australijos lietuvių jauni
mo sąjungos pirmininkė Rožė 
Makaravičiūtė. Programos metu 
buvo įteiktos jaunų žurnalistų 
premijos, pastatytas sceninis 
vaizdelis "Susitikimas Vilniuje 
po 40 mėty”. Jaunimas pašoko 
tautinius šokius ir deklamavo 
patriotinio turinio eilėraščius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo pabaigoje pasirodė 
Melburno Dainos sanbūrio cho
ras. Minėjimas užbaigtas Lie
tuvos himnu.

Sergiejų Kovaliovą, po 10-ties 
metų sugrįžus i iš Permės ir Mor
dovijos lagerių. Lietuvos katali
kai sveikina kaip savo brolį, 
su neišsakomu dėkingumu įver
tindami jo auką už Lietuvos 
katalikų teises.

JALTAEUROPOS 
PARLAMENTE

Dviejų krikščionių demokratų 
deputatų - Otto von Habsbur- 
go ir italo Gustavo Šeiva — 
iniciaty va,Europos Parlamentas 
Strasburge Jaltos susitarimų ke- 
turiasdešimtiįjų metinių proga 
pasmerkė Europos padalinimą.

Otto von Habsburgas, atmes
damas komunistų deputatų tvir
tinimus, kad dėl dabartinio Eu
ropos padalinimo yra kaltas vien 
tik hitlerinis fašizmas, pažymė
jo, kad Antrajam pasauliniam 
kami baigiantis Sovietų Sąjun
ga okupavo pusę Europos ir iš 
jos neliepsitraukė.

Abejingumas diktatūrų ekstre
mizmui, kai liejo Habsburgas, 
jau kartą buvo privedęs Euro
pą prie bedugnės krašto. Šią 
pamoką reikėtų prisiminti da
bar, kai Europai vėl gręsia dik
tatūra iš Rytų. Dabar nėra sun
ku, toliau pažymėjo deputatas, 
drąsiai visas kaltes suversti ant 
mirusių diktatorių, nutylint so
vietinės diktatūros nusikalti
mus.

Italas Gustavo Šeiva, iš savo 
pusės, griežtai pasmerkė Vokie
tijos padalinimą, taip pat po 
karo įvykdytus masinius vokie
čių perkeldinimus.

Britų konservatorius lordas 
Bethell ir prancūzų liberalų 
partijos deputatė Simone Veil 
pa ragi no Sov irtų Sąjungą leisti 
piavesti krantuose už geležinės 
uždangos laisvos rinkimus, su
derinamai su Jaltos konk rviK i- 
joje prisiimtu isiĮvircigojiinii

pakankani.il
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. 
“Vagos” leidykla išleido Antano 
Jonyno publicistikos ir literatū
ros kritikos knygų “Prie gyvo 
šaltinio” (576 psl., 10,(XX) egz., 
sudarė A.A. Jonynas), apybraižų 
knygų “Baltieji žirgai” (317 psl., 
8,000 egz., 24 iliustr. lapai, su
darė L. Inis), Juliaus Kaupo 
pasakų, apsakymų ir esė knygų 
“Daktaras Kripštukas pragare” 
(247 psl., 10,000 egz., sudarė 
V. Kazakevičius. Ši knyga pirmų 
karta buvo atspausdinta Vakaru 
Vokietijoje tuoj po Antrojo pa-

saulinio, karo pabaigos.), Vinco 
Mykolaičio-Putino knygų iš seri
jos “Kritikos biblioteka” “Lite
ratūros vertybių ieškant” (373 
psl., 5,(XX) egz., sudarė V. Gu
dauskas), Eduardo Mieželaičio 
raštų 6-tų tomų “Čia Lietuva” 
(590 psl., 20,000 egz.). Jono Lan
kučio kūrinių serijos antrų kny
gų “Rašytojų siluetai” (359 psl., 
7,000 egz.). Iš verstinės litera
tūros pasirodė Sofoklio “Trage
dijos” (328 psl., 20,000 egz. iš 
senosios graikų kaltas vertė A. 
Dambrauskas, iliustr. K. Pa.š- 
kauskas), VDR poezijos rinktinė 
“Veidai ir rankos” (240 psl.,

nerio “Žaislai”, romanas apie 
vienų firmų (253 psl., 20,000 
egz., iš danų kalbos vertė Z. 
Matys), Karson Makalers roma
nas “Širdis — tai vienišas me
džiotojus” (301 psl., 30,000 egz., 
iš anglu kallx>s vertė A. Danie
lius). Vaikam ir jaunimui skir
ta: Liutauro Degėsio eilėraščiai 
“Žalias paukštis” (48 psl., 30,įįj 
egz., iliustr. J. Ručinskaitė), My
kolo Sluckio apsakymas “Gy
venkit!” (23 psl., 40,000 egz., 
iliustr. V. Bakšys), Pauliaus Šir
vio eilėraščiai “Suraski tų 
žvaigždelę” (165 psl., 20,(X)0 
egz., sudarė I. Rudokienė), Pra
no Mašioto vaizdeliai ir pasakai
tės “Kiškio vagilis” (71 psl., 
80.(XX) egz., sudarė D. Venelo-

"Stebuklingas ragas” (271 psl., 
45,000 egz., iš anglų kalbos 
vertė D. Sauka ir G.. Kirvai
tis), Imanto Zieduonio “Rieškių; 
kųiAlsakiė—(29jrsk, 7O,00O egz., 
iš latvių kallx>s vertė V. Bromi
das, iliustr. A. Zylė)- Nikolajaus 
Nosavo apysakos-pasakos “Ne
žiniuko ir jo draugų nuotykiai” 
2-ras leidimas (173 psl., 45,(XX) 
egz., vertė K. Boruta, iliustr.

VA LDAŠ C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 3S7 LarkffąM fload.. East 
tlorthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik išimtinai* atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisą* Lito patalpose: 
86dOUL4th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2S11.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlgNand Blvd., galim* įsigyti 
listuviAkų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, (vairių suvenyrų.

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

Savaitės 
įvykiai

iliustr. I. Guobienė), Mychailo 
] Į. Sal tykovo-Ščedrino romano “Po- 
’ ! nai Golovliovai” 2-ras leidimas 
j: J (279 psl., 10,000 egz., vertė K.

Bartkus), Hanso Kristiano Bra-

veno storulis (40 psl., 30,(XX)

— Romualdo Augūno fotogra
fijų paroda surengta Estijos sos
tinėje Lietuvos fotografijos me
no draugijos ir Tallino foto- 
klubo iniciatyva. Ekspozicijoje 
— 100 darbų. Jie atrinkti iš 
ciklų “Kalnai ir žmonės”, “Drau
gystės. akimirkos Konge”, “Susi
tikimas su Indija”. 30 fotogra
fijų pasakoja apie Lietuvos gy
venimų.

S.L.K.

OUEENS COLLiSION CENTER, INC. Expert auto body work*-palnting- 
w»ldlng, etc. John R. Chicavich, 131-13 HINalde Av*„ Richmond HM, 
N.Y. 11418. Towlng phone Hl 1-6666. After 6 PM — 843 - 6677.

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

-Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

Kipro prezidentas Spyros 
Kyprianou atmetė parlamento 
reikalavimų paskelbti naujo 
prezidento rinkimus, nes jis ne
pajėgė susitarti su Kipro turkų 
valstybės vadu dėl salos graikų 
ir turkų valstybių federacijos.

Prezidentas Reagan yra įsiti
kinęs, kad jau praėjo laikas, 
kada taikų galima buvo išlaiky
ti tik turint pakankamų bran
duolinių ginklų skaičių priešui 
atsikeršyjimu gąsdinti. Dabar 
atėjęs laikas pasigaminti naujų 
apsigynimo priemonių nuo prie
šo branduolinių raketų ir perei
ti į sudėtingų brangių ir dar 
daug tyrimų reikalaujančių 
erdvės ginklų erų.

Valst. sekr. Shultz Urugva
juj susitiko su Nikaragvos prezi
dentu Daniel Ortega Savedra. 
Manoma, kad vėl bus surastos 
sąlygos atnaujinti Conta- 
dora grupės pastangas taikai 
Centrinėj Amerikoj įgyvendinti.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė tuoj pat pradėti vykdyti 
antrąjį Izraelio pasitraukimo iš 
pietinio Libano-etapų, pagal kurį 
bus pasitraukiama iš Bekaa slė
nio.

Pakistano prezidentas Zia ul- 
Haq pareiškė palaipsniui panai
kinsiąs karo būklę ir kovo 23 
sušauksiąs parlamenta posė
džio.

Nikaragvoj veikiančių partiza
nų 4 grupių vadai, kurių tarpe 
yra ir JAV kongreso pasitikėjimų 
turįs Artūro Cruz, paskelbė 
bendrų deklaraciją, reikalau
jančią, kad vyriausybė padarytų 
didelių pakeitimų vyriausybėj ir 
kariuomenėj, paleistų parlamen
tą ir paskelbtų naujus rinkimus 
iki balandžio 20.

V. Vokietijos užs. reik, mi- 
nisteris Hans Dietrieh Genscher 
netikėtai išvyko Į Sov. S-gą 
santykių gerinti, bet buvo įtai
gaujamas nepritarti prezidento 
Reagan siūlomam erdvės ginklų 
planui.

Britanijos angliakasių unija, 
nepasiekusi jokio susitarimo su 
kasyklas valdančia valstybine 
Anglies taryba, beveik metus 
trukusį streikų nutraukė.

Čilės sostinės Santiago apy
linkes nusiaubė stiprus žemės 
drebėjimas, palikęs 135 žmones 
užmuštus ir per 2000 sužeistų.

Sov. S-gos Aukšč. tarybos de
legacija, vadovaujama Politbiuro 
nario ir Ukrainos komunistų 
partijos vado Vladimir V. 
Sčerbitski, atvy ko vizito į JAV.

Prezidentas Reagan pasiūlė 
Kongresui patvirtinti su Izraeliu 
sudarytų susitarimų, kuris nu
mato iki 1995 panaikinti tarp 
abiejų valstybių prekių pasikei
timo muitus. Izraelis šito jau se
nai siekė pašlijusiam krašto 
ūkiui pataisyti.

Albanijos 1981 m. nusižudęs 
min. pirmininkas Mehmet 
Shehu iš tikrųjų buvo nužudy
tas kaip svetimos valstybės

Lenkija, įtikinėdama gyvento
jus, kad maisto kainos būsian
čios keliamos palaipsniui, staiga 
pakėlė duonos, pieno, sūrio, ar
batos ir javainių kainas 
iki 75 proc.

Argentinos ginkluotų 
vadas Julio Fernandez,
tuodamas dėl išlaidų ginklavi
muisi sumažinimo, atsistatydi
no.

nuo 30

pajėgų
protes-

“GORBAČIOVO MANIEROS 
STALINO NUSIKALTIMAI 
IR LIETUVA”

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

ELTOS biuletenio anglų k. 
sausio numeryje išspausdintas 
straipsnis “Gorbačiovo manie
ros, Stalino nusikaltimai, ir Lie
tuva”. Jame rašoma, jog pavie
niai britų politikai ir žurnalis
tai susižavėjo Gorbačiovo ma
nieromis irjo žmonos elegancija. 
Kai kurie laikraščiai svečiui už
dėjo “nekaltybės” aureolę, pa
brėždami, jog dėl savo apyjau
nio amžiaus jis nebuvo įsivėlęs 
j Stalino nusikaltimus.

Tokius balsus ELTA vadina 
Vakaruose “reguliariai pasikar
tojančiomis iliuzijomis”, kurios 
prašosi kritiškų komentarų ir is
torinės perspektyvos.

Bolševikinio režimo nusikalti
mai neprasidėjo ir nesibaigė su 
Stalinu. Kaip sovietinio polit
biuro narys, Gorbačiovas yra 
tiesioginiai atsakingas ir už da
bartinius nusikaltimus. Vienas 
tokių nusikaltimų yra tebesitę
sianti Lietuvos bei kitų tautų 
okupacija, išnaudojimas ir tero
rizavimas.

Teisybė, kad pagrindinė atsa
komybė už Lietuvos užpuolimų 
gula ant Stalino pečių. Tačiau 
tarptautinės teisės požiūriu, 
Maskvos nusikaltimai nesibaigė 
šiais veiksmais, o tęsiasi ir to
liau, kol sovietiniai okupaciniai 
daliniai ir okupacinė administ
racija tebėra Lietuvoje.

Lietuvių ėmimas į okupacinę 
armijų; jų areštai, trėmimas, ka
linimas ir žudymas; tikinčiųjų 
persekiojimas ir kultūrinė prie-

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

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

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

MARCO ISLAND, FLORIDĄ.
Čia rasite:

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

BEACH CLUB OF MARCO
Apstatytas (butas, ne Jūs) išdabintas , dekoruotas su visais lux-viešbi 

mais. Jūsų ir Jūsų palikuonių amžinai. Galima pirkti savaitinę nuosavybė ar daugiau.
io patarnavi-

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

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

dolerių už vasamam kis, bet pirk ite atostogų butų su v isa is patarna v ima is nuo $3,800.001 ig i 
$8,000.00.

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

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

spauda — visa tai kasdien įsi
rašo į okupanto nusikaltimų 
knygų. ELTA sutinka, kad Gor
bačiovas, palyginant, jaunas, 
]>et priduria, jog “nekaltybės” 
aureolė jam netinka.

O kaip su Gorbačiovo ligšioli
ne karjera? Ar ji pateisina britų 
politikų ir žurnalistų optimiz
mų? ELTA primena, kad Gor
bačiovų ypatingai protegavo 
Andropovas ir Suslovas — KGB 
ir ideologinė ortodoksija. Tai tas NEW JERSEY, NEW YORK “Lietuvos Atsiminimai , penkt. WEVD 
Suslovas, kuris asmeniškai vado
vavo kruvinam lietuvių “mal
šinimui” pokario metais ir kuris, 
kaip daugelis tvirtina, pareiškęs, 
jog "bus Lietuva, bet lietuvių 
nebus.” Kažin ar tokių “didžių 
humanistų” augintinis-nusipelno 
Vakarų pasitikėjimo?

Kas žino, pridurįa_ELT-A-gal— 
. tas mandagiai besišypsantis po- 
litbiuro narys, atėjęs į valdžių, 
ims ir pasuks Sovietų Sąjungos 
vairų humaniškesne ir raciona
lesne kryptimi? Tai tikrai būtų 
gera naujiena. Kaip gaila, kad 
Gorbačiovo elgesys ir vieši pa
reiškimai iki šios dienos neduo
da jokio pagrindo optimizmui 
—jis nei per plaukų nenukrypo 
nuo tradicinės totalitarinės ir 
imperialistinės linijos.

Anot ELTOS tarptautinė 
įt ampa sušvelnės ir karo pavo
jus sumažės tada, kai sovietinė 
vyriausybė esminiai pakeis sa- 
vo ligšiolinę '"politikų. 
Vakariečiai turėtų telktis į šį 
pagrindinį klausimų, o ne į tri- ' 
vialias smulkmenas. O Maskva 
galėtų geriausiai įrodyti savo 
taikingus siekimus, pradėdama 
parceliuoti savo imperijų.

(Elta)

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

lę didinti iki 800 kv. m, bet ti
kintieji vėl pareikalavo grąžinti 
jų pastatytų bažnyčių (taip atsi
rado 1983 m. sausio mėn. 
reiškimas, rašytas TSRS KP 
generaliniam sekretoriui 
Andropovui, red. past.j.

1983 gegužės mėnesį 10 žmo
nių delegacija, reikalaudama 
atitaisyti valdžios padarytų 
skriaudą ir grąžinti jų bažny
čių, nuvyko j Maskvos RR Ta-

pa-
CK

J-

Kiek vėliau iš Maskvos atvy
kęs Galustianas, sukvietęs tikin
čiuosius pranešė: “Klaipėdoje 
valdžia pastatys bažnyčių, nuro-. 
dyleite -savo pageidavimus”.

4.600 tikinčiųjų raštu Kuroje- 
dovui (nuorašai: P. Anilioniui ir 
Klaipėdos vykdomajam komite
tui) pranešė, kad jie nori turėti 
tokio pat dydžio bažnyčių, kaip 
ir atimtoji.

Valdžios pareigūnai liepė ti
kintiesiems įsteigti naujų bažny
tinį komitetą, bet paaštrėjus 
tarptautinei ir TSRS vidaus poli
tikai P. Anilionis pamiršo visus 
pažadus, kartoja: "Nieko neduo
sime ir nieko neleisime!”

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commoditles, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

10-11 vai. vak. 97.9 FM^ Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠt)U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dif. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

I

Tfasolino A MEM0RIALS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY FR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

KVECAS
JONAS 

1933 -t- l 97 6

M

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UZ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769-3300
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LB rinkimai
Šį pavasarį, gegužės 18 ir 19, 

Lietuvių Bendruomenė vykdo 
rinkimus. Bus renkamas vyriau
sias organas — Taryba. Tai bus 
Vienuoliktoji Taryba. Kandida
tai į Tarybą turi būti pasiūlyti 
iki kovo 15 d. Taigi — viskas 
jau yra čia pat, jau reikia veikti!

Kas tie kandidatai? — Į Ta
rybą gali kandidatuoti kiekvie
nas Liet. Bendruomenės narys. 
Paties noro dar neužtenka. Jį 
pasiūlyti turi dar 10 kitų Liet. 
Bendruomenės narių. Pasiūlyti 
reikia raštu. Reikia iš apylinkės 
pirmininkų pasiimti tam tikras 
formas ir jas užpildyti. Tas for
mas turi pasirašyti 10 LB narių. 
Jie pasiūlo vieną ar kitą būti 
kandidatu į Lietuvių Bendruo
menės Tarybą.

Kiekvienai apygardai yra nu
statyta tam tikra kvota pagal 
balsuotojų skaičių. Viskas daro
ma demokratiškai, ne nuskriau
džiant apygardų. New Yorko 
apygarda šiemet renka 4 Tarybos 
narius.

Tad kiek gal i būti tų kandi
datų? Jų gali būti gana daug — 
kiek pasiūlys, kiek surinks rei
kiamų parašu. Čia yra demo
kratinis kraštas, ir visi rinkimai 
pravedami demokratiniu būdu. 
Suprantama — reikia, kad kan
didatų būtu daugiau, kad bal
suotojai turėtų iš ko pasirinkti. 
Tik tada, kai bus galima pasi
rinkti vieną ar kitą iš kokios 
dešimties kandidatų, bus pilna 
demokratinė la isvė.

Nors kiekvienas LB narys gali 
būti išrinktas į aukščiausią šios 
organizacijos organą, bet jis turi 
atsiminti, kad tai nėra tik gar
bės tarnyba garbės postas. Iš
rinko tave, ir tuo viskas bai
giasi — sau pakilus vaikštai 
savo apylinkėje. Taip tai negali 
būti.

Išrinktieji turi suvažiuoti Į Ta
rybos posėdžius. Suvažiavę jie 
sprendžia labai svarbius Lietu
vių Bendruomenės reikalus, nu- 
smaigsto gaires ateities veiklai, 
pasisako vienu ar kitu klausimu. 

Į tuos suvažiavimus reikia nu
keliauti kiekvienam savo lėšo
mis. Taryba kelionių neapmoka, 
nes neturi tiek lėšų šiam reika
lui.

Kiekvienas kandidatas, sutik
damas, kad jis būtų pasiūly
tas, turi pagalvoti, ar jis keliaus 
į tokius Tarybos pas i tiri mus — 
suvažiavimus. Tai yra būtina, 
kad Taryba gerai funkeijonuotų. 
O jei nekeliaus, jei jam šis pos
tas bus tik šiaip sau garbės 
reikalas, tii toks žmogus tegu 
ne kandidatuoja.

Tarybai reikia veiklių, kūry
bingų, pasiaukojančių žmonių. 
Kiekvienas juk jau yra tiek susi
taupęs, kad gali lengvai susimo
kėti savo keliones.

Tad pasiūlykime savo pasi
rinktus kandidatus, uoliai daly
vaukime rinkimuose. Demokra
tinė laisvė mums suteikia šią 
teisę. Pasinaudokime! Pareiš
kime ir savo lietuviškus įsitiki
nimus. Būkime drausmingi!

Apygardos suvažiavimas. — 
Balandžio 20 vyksta Nevv Yor
ko apygardos suvažiavimas. Pa
prastai susirenka visi apygardai 
priklausą vienetai — visos apy
linkės su savo valdytom.

Ir čia yra demokratinė laisvė. 
Pasinaudodami ja, uoliai daly
vaukime ir šiame suvažiavime. 
Domėkimės Lietuvių Bendruo
menės veikla. Visi paremkime ją!

Esame ne kartą kalbėję ir ra
šę, kad visur reikia įvesti dau
giau jaunimo. Yra žmonių, kurie 
nemėgsta jaunimo. Tiem su jais 
neįmanoma dirbti. Bet dauguma 
mielai bendrauja su jaunimu.

Visas mūsų organizacinis išsi
laikymas ir pajėgumas priklau
sys nuo to kiek jaunimo pri
trauksime Į valdybas ir kaip jį 
parengsime ateities veiklai.

Tokioje Kanadoje jaunimas 
normaliai atėjo ir daug ką jau 
perėmė arba nuoširdžiai dirba 
su vyresniaisiais. Pas mus tas 
vy ksta kiek sunkiau. Tačiau su

Prieš 40 metų įvykusi Jaltos 
konferencija yra skaitoma uni
kalia diplomatijos nelaime ir di
džiausia moderniųjų laikų trage
dija, kaip rašo P. Johnson, The 
Wall Street Journal, vasario 7 
kurioje.

Žvelgiant į praeitį — neįtikė
tina, kad Jaltos sutartis galėjo 
būti pasirašyta. Nesuprantama, 
kaip Amerika ir Anglija turėda
mos nepaprastą militarinę ir 
ekonominę persvarą ir atominių 
ginklų monopolį — atidavė so
vietam visą Bytų Europą, dali 
centrinės Europos ir dideles teri
torijas Tolimuose Rytuose už tai 
nieko negaudamos, o tiktai pa
žadus imt popierio?

Jaltos patirtis turi mus saugo
ti nuo iliuzijų kalbant ar darant 
susitarimus su sovietais. Jie pa
liko grobuoniški ir nesąžiningi, 
kaip ir Stalino laikais*

Šiandien yra nepaaiški narni 
tie nelygūs, vienšališki susitari
mai, padaryti Jaltoje.

Gal kiek lengviau tą faktą 
suprasime atsiminę 1944 - 45 
metų šaltąją žiemą, vos nepra
laimėtą alijantų mūšį su vokie
čiais prie Bulge ir paskatinimą 
sovietų Raudonajai armijai, vi
somis galimomis pajėgomis, 
stumtis Berlyno link, kad ir su 
dideliais armijai nuostoliais.

Jaltoj — Stalinui reikalaujant 
— vakariečiai sutiko du kart 
naikinančiai subombarduoti 
Dresdeną, kad tokiu būdu inspi
ruotų sovietų armijos militariz- 
rną.

Vyriausias sąjungininku pajė
gų vadas, gen. Eisenhovveris 
fanatiškai buvo priešin
gas bet kokiam trukdymui mili- 
tariai kooperuoti su sovietais. 
Gen. Bradley skaičiavo, kad 
alijantam užimti Berlyną, anks
čiau nei sovietam, kainuotų 100 
tūkstančių gyvybių. Visi genero- 

kantrybe, apdaimmu ir čia gali
ma Įvesti i valdybas tam tikrą 
dalį jaunimo ir parengti bend
ruomeninei veiklai. To ir linki
me visiem, kurie vykdys bet ko
kius rinkimus, tegu jie j veiklą 
atveda kuo daugiau jaunimo!

Jaltos konferencijos signatarai: Churehillis, Rooseveltas ir 
Stalinas.

JALTOS SUTARTIS — 
DIDŽIAUSIA TRAGEDIJA
lai buvo nuomonės, kad sovietų 
pagelto prieš Japoniją yra bū
tina.

Churehillis pramatė, kad so
vietų įsigalėjimas centrinėj Eu
ropoj bus neišvengiamas, liet 
britai tam pasipriešinti negalė
jo. Penkių su puse metų karo 
nuvarginti, net ir piliečiai buvo 
pro-sovietiški, nes žinojo, kad 
Raudonoji armija, nors patirda
ma didžiulius nuostolius, savo 
puolimais talkina britam.

Churchiliui rūpėjo gelbėti kas 
galima. *

1944 spalio mėn. Maskvoje 
sutarė su Stalinu, kad rusam 
paliekama Bulgarijos ir Rumu
nijos likimas, o britai valdys 
Graikiją. Graikija liko vakarie
čiam ir tokiu būdu Viduržemio 
jūra liko vakariečių sferoje.

Ryti} Europos Churehillis ne
galėjo išgelbėti, net ir Lenkijos, 
dėl kurios britai įsivėlė į karą. 
Kabineto posėdyje Churehillis 
pareiškė: “Mūsų kraštas ne
pajėgs užkirsti kelio įvykiam, 
kurie šiuo metu vyksta. Atsa
komybė tenka Amerikai ir mano 
noras yra jiem visame kame pa
gelbėti pagal mūsų pajėgumą. 
Ir jeigu jie jaučia, kad negali 
nieko padaryti, tegul visi įvykiai 
rieda sava kryptimi.”

Iš esmės — Stalinui laimėti 
Jaltoje padėjo Amerikos prezi
dentas Franklin D. Roosevel- 
tas. Jis atmetė iš anksto koordi
nuotą strategiją Jaltos pasitari
mam. Jis tuo metu Churchillį ir 
Staliną, Angliją ir Sov. S-gą 
laikė viename moraliniam ly
gyje.

Stalinas tą pastebėjęs 
guviai viską išnaudojo savo 
naudai.

Tik vėliau Anthony Edenas 
pareiškė, kad Stalinas Jaltoje, iš 
tų trijų didžiųjų, buvo vieninte
lis, kuris žinojo ko nori ir tvirtai 
laikėsi savo nusistatymo.

Stalinas norėjo sovietų milita- 
rinės, politinės ir ekonominės 
viršenybės Europoje į rytus nuo 

Elbės. Tam reikėjo sovietinio re
žimo Lenkijoj.

Lenkai nekentė rusų ir laisvi 
rinkimai galėjo grąžinti valdžion 
anti-sovietinę vyriausybę ir visi 
Stalino planai būtų neįvykdyti.

Churehillis reikalavo, kad rin
kimai Lenkijoj būtų prižiūrimi 
internacionalinės komisijos. Čia 
Rooseveltas ryžtingai tam pasi
priešino ir tipiška rooseveltine 
retorika paskelbė “Laisvos Euro
pos deklaraciją” su miglotaik ir 
nepriverstinais įsipareigojimais 
“visiem žmonėm pasirinkti val- 
dymosi formą, kurioje jie nori 
gyventi”.

Dėl Lenkijos — Rooseveltas 
sutiko su sovietų reikalavimais: 
be jokių tarptautinių komisijos 
priežiūrų rinkiminio proceso, 
kuriame “visos demokratinės ir 
anti-nacinės partijos gali daly
vauti”.

Stalinas tuo džiaugėsi sutik
damas su tokiais rinkimais, ži
nodamas, kad jie yra beverčiai 
— neturi reikšmės ir Rytų Eu
ropa jau yra jo. '

Tikriausiai Stalinas buvo dė
kingas ir net nustebintas vaka
riečių gerumu už karo paskel
bimą Japonijai.

Amerika ir Anglija tvirtai 
laikėsi principo, kad nei vienas 
alijantas — Sovietai, Amerika 
ir Anglija — pasibaigus karui, 
nesieks naujų teritorinių žemių.

Tai buvo aiškiai nusakyta At
lanto Chartoje (1941 rugpjūčio), 
Jungtinių Tautų Deklaracijoj 
(1942 sausio) ir Anglijos - Sov. 
Sąjungos draugiškumo sutarty
je (1942 gegužės).

Dabar gi, Jaltoje — už miglo
tą sovietų pažadą stoti į karą 
prieš Japoniją — ko Stalinas 
reikalavo tą ir gavo: buvo pri
pažinta sovietam dalis Mongoli
jos, pietinis Sachalinas ir arti
mos prie jo salos, padaryta nuo
laidos dėl Mandžiūrijos ir Kini
jos ir visiška Kurilų salų aneksi
ja.

Dar kartą Rooseveltas davė 
Stalinui, be jokių sąlygų, tai ko 
Stalinas norėjo. Churehillis tu
rėjo su tuo sutikti, nes Toli
mieji Rytai, jo nuomone,, “yra 
amerikiečių reikalas, nes britam 
ši problema yra tolima ir antra
eilė”. Ir taip sovietų karinė ir 
jūrinė dominacija šiauriniame 
Pacifike buvo patvirtinta.

Kai Jaltoje žaidimas buvo lai
mėtas, Stalinas pastebėjęs lai
mėjimo galimybes, užsimanė 
savo godumu dar didesnio kąs
nio — visos Vakarų Europos.

Paskelbus 1945 kovo 23 komu- 

rastinio stiliaus rinkimus Lenki
joj, Rooseveltas pagaliau prare
gėjęs liūdnai pastebėjo: “Nega
lima bizniauti su Stalinu. Jis su
laužė visus duotus pažadus Jal
toje.” Tada Rooseveltas nušliau
žė į šiltuosius šaltinius Geor
guos valstijoj, kur po 3 savai
čių mirė.

Prezidentas Trumanas buvo 
kitoks. Rooseveltas Jaltoje pasa
kė Stalinui, kad jis Amerikos 
kariuomenę iš Europos atitrauks 
per dvejus metus. Stalinas tu
rėjo tiktai laukti ir viskas būtų 
taip įvykę, nes ir Trumanas 
pradžioje buvo pasižadėjęs vyk
dyti savo pirmtako amerikiečių 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Europos planą.

Vokietija sunaikinta, Prancū
zija nukentėjusi, Anglija išvar
ginta ir niekas nebūtų galėjęs 
sustabdyti sovietinio tipo rėži
mų įsigalėjimo visam Europos 
kontinente.

Bet 1945 vasaros metu Averell 
Harriman pasakė: “Pusė, o gal 
net ir visa Europa bus komunis
tinė iki sekančių metų galo”.

Laimė, kad Stalino elgesys po 
Jaltos ir per 1945 metus buvo 
aiškiai klastingas ir grobuoniš
kas, kas įtikino Trumaną ir Er- 
nest Beviną — britų naująjį 
ir įtakingą užsienio reikalų mi- 
nisterį, kad demokratiniai Vaka
rai neturi kitos išeities, kaip tik 
priešintis tolimesniam sovietų 
pasikėsinimam jeigu reiks — net 
ir jėga.

Amerikoskariuomenė Europoj 
pasiliko ir Atlanto Sąjunga buvo 
sudaryta. Vakarų Europa išsau
gota demokratijai.

Jaltos tragedija negali būti 
sužlugdyta ir sovietinė imperija 
Rytinėj Europoj — atrodo — pa
liks tol, kol sovietinis režimas 
gyvuos.

Jaltos pamoka naudinga, kaip 
reikia elgtis turint reikalų su 
marksistinėm jėgom, ypač dabar 
derybose dėl ginklų kontrolės.

— Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos narių suvažiavimas 
įvyks Clevelande gegužės 25-26. 
Suvažiavimu rūpinasi Ohio lie
tuvių gydytojų draugijos valdyba 
su pirm. dr. J. Stankaičiu. 
Mokslinę programą ruošia dr. J. 
Daugirdas ir dr. A. Vanagū- 
nas, gyveną Chicagoje. Pasau
lio lietuvių gydytojų sąjungos 
dabartinę valdybą sudaro: pirm, 
dr. J. Šonta, vicepirm. dr. J. 
Skrinska, sekr. ir ižd. dr. D. De
gėsy s.

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

6.—
Baranausko “Giedu dainelę" 

per “Aušrą” sklido toliau. Dai
na pasiekėir mūsų laikus. Su pa
kilia nuotaika, su romantiniu 
žavesiu ją dainuoja Čiurlionio 
ansamblis. Tartum šaukia ta se
noji Lietuva, kad viskas sunyko 
ir praėjo.
“Dainų dainelė” yra Bara

nausko programinis kūrinys. Ja
me vienokiu ar kitokiu būdu 
išreikšti visi Baranausko vėles
nės poezijos motyvai: gamtos 
meilė, idealizuotos senovės švie
sesnių laikų viltis ir pasitikėji
mas Dievu, šviesesnės ateities 
atrėmimas į katalikų Bažnyčią.

Kai profesorius išsišoko
Tarp tų pageltusių papilkusių 

Varnių seminarijos mūrų, taqv 

tų dienų, kurios buvo viena į kitą 
panašios kaip brevijoriaus lapai, 
kartą buvo vienas nuotykis, ku
ris giliai palietė Baranauską ir 
liko neužmirštamas.

Varnių kunigų seminarijos 
profesorius Andrius Gabšys- 
Gabševičius (1826-1892) dėstė 
homiletiką, t.y. mokslą apie pa
mokslų esmę, turinį, sudarymą 
ir sakymą.

Šis profesorius paskaitė iš 
Adomo Mickevičiaus “Pono 
Tado” girių aprašymą ir labai 
karštai pareiškė, kad taip gra
žiai gamtą aprašyti galima tik 
lenkų kalba. Lietuvių kalba tam 
netinka. Lietuvių kalba tinka 
tik piemenim ir tamsuoliam!

Paskaitoje buvęs jaunuolis Ba
ranauskas pasijuto be galo į

žeistas. Tik didelė valios jėga 
susilaikė nuo viešo išėjimo iš pa-1 
skaitos ir pademonstravimo 
prieš profesorių.

Tada ir gimė jam nesulaiko
mas noras parašyti lietuvių kal
ba gamtos grožį vaizduojantį 
kūrinį ir parodyti tam profeso
riui, kad ir lietuvių kalba gra
žiai skamba.

Tą savo pasiryžimą ir roman
tinį kerštą tobulai įvykdė. Jis ir 
sukūrė savo gražiausią kūrinį — 
poemą “Anykščių šilelį”. Pirmąją 
dalį iki 178 eilutės parašė 1858 
metų vasarą, grįžęs iš atostogų 
į Anykščius iš Varnių kunigų 
seminarijos, antrąją dalį para
šė Anykščiuose 1859 metų vasa
ra, grįžęs jau iš Petrapilio dva
sinės akademijos.

Apie šią poemą pakalbėsime 
kiek vėliau.

Išsiunčiamas į Petrapilį
Nors ir buvo įstojęs į kunigų 

seminariją su nusipirktu ketu
rių klasių pažymėjimu, bet 
moksle jis neatsiliko, priešingai 
— parodė retus gabumus. Svar
biausia — pasireiškė kaip poe
tas, rašytojas. Tad po dviejų 
metų. t.y. 1858, vyskupas Va
lančius pats savo lėšomis pasiun
tė į Petrapilio dvasinę akade
miją toliau mokytis.

1 šią dvasinę akademiją at
rinkdavo pačius gabiuosius klie
rikus ir siųsdavo pati seminari
ja. Kai reikėjo siųsti Baranaus
ką, jau visos vietos buvo panau
dotos. Nenorėdamas nieko lauk

ti, Valančius ir pasiuntė savo 
lėšomis.

Kas ta Petrapilio dvasinė 
akademija?

Vyresnioji kunigų karta, kuri 
reiškėsi nepriklausomos Lietu
vos gyvenime, su pagarba minė
jo Petrapilio dvasinę akademiją. 
Ją baigę nešiodavo paleriną vir
šum sutanos. Taip iš tolo galė
jai atskirti baigusius akademi
ją nuo paprastų eilinių kunigų. 
Ta akademija buvo lietuviškos 
kilmės.

Kaip žinome, garsiame Vil
niaus universitete buvo ir teo
logijos fakultetas. Taip pat žr-* 
nome, kad universitetą po ne
pasisekusio 1831 metų sukilimo 
nišai kaip represiją uždarė. Pali
ko tik medicinos ir teologijos 
fakultetus, pavadintus jau aka
demijom. Abi akademijos buvo 
griežtoje rusų valdžios priežiū
roje. Bet vis dėl to-buvo sunku 
kontroliuoti, rusų administraci
ja nepasitikėjo, taip ji 1842 me
tais Vilniuje likvidavo abi aka
demijas.

Dvasinę akademiją 1842 me
tais perkėlė į Petrapilį, o medi
cinos akademiją — į Kievą, ir 
vėl pavadino medicinos fakul
tetu. Vilniaus universiteto bib
liotekos didžioji dalis buvo ati
duota Kijevo ir Charkovo uni
versitetam.

Vilniaus dvasinėje akademi
joje jau profesoriavo ir Motie
jus Valančius. Ir jis buvo 

drauge su akademija perkeltas į 
Petrapilį.

Kodėl tad kėlė į Petrapilį. 
Caristinė valdžia siekė abso
liutizmo, norėjo kontroliuoti ir 
Katalikų Bažnyčią. Čia Rusijos 
sostinėje tikėjosi išsiauginti sau 
palankių kunigų, kurie vėliau 
veiktų jų labui.

Kaip žinome Valančius iš aka
demijos pasitraukė 1845 dėl ne
sveikatos. Jis grįžo į žemaičius 
ir tuoj buvo paskirtas Varnių 
seminarijos rektoriumi.

Baranauskas atsisveikina su 
tėviške

Klieriko Baranausko gyveni
me tai buvo didelis laimėji
mas, kad jį paskyrė vykti į 
Petrapilio dvasinę akademiją. 
Jis mėgo mokslą, jis ir tiko 
mokslui. Tad reikėjo tik džiaug
tis.

Baranauskui gi buvo kitaip. Jis 
buvo labai prisirišęs prie Anykš
čių, prie savo namiškių, prie 
klėtelės, kur jis rašė savo ei
les ir dainavo lietuviškas dai
nas. Tėviškė jam buvo viskas. Ir 
dabar turi išvažiuoti, taip toli, 
taip toli.

Tada keliaudavo pašto veži
mais. Buvo toks dengtas veži
mas, kurį traukdavo pora arklių. 
Vežimas buvo vadinamas dili
žanu. J tokį vežimą žmonės į- 
lipdavo iš galo ir susėsdavo 
ant suolų. Kokia dešimtis ar 
daugiau ten susėsdavo. Ir imda
vo purtėdami keliauti. Reikėjo 

važiuoti dienų dienas, kol pa
siekei imperijos sostinę.

Tą 1858 metų vasarą Bara
nauskas be Anykščių šilelio pir
mos dalies parašė savo graudų 
atsisveikinimą su tėviške— pa
rašė eilėraštį “Kelionė Peterbur
gan”. Eilėraštis paprastai va
dinamas pagal pirmąja eilutę: 
“Sudie, Lietuva“.

Eilėraštis taip skamba:
Sudiev, Lietuva! Man linksma 

buvo
Savo gyvent šalelėj,
Širdį man skaudžia, skaudžia 

ir griaudžia 
Svetimojon važiuojant.

Sudiev tėveliams, broliams 
sesulėms,—

Nebegreit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev

Utenai, 
Sudiev Lietuvos kalnams.

Kažin ar grįšiu, maž ten supu
siu

Žieminių gudų pusėj. 
Bet ir sugrįžęs savon šalelėn 
Ašarėlėm paplūstu.

Mažu rasiu vargus, nelaimės, 
bėdas.

Maž nerasiu tėvelių;
Maž visa marui širdies patiekti 
Bus ant šaltų kapelių.
Ir išvažiavo, išdundėjo klieri

kas Antanas Baranauskas dili
žanu. išvažiavo rudenėjančiais 
keliais į šiaiuę, į nepažįstamus 
kraštus, j Peterburgą.

4Bus daugiau)
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SIOUX CITY, IOWA
STRAIPSNIS APIE LIETUVĄ 

AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠČIUOSE

Sioux City lietuviai vasario 
17 įspūdingai paminėjo Vasario 
16. Jau vasario 10 \ ietos klebo
nas paskelbė minėjimo progra
mų ir kvietė visus lietinius n 
kitataučius, lankančius gražią 
Sv. Kazimiero bažnyčią, melstis 
ir priimti komuniją už kenčian
čius lietuvius Lietuvoj, Sibire ir 
kitose Rusijos vietose, bei lais
vojo pasaulio lietuvius ir jų bi
čiulius, nenuilstamai kovojan
čius už Lietuvos ir visų paverg
tųjų laisvę.

Vasario 10 ir 17 parapijos 
biuletenis buvo skirtas žiniom 
apie pavergtą Lietus ą.

Vasario 16 proga kun. S. Mor
kūno pastangomis, asmeniškai 
prašant, vietos dienraštis "Sioux 
City Journal”, turįs 300.000 
skaitytojų, (515 Pavonia St.. 
Sioux City, la. 51101) ir diece
zijos savaitinis laikraštis "The 
Glove” 120,000 skaitytojų (P.O. 
Box 3379, Siou.v City, lovva. 
51102), įsidėjo ilgus straipsnius, 
plačiai nušviečiančius Lietuvos 
neteisėtą pavergimą, sulaužant 
visas nepuolimo sutartis, nusi
kalsiant prieš tarptautinę teisę 
ir Rusijos kolonializmo negirdė
tus istorijoje žiaurumus, sunai
kinant šimtus tūkstančių Lietu
vos geriausių patriotų: arkivys
kupų, vyskupų, kunigų ir pasau
liečių Lietuvos kalėjimuose ir 
Sibiro vergų stovyklose.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, 
o trečias — kun. dr. R. J. Liū
nam diecezijos katalikišku mo
kyklų direktorius.

Kun. S. Morkūnas pasakė 
keturis pamokslus, paaiškinda
mas sunkią religijos būklę Lie
tuvoje. rusų komunistų vedamą 
žiaurią kovą sunaikinti lietu
vius.

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas 3 vai. popiet Lie
tuvos ir Amerikos himnais ir 
giesme “Marija. Marija .

Kun. Leonardas Musteikis. Sv. 
Pov i lobažnyčios klebonas. Plai n- 
v ievv Nebraska. skaitė labai 
Įdomią paskaitą apie pavergtųjų 
kančias Lietuvoje ir Sibire.

Po to buvo iškilmingas ban
ketas. kuri pradėjo malda kun. 
L. Musteikis. Banketą grynai 
lietuviškai paruošė M. Končienė. 
A. Bulotienė. M. Mugenienė. J. ir 
L. DeHaan ir kitos šeimininkės.

Atsargos kapitonas Stasys 
Meškauskas labai uoliai rinko 
aukas ir talkino klebonui ruo
šiant minėjimą.

Minėjimas praėjo labai jau
kiai.

Dalyviai pasveikino kleboną 
83-ojo gimtadienio proga (j’s 
yra gimęs 1902 vasario 16).

Lietuvai laisvinti aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 525 dol. (be 
to. jis apmokėjo banketo bilie
tus už 45 pakviestus amerikie
čius). 100 dol. — M. Končienė, 
po 25 dol. — M. Luneckas. S. 
Meškauskas, A. Žvirgždinas. po 
20 dol. — J. Cicėnas. A. Lau- 
danskas. K. Žolpys. R. Žvirgž

dinas, po 15 dol. — P. Skuo
dą. L Simkladienė, J. Ulans- 
kas, po 10 dol. — A. Bujokie- 
nė, K. Lukšys, J. Kaušpėdas, H. 
DeMarest, J. Mikėnas, R. Mahon,

S. Ručinskas, S. Skuodas, P. 
Strozdas, J. Juknis, P. Valu.šis, 
V. \\ endt. Kiti aukojo po mažiau. 
Iš viso surinkta iš labai mažy
tės kolonijos 1,005 dol. Po ly
giai pasiųsta Altui, Lietuvių 
Bendruomenei ir Mikui.

Mažos parapijos didelės aukos
Klebonas kun. S. Morkūnas 

paruošė aukotojų apyskaitą, iš
spausdintą knygoje su bažny
čios nuotrauka. Iš apyskaitos 
matyti, kad mažytė 74 šeimų 
parapija 1984 v metais pajamų 
turėjo 107,624.47 dol. Išlaidų — 
95,739.17 dol. Sausio 1 parapi
jos pinigų bankuose buvo 
295.746.37 dol.

Didesnės sumos išleista: vietos 
aukštesnei katalikų mokyklai iš
laikyti — 21,311.40 dol., jos krai
čiui, gelbėti nuo uždarymo 
13,(XM) dol., algom bažnyčios 
nuosavybei pagerinti, diecezijai, 
misijom (įskaitant vyskupui 
Pauliui Baltakiui. OEM. jo kon
sekracijos proga — 2..500 dol.. 
ir L.K.R. Šalpai — 1,500 dol.) 
— iš viso- 72.968.20 dol.

Mažyte Šv. Kazimiero parapija 
laimėjo pirmą vietą

Praeitais metais, Sv. Kazimiero 
parapija dviejuose vajuose lai
mėjo pirmą vietą, dar prieš vajų 
pradžią, diecezijos programai: 
mokyklom, labdarai, misijom. 
Kvota buvo paskirta surinkti — 
3.481.50 dol. Surinkta Įsiparei
gojimais — 11.358 dol., iš kurių 
grynais — 9.510 dol. Tai dešim
tą kartą iš eilės laimėta pirmą 
vietą. Antrame vajuje paskirta 
kvota 6.750 dol.. laike trijų me
tų sumokėti, ir šiuo atveju su
rinkta 17,150 dol. gry nais. 1.000 
dol. Įsipareigojimais. Kai kurios 
didelės amei ikiečių parapijos 
nesurinko paskirtos kvotos, 
trūkstant 50.(X)0 dol. su viršum.

Vajus vykdė klebonas pats 
viena'. Vajaus komitetas nerinko 
Įsipareigojimų, tačiau prieš va
jaus pradžią gana dosniai pa
rėmė vajui, iš karto sumokėda
mi grvnais. pasekdami klebono 
pavyzdžiu, kuris dviejuose va
juose paaukojo beveik metų 
aitrą _ 3.000 dol.

Siouv City diecezijos istorijo
je. reikia manyti ir Amerikos 
lietuvių parapijų istorijoje, ne
buvo atsitikę, kad mažytė, tau
tinė lietuvių Sv. Kazimiero pa
rapija. turinti tik <4 šeimas 
(parapiečiai daugumoje pa
prasti darbininkai, pensininkai), 
vienuoliktą kartą iš eilės, dar 
prieš vajaus pradžią, būtų lai
mėjusi pirmą vietą, tarp 142 
diecezijos parapijų. Tai didelė 
garbė parapiečiam. Amerikos 
lietuviam ir pavergtai Lietuvai, 
kurios vardas Įvairiomis progo
mis y ra garsinamas Sioux City 
dieci zijoje.

Kun. 8. Morkūnas ieško jau
nesnio lietuvio kunigo klebono, 
kuris dirba amerikiečių parapi-

ALFONSAS NYKA NILIŪNAS—
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LAUREATAS

LB 1984 m. Literatūros pre
mija paskirta poetui A. Nykai 
Niliūnui už rankraštini poezijos 
rinkini “Žiemos teologija .

Poetas gyvena Baltimorėje. 
Md.. dirba kongreso bibliote
koje VVashingtone.

Vertinimo komisija: Dalia By- 
laitienė, dr. \ ioleta Kelertienė, 
dr. Aušra Liulev ičienė, Alfon
sas Merkelis ir dr. Bronius 
Miškelis premiją paskyrė visais 
balsais savo posėdyje Chicagoje 

joje? Čia jis turėtų neblogesnes 
sąlygas. Bažnyčia, visi pasta
tai puikiai sutvarkyti. Finansiš
kai viena iš turtingesnių para
pijų diecezijoje. Dar ilgam lai
kui galėtų pratęsti parapijos eg
zistavimą, padėtų lietuviam, 
pavergtai Lietuvai, garsinda
mas jos vardą amerikiečių 
spaudoje.

A.K.

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Kun. Simonas Morkūnas, Sioux City lietuvių parapijos kle
bonas, vietos vyskupui La-wrence D. Soens dar prieš vajaus 
pradžių Įteikia vajaus rezultatus.

vasario 22. Premija laoreatui 
bus įteikta Premijų šventėj c C le- 
v olande gegužės 11.

Poetas A. Nyka-Nyliiiiia?s (gim. 
1919 rugpjūčio 15), rornaryis- 
tas ir filosofas yra. pa
grindinis žemininką gru
pės narys. Domimi oj ant i 
jo poezijos nuotaika---- žmo
gaus buvimo žemėje liki miniai 
svarstymai, reiškiami Niliūnui 
būdingom metaforom, simbo
liais, Įvaizdžiais. Iki šiol išleisti 
poezijos rinkiniai: "Praradimo 
simfonijos” (1946), “0 rfėjaus 
medis” (1953), “Balandži o vigi
lija” (1957), "Vy no stebuklas” 
1974). Yra pateikęs irbrandžių 

poezijos bei dramos vert imu iš 
prancūzų bei anglu kai1>u. Jų 
žymesni: Šekspyro "Hamletas”, 
T.S. Elioto “Nevaisingoji že
mė” ir Vergilijaus “Georgikos”.

Žymus Niliūnas iriausia, kar
tais gana n e atlaidžia Irti Ta.

Verta pastebėti, kad vrisi ke

turi Niliūno poezijos rinkiniai 
buvo kurios nors institucijos 
premijuoti. O penktasis darbas 
laimėjo pačią didžiąją (S3000) 
Lietuvių Bendruomenės Litera
tūros premiją.

LB.

^POETAS BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

LANKO FLORIDOS LIETUVIUS

Poetas Bernardas Brazdžionis 
kovo mėn. 'atvyksta pas Flori
dos lietuvius ir trijose koloni
jose skaitys savo kūrybą.

Kovo 23, šeštadienį, 2 vai. po
piet savo poezijos programą 
atliks Daytona Beach — Prince 
of Peace parapijos salėje. Apie 
svečią žodį tars dr. Vytautas 
Majauskas, Rengia Daytona 
Beach Lietuvių klubo valdyba, 
iniciatorė — režisierė D. Mac- 
kialienė.

Kovo 27, trečiadienį, 4 v. po
piet poezijos rečitalis įvyks St. 
Petersburgo Lietuvių klubo salė
je. Apie svečią poetą ir jo kūry-

14 DIENU — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

No. 512: gegužės 12-25 — $1,869
No. 609: birželio 9 - 22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6-19 — $1,869
5 dienos Vilniuje. 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 507: gegužės 7-19 — $1,389
No. 611: birželio 11 - 23 — $1,729
No. 702: liepos 2 - 14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13-25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3-15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINN AIR iš JFK

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

PAVERGTŲ
EUROPOS TAUTŲ
SEIMO VADOVYBĖS
SVEIKINIMAS 
LIETUVIAM

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mas pagerbė Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, atsiųsda
mas Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkui prof. dr. Broniui 
Nemickui tokio turinio raštą:

Prašome priimti Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo ir mūsų 
nuoširdžius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus Lietuvos ne
priklausomybės sukakties, 1985 
m. vasario 16 d., proga.

Lietuva, kuri taip garbingai 
priešinasi Sovietų viešpatavimo 
ir rusifikacijos sloguliui, nusi
pelno visų laisvę mylinčių tau
tų pagarbą. Ateis diena, kada ji 
pergalingai kelsis iš savo ne
gandos ir bus vėl laisva ir ne
priklausoma drauge su kitomis 
tautomis.

Drauge su Jumis tariame — 
Lai ilgai gyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva!

Stefan Karbonski, 
pirmininkas

Feliks Gadomski, 
generalinis sekretorius

ba kalbės literatūros kritikas 
Vladas Kulbokas. Rengia St. Pe
tersburgo LB apylinkė, pirmi
ninkas K. Urbšaitis.

Kovo 31, sekmadienį, 2 v. po
piet literatūros popietė įvyks 
Juno Beach metodistų bažny
čios salėje. Be svečio poeto dar 
dainuoja solistė O. Blandytė- 
Jameikienė. Rengia Lietuvos 
Dukterys, pirmininkė Aldona 
Biliūnienė.

Visur po • programos rengia
mos vaišės, kurių metu visuo
menė turės progos susitikti su 
svečiu rašytoju, pasikalbėti ir 
gauti autografų.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS XIII SUVAŽIAVIMAS

KITOS KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

1985 gruodžio 26 - 30 Los 
Angeles mieste yra rengiamas 
LKMA suvažiavimas. Jis vyks 
Ambassador viešbutyje netoli 
miesto centro (paskaitos ir 
pokylis)bei lietuvių Šv Kazimie
ro parapijos salėje (parodos ir

tamus? pas komiteto surastą 
šeimą?

Apie tolimesnę suvažiavimo 
rengimo eigą bus visuomenei 
pranešta spaudoje.

Rengimo komitetas

koncertas).
Viešbučio kaina yra $55 as

meniui vienam kambaryje, ir 
55 asm. po du kambaryje. Jeigu 
kas pageidaus, org. komitetas 
stengsis surasti nakvynę lietuvių 
šeimoje.

Kad galėtume nakvy nes užtik
rinti, maloniai kviečiame visus, 
kurie ruošiasi dalyvauti. pra
nešti Pranui Grušui, 5559 Modr- 
na PI., Agoura. CA 91301, USA 
(tel. 818 389-311 D iki š.m. liepos 
1 šias žinias: Vardas ir pa
vardė; adresas; telefonas; ar 

Vdalyvaus pokylyje? koncerte r* 
ar nakvos viešbutyje — po vieną 
kamb.? po du kamb.? pas pažįs

— Vasario 16 gimnazijoje Ve
lykų atostogos prasidės kovo 30. 
Po atostogų pamokos prasidės 
balandžio 15. Joninių plati 
programa ir laužas vyks birže
lio 22 popiet.

— “The Chicago Catholic” 
savaitraštis vasario 8 išspausdi
no kun. dr. J. Prunskio 
straipsnį apie religijos persekio
jimus okupuotoje Lietuvoje. In
formuojama apie vyskupų V ■ 
Brizgio ir P. Baltakio pasitari-

čiony bės įvedimo Lietuvoje 600
metų sukakties minėjimą.

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

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA, VOKIETIJA
No. 507A: gegužės 7-23 — $1,839
No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
7 dienos Vilniuje. 3 Rygoje. 3 Varšuvoje. I'lninze.
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

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

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 507B: gegužės 7 - 18 — $1,439
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos 2-13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje. 1 Mainze, LUFTHANSA
iš JFK ir Bostono 1 -

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWT0N, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko: į
giminių iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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MIRĖ MOKYTOJAS v 

ALOYZAS RUDZITAS
šių metų vasario 10 po sun

kios 1 igos, sulaukęs 81 m., \Vood- 
bridge miestelio ligoninėj, Virgi- 
nia, mirė taurus lietuvis Aloy
zas Rudzitas.

Velionis buvo gimęs Kaune 
1903 spalio 16. Jo tėvai 1910 
persikėlė gy venti i Jurbarku. Čia 
jis augo ir mokėsi, kur baigė 
vidurinį ir gimnazijos mokslą, o 
1926 mokytojų kursus. K pradžių 
mokytojavo, vėliau dirbo mo
kyklos vedėjo pareigose iki 
1944 m.

Daug kam bėgant nuo karo 
siaubo į vakarus ir Aloyzas pa
teko į Vokietiją. Čia jis buvo 
mobilizuotas vakarų fronte dirb
ti prie fortifikacijos pavojingų 
darbų. Amerikiečiams užėmus 
Vokietiją, jis išvyko į Austriją, 
Insbrucką.. Čia 1945 - 49 m. 
Insbrucko universitete studijavo 
filosofiją ir pedagogiką ir baigė 
su B.A. laipsniu.

Į Ameriką atvyko 1949 bir
želio mėn. su savo sesers šeima 
ir motina ir sustojo Elizabetb, 
N.J. Amerikoje dirbo Singerio 
Co., Elizabethe ir Elastic Stop- 
nut Co., Union, N.J., iš kur išėjo 
į pensiją.

Gyvendamas Elizabethe buvo 
nuolatinis uolus Šv . Petro ir Po- 
vėlo parapijos bažny tinio choro 
dalyvis, taip pat priklausė prie 
Rūtos ansamblio. Mėgo dainą ir 
bažnytinį giedojimą ir per 30 
metų savo boso tembro balsu 
palaikė chorini meną šioje apy 
linkėje.

Nuo 1979 rugpjūčio mėn. iki 
1984 m. su Amerikos diploma
tiniu pasu kaipo šeimos narys, 
gyveno Bonnoje, Vokietijoje, pas

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

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

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen- 

seserėną Bronių Mogenį, kuris 
JAV valdžios tam tikram laikui 
buvo akredituotas dirbti Ameri
kos ambasadoje, kaip Accredit- 
ed Legal Attache. Po keletos 
metų seserėnas grįžo Į Ameriką 
ir kartu su savim parsivežt* ve
lionį — Aloy zą Rudzitą, apsigy
veno \ irginijoje. Čia jis ji glo
bojo iki jo mirties.

Nuliūdime paliko dvi ištekė
jusias seseris: Ireną - Bronių 
Mogenius Elizabeth, N.J., ir Ja- 
niną-Praną Mačiulius, Chica- 
goje, III.

Velionio kūnas buvo pašarv o-

OS1 KGB spaudimas i išeiviją 
didėja, pavojus nekaltiem žmo
nėm auga, akcija bandoma iš
plėsti ir i Kanadą. Baltų Lais
vės Ly ga, dirbdama su kitomis 
organizacijomis vy kdoOSI KGB 
kėslam pasipriešinimą. Mūsų 
pastangomis jau keli JAV Kong
reso nariai tuo reikalu pradėjo 
tyrinėjimus ir keliuose laikraš
čiuose* pasisekė pravesti mum 
palankius redakcinius pasisaky
mus. Antanas Mažeika, Simas 
Kudirka ir Jonas Matulaitis ame . 
rikiečių spaudoje* išėjo su stip
riai argumentuotais pareiški
mais. Susirišta su nuosaikiais 
žydų v isuomenės atstovais. Tiki
masi organizuotos amerikiečių 
visuomenės talkos.

Kovo 23 Ambassador viešbu
tyje, Los Angeles. Galit., Lyga 
organizuoja IV Žmogaus teisių 
konferenciją su pagrindiniais 
akcentais OSI reikalui. Visą die
ną vyks studijinė programa, o 
vakare* bus banketas, kurio 
metu pagrindinę kalbą pasakys 
vy r. Amerikos Balso direktorius 
Eugene* Peik dalyvaus ir žodi 
tars Baltųjų Rūmų atstovas Li
nas Kojelis.

Studijinėje* dalyje* kalbės žy-

falus veikalas apie* Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vy skupijas. Telšių 
vy skupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. X isi tomai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

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

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

tas Brazinskio Funcral įlomi ir 
vasario 14 iš lietuvių Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios buvo palai
dotas Šv. Gertrūdos kapinėse*. 
Koncelebruotas mišias aukojo 
klebonas kun. Petras Žeineikis 
ir kun. Juozas Pragullriekas, 
diakonui Henry Keturv ičiui asis
tuojant. Mišių metu giedojo gies
mininkų grupė ir solistas B. Miš
kinis, nesenai muz. Liudo Stuko 
naujai sukurtas mišias. Po lai
dotuvių dalyviai buvo pakviesti 
į vietos parapijos salę pietų.

Visiem užjautusiem ir palydė- 
jusiem velionį į jo paskutinę 
žemės kelionę širdingai dėkinga 
Mogenių šeima. Tebūnie* tau, 
Aloyzai, lengva ilsėtis šioje 
A m e* r i k o s ž e m e 1 e * j e*.

GINKIME ŽMOGAUS TEISES 
IR LIETUVIU GARBE

PAGARBA ČIURLIONIUI
Neseniai iš spaudos išėjo pui

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

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

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

KNYGŲ
LENTYNOJE

mūs Sov ietų Sąjungos ir OSI 
ekspertai: ambasadorius John 
Scanlan, dr. John Gerrard iš 
Kenan instituto, Paul D. Kalnė
nai’ iš \Vashington Legal Foun
dation, politinis komentatorius 
Bill Pearl, "The* Register” red. 
Alau Bock, adv. Povilas Žum- 
bakis, adv. Jaak Treiman, PI.B 
v ieepirm. My kolas Drunga, 
žydų kilmės adv. Garry Fleisch- 
man, žydų veikėja ir autorė 
Georgia Gabor, pabėgęs KGB 
pulkininkas ir kiti.

Diskusijose galės dalyvauti 
visi. Užsiregistruoti iki kovo 15.

Dalyvaukime* gausiai. Para
ginkime* jaunimą. Suglaudinę 
jėgas ginkime* žmogaus teises ir 
lietuvių tautos garbę. Registruo
ja ir informuoja J. Matulaitis 
666-1820, X. Valža 395-0249, 
A. D. Mažeikos 714 - 859-0340.

‘ Baltų Laisvės Lyga

NEW LONDON, 
CONN.
Nevv London, Conn., Lietu

vių Bendruomenės apy I inkės ini- 
ciatyva Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas at
švęstas vasario 24. Kartu pami
nėtas ir LB apylinkės pirminin
ko S. Mikniaus 70-asis gimtadie
nis.

Mišias koncelcbravo kun. dr. 
X . Cukuras ir kun. dr. Z. Smil
ga. Miknių giminaitis Kun, Cu- 
kuro pamokslas Lietuvos laisvės 
tania ne vienam klausytojui iš-
spaudė ašarą. Maldose ir 
giesmėse stengėmės Diev ui įro
dyti kaip branginame tas valan-

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

G.T. INTERNATIONAL, INC. 1985 METŲ KELIONĖS I LIETUVA:

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

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai. 8 dol.

J. Daumanto. Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais v iršeliais. 15 dol.

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

X 1. Kulboko, A. Tūly s. 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

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

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

\'. Č. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
d< >1.

Šios irkitos letiiviškos kny gos, 
lietuviškos muzikos plokštelė* 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje. 34 1 
Highland Blvd.. Brooklyn, NA. 
11207.

KELIONES NR. 1 BALANDŽIO 12 D. IKI BALANDŽIO 17 D.
11 DIENU VILNIUS. 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEVV YORKO S1.481.00
IŠ MONTREALIO $1,850.00 KANADIŠKAIS

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

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

KELIONES NR. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D
11 DIENU VILNIUS. 3 DIENOS HELSINKIS
IŠ NEW YORKO $1.467.00
IŠ MONTREALIO 1,835.00 S1.835.00 KANADIŠKAIS

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

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS

Operos solistas Algis Grigas su operos solistė Dana Stankai
ty tė kovo 3 L koncertuoja Toronte, Anapilio salėje. Sol. A. Gri
gas su sol. Daiva Mongirdaite spalio 6 dainuos Nevv Yor- 
ko lietuvių Kultūros Židiny, kai čia bus minima Darbininko 
70 metu sukaktis. Jiedu vėl kartu dainuos spalio 13 Bosto
ne Laisvės Varpo metiniame koncerte. Sol. A. Grigas vienas 
dainuos spalio 19 Clevelande.

MUZ. BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA LITUANISTIKAI

Muziko ir kompozitoriaus 
Broniaus Jonušo atminimui sti
pendija šiais metais jau bus 
skiriama aštuntą kartą. Iki šiol 
jas gavo astuoni jaunuoliai (vie
nais metais buvo dvi studen
tės). Visi gavę stipendijas žino
mi kaip pavyzdingi studentai ir 
veiklūs lietuviškajame gyveni
me. Stipendija duodama tiem, 
kurie šalia pagrindinių studijų 
imasi ir lituanistikos.

Stipendiją įsteigė Broniaus

das, kai galime pabūti sav uju 
tarpe.

Po mišių vaišėse E. Kondro- 
tienė iškilmingai įnešė puošnų 
tortą su 70 metų sveikinimu. 
X'isi su pakelta nuotaika linkė
jo sveikatos ir sėkmės mielam 
sukaktuv ininkui Stasiui Mik
niui.

Genė Lileikienė
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Jonušo našlė Emilija Jonušienė. 
Stipendijos dydis — 1000 dole
rių. Ji negrąžinama.

Kandidatus stipendijai gali 
siųsti kiekviena lietuviška orga
nizacija iš bet kurio kontinen
to. įvairūs lietuviški sambūriai 
ir vienetai. Siūlymai turi būti 
pagrįsti ir motyvuoti. Siųsti iki 
birželio 15 šiuo adresu: Mrs. 
Emilija Jonušienė. 992 < Devon- 
sbine. Omaha. NE 681 14.

Stipendijai kandidatą-tę pa
rinks vertintojų komisija. .

— Prel. Paulius Jatulis, nuo
lat gy venąs Romoje, buvo nuvy
kęs į Australiją, kur Adelaidė
je buvo pirmasis Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas.
Sausio 31 atšvęstas jo gimta
dienis ir paminėta kunigystės 50 
metų sukaktis.

— Australijos Lietuvių Fondo 
500 dol. premija aktyviausiam 
Australijos lietuviui jaunuoliui 
1984 metuose yra paskirta Jo
nui Mašanauskui Jr. iš Melbour- 
no.

—XXXII Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė įvyks rugpjūčio 
11-18 Italijoje, netoli Vero
nos, Jaunimo dvasinio auklėji
mo centre, apie 4 km nuo mies
to. Smulkesnių informacijų ir 
registracijos reikalu kreiptis ad
resu: Jūratė Barasas, Rubinstr. 
1, D-8000 Muencben, 50. Tel. 
089-150-3742.

The Tablet, Brooklyno vysku
pijos laikraštis, vasario 23 nu
meryje įsidėjo straipsnį apie 
religijos padėtį Lietuvoje. 
Straipsnį parašė Marian Ska- 
beikis, dirbanti Liet. Kat. Reli
ginėje Šalpoje. Autorė pradeda 
nuo savo šeimos, kaip su vai
kais eina į bažnyčią, kaip vai
kus moko religijos, paskui per
eina prie dabartinio gyvenimo 
Lietuvoje, kad ten religinis auk
lėjimas yra valdžios griežtai 
kontroliuojamas ir visokiais bū
dais persekiojamas. Toliau rašo
ma apie ištremtą vysk. Julijoną 
Steponavičių, apie suimtą kun. 
Joną Kastyti Matulionį. Įdėtos 
dvi nuotraukos — procesija Lie
tuvoje, kur matosi didelis vaiku 
būrys, antra nuotrauka — kun. 
Sigitas Tamkevičius. Straipsnis 
įdėtas labai geroje vietoje — 
laikraščio paskutiniame pus
lapyje, nes ją visi tuoj pamato 
Išryškintos antraštės.

—Kun. dr. Valdemaras Cuku
ras, Putnam, Conn., seselių vie
nuolyno kapelionas, kovo 18 - 24 
vadovaus gavėnios rekolekcijom 
Hamilton, Ont., lietuvių parapi
joj, o kovo 25 - 31 Prisikėlimo 
lietuvių parapijoj, Toronto, 
Ont., Kanadoje. Abiejom šiom 
parapijom vadovauja lietuviai 
pranciškonai.

— Kaziuko mugė Vasario 16 
gimnazijoje vyksta kovo 23. Ruo
šia “Aušros” tunto skautai-skau- 
tės.

— Lietuvių Lake VVorth Klu
bas, Ine., per savo pirmininką 
X'incą Dovydaitį Darbininkui 
stiprinti atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— LB Nevv Britain apylinkė 
per valdybos iždininką X ladą 
Butrimą atsiuntė 25 dol. Darbi
ninkui stiprinti. Ačiū labai.

— LB Providenee apylinkė, 
paremdama Darbininko leidi
mą, atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū 
labai.

— JAV LB Vidurio \ akaru 
apygardos atstovų metinis suva
žiavimas Chicagos Jaunimo 
Centre įvyks balandžio 28.

— Šveicarijoj gyvenę lietu
viai prašomi atsiliepti. Šių metų 
rudenį organizuojamas sąskry
dis. Pirmam susižinojimui savo 
adresus ir telefono numerius 
siųskite adresu: Ms. B. Prapuole
nis, 4335 S. Maplevvood, Chiea- 
go, III. 60632. Adresai bus sau
gomi konfidencialiai ir naudoja
mi tik šiam susižinojimui.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis; Matulaitis Nur- 
sing Home. Thiirbcr Rd.. Put- 
nain, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto 
jaiz.; J. Kaz.las. Nevv York, \A 
XX . J. Kizevicb, Memphis. TN. 
I . Yakubonis, Pennsauken, \ I 
Užsakė kitiem: J. Bortkev iču*n<*. 
Jamaica. NA — F. Sv egždienei. 
Toronto, Ont Sveikinam naujrts 
skaity tojus ir įlėkojain užsaky to
jam. Naujiem skaitvtojam D.u 
Liniuko prenmm r.rta tik 12 dol 
pirmiem metam. Mnaiųmant 
visiem 15 dol metam.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip

PASKOLA IŠ “BIČIULIO”

KLAUSIMAS
Prieš keletą metų pirkome na

mus. Nenorėjome užsitraukti 
paskolos iš banko, nes procentai 
aukšti, reikėa mokėti vadinamus 
“points” ir rezultate beveik dvi
gubai už paskolintus pinigus su
mokėti. Mes pasiskolinome 15 
tūkstančių dolerių iš gero drau
go, kuriam mokėjome žymiai 
mažesni procentą, bet vis aukš
tesnį, negu jis būtų banke ga
vęs už indėlį. Pasiskolinome as
meniškai, be jokio "mortgage”, 
atsieit, mumis pasitikėjo.

Viskas ėjo sklandžiai, kol su
sirgo mano žmona. Dėl didelių 
gydymo išlaidų negalėjau mokė
ti laiku mėnesinius mokėjimus. 
Tada prasidėjo tarp mūsų ir to 
bičiulio visokie nesusipratimai. 
Sakau jam, kad kai tik žmona 
kiek pasitaisys, pradėsiu jam vėl 
punktualiai mokėti ir panašiai, 
bet jis į mano tuos žodžius ne
kreipė jokio dėmesio ir pradėjo 
reikalauti jam sumokėti visą su
mą iš karto. Pasitarę su žmona, 
nutarėme pasiskolinti iš banko 
ir likviduoti skolą tam vadina
mam bičiuliui. Skolos tada bu
vo likę apie 11 tūkstančių do
lerių. Susitarėme, kad jis priims 
10 tūkstančių ir skaitys visą šį 
nelemtą reikalą užbaigtu. Tai ir 
padariau.

įsivaizduok Tamsta mano nu
stebimą, kai aš keletą mėnesių 
po to “užbaigimo” gavau laišką 
iš to bičiulio advokato, kad aš 
esu skolingas tam žmogui tūks
tantį dolerių, kuriuos jis 
reikalauja tučtuojau užmokėti, 
kitaip, girdi, tuoj mane patrauks 
į teismą.

Jei nebūtų sutikęs priimti tų

10 tūkstančių dolerių kaip skolos 
likvidavimą, aš nebūčiau lindęs 
į skolą bankui. O dabar sutiko 
ir neturi gėdos, dar per advo
katą, pinigų reikalauti. Prašau 
man tuoj, kaip galima greičiau, 
per “Darbininką” pranešti, ar 
gali iš manęs reikalauti tūkstan
čio dolerių, nepaisant susitari
mo.

ATSAKYMAS
Įstatymai šiuo reikalu yni to

kie: jei skolos suma yra “nustaty
ta” ir “neginčijama" (liųuidated 
and not disputed) ir laikas, nu
statytas skolai grąžinti, yra “pri
ėjęs (due), — tada skolintojas.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. A naataat, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

WE DELJVER 

296-4130

Pranešant adreso pasikeiti
mą neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

PUOŠNŪS ALBUMAI

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

A. Rannit. M. K. Čiurlionis. 
25 dol.

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

R. Viesulas. Telesforas Valius, 
58 dol.

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

PathįC. Rice. Amber. 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus 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 Vasaičūii. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

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

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

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

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

gavęs “didį” tos skolos, gali rei
kalauti iš skolininko “likusią” 
skolos sumą, nors ir žadėjo pri
imti dalį skolos visai skolai lik
viduoti. Pavyzdžiui: jei Tamsta 
pasiskolinai tam tikrą sumą, 
kuri turi būti sumokėta tam tik
ru laiku, skolintojas, priėmęs 
dalį skolos ir žadėjęs tą daliną 
apmokėjimą skaityti visos skolos 
likvidacija, gali iš Tamstos rei
kalauti sumokėti likusią skolos 
sumą.

Faktas, kad jis žadėjo likusios 
sumos nebereikalauti, nieko ne
reiškia, nes pagal įstatymus, tas 
jo pažadas buvo duotas “veltui” 
(without eonsideration). Tačiau, 
jei terminas skolai grąžinti dar 
nebuvo priėjęs (o iš Tamstos ap
rašomų aplinkybių galima pri
leisti, kad terminas skolai sumo
kėti Tamstų atveju dar nebuvo 
priėjęs), o Tamsta nutarei likvi
duoti visą skolą prieš terminą su 
skolintojo sutikimu, — tada sko
lintojas, priėmęs pinigus ir pa
žadėjęs, kad ši suma priimama 
visai skolai likviduoti, nebegali 
iš Tamstos reikalauti likusios 
skolos sumos. Viskas priklauso 
nuo to, ar terminas buvojau pri
ėjęs, ar ne, ir ar Tamsta galė
si įrodyti, kad įmokant tuos 10 
tūkstančių dolerių, Tamstos 
skolintojas prižadėjo, kad jis 
tuos pinigus priima ne kaip da
liną mokėjimą, bet kaip visos su
mos likvidaciją.

Beje, tokiais atvejais, visuo
met patartina ant čekio už
rašyti “payment in full”. Ta
da, jdi skolintojas, priima ir pa
deda savo bankan tą čekį (nego- 
tiates it), — jis nebegali apsi
galvojęs, vėliau reikalauti dau
giau pinigų.

spaudą parėmę:
Po 20 dol. — S. Jurskytė, 

l’hiladelphia, Pa., S. Jasalavich, 
\ashua, N.H., P. Urbutis, 
Lighthouse, Pt., Fla.

17 dol. — G. Žymantienė, 
Xew York, N.Y.

Po 15 dol. — L. Kurkulienė, 
Rochester, N.Y., S. Everlin, Hot 
Springs, Ark., V. Skladaitis, Wa- 
terbury, Conn.

12 dol. — V. Umbrazas, Brook
lyn, N.Y.

Po 10 dol. — B. Kohanski, 
Elemington, N.J., T. Vasaitis, 
\ew York, N.Y., B. Redikis, 
\Voodhayen, N.Y., P. Mikšys, Juno 
Beacb, Fla., kun. P. Gili is, Bass- 
lield, MS, A. Reventas, Houston, 
TX, Z. Snarskis, VVorcestęr, 
Mass., A. Mažiulis, So. Boston, 
Mass., E. Sakas, Buffalo, N.Y., 
P. Ąžuolas, VVoodhaven, N.Y., N. 
Karaša, Denville, N.J., dr. V. Ne
mielais, Riverside, III., dr. K. 
Campė, Highland, MD., E. Kem- 
fert, Baltimore, Md., kun. J. 
Svirskas, Haverhill, Mass., W. 
Beržinskas, Boston, Mass., B. 
Prašauskas, Lomita, Calif., J. Ki
sielius, New Haven, Conn., A. 
Dulskis, Cocoa Beach, Fla., L. 
Strazdis, Derry, N.J., V. Jakštas, 
Rockville Center, N.Y., A. Vit- 
kauskaitė-Merker.Teaneck, N.J., 
A. Ališauskas, Chesapeake, VA, 
V. Vilkutaitis, Cleveland, Ohio, 
J. Gimbutas, Arlington, Mass., 
M. Žukas, įjew London, Conn., 
A. Ralys, Richmond Hill, N.Y., 
Matulaitis Nursing Home, Put
liam, Conn., A. Zdanys, New- 
ington, Conn.

Po 8 dol. — W. Dirma, Rid- 
geivood, N.Y., E. Garla, VVood
haven, N.Y., A. Kamantauskas, 
So. Boston, Mass.

Po 7 dol. — V. Tuskenis, 
Palm Springs, Calif., K. Krinic- 
kas, Maspeth, N.Y.

Po 6 dol. — E. Ramančionie- 
nė, VVoodhaven, N.Y., K. Raman- 
čionis, VVoodhaven, N.Y.

Po 5 dol. — N. Umbrazaitė, 
Brix>klyn, N.Y., R. Šidlauskienė, 
Richmond Hill, N.YiyV. Krasevs- 
kienė, Surfside, Fla., kun. J. Skir- 
kus, Hayward, WI, K.'Kiaunė, 
Jamaica Estates, N.Y., D. Bul- 
garis, Br<x>klyn, N.Y., M. Patrick, 
Milltovvn, N.J., J. Valys, Wood- 
stock, Conn., A. Keblys, Mont- 
real, Quė., J. Cemauskas, Wood- 
haven, N.Y., P. Kligys, Ozone 
Park, N.Y., J. Field, Fountain 
Valley, Calif, V. Kinkys, Somer- 
ville, N.J., B. Zapasnikas, So. • 
Orange, N.J., K. Lietuvninkas, 
VVorcester, Mass., A. Mockapet- 
ris, Putnam, Conn., I. Kriaučįū- 
nas, VVaterbury, Conn., A. Rubo- 
nis, No. Haledon, N.J., O. Ka
selis, Point Pleasant, N.J., E. Lio- 
gys, Brooklyn, N.Y., E. Scenna, 
Lexingtorv Mass., E. Jansonas, 
Osterville, Mass., A. Stankevitz, 
Binghamton, N.Y., L. Jankaus
kas, St. Petersburg, Fla., V. Ra
manauskas, Kearny, N.J., S. 
Skripkus, Kearny, N.J., J. Nau
jokaitis, Claremont, Calif., J. 
Narkevičius, Los Angeles, Calif, 
A. Siaurusaitis, Elliot City, MD, 
J. Palubinskas, Baltimore, Md, 
J. Lapurka, Brooklyn, N.Y., A. 
Povilauskas, VVoodhaven, N.Y., 
V. Vaick, Largo, Fla., L Juo
daitis, Holden, Mass., A. Pinas, 
Lawrence, Mass., A. Arlickas, 
Maspeth, N.Y., A. Eidukevičius, 
Richmond Hill, N.Y., A. Kijaus- 
kas, Elizabeth, N.J., A. Kviet- 
kauskas, Linden, N.J., A. John
son, Tigard, Ore., P. Kliorys, 
So. Euclid, Ohio, J. Milius, 
VVoodhaven, N.Y., F. Ignaitis, 
VVoodhaven, N.Y., I. Tamošiū
nas, Belmont, Calif., J. Skudzins- 
kas, Dorchėster, Mass., A. 
Koncė, VVoodhaven, N.Y., N. 
Girnys, Brooklyn, N.Y., dr. A. 
Juzaitis, Plymouth Meet., Pa., 
A. Balbata, Keamy, N.J., A. Pus- 
lys, VVest Haven, Conn., O. Mer
kis, So. Boston, Mass., M. Dir- 
mantas, Glen Cove, N.Y., J. Raš
tikis, Dayton, Ohio, P. Mikelai- 
tis, Tucson, Ariz., S. Vakavi-

nauskas, Camden, N J., M. Bu- 
nickas, Northampton, Mass., A. 
Girdys, VVorcester, Mass., J. Ku
dirka, Forestville, Que., St. Raz- 
gaitis, Chicago, III.

Po 1 dol. — S. Pliuškonis, 
Northglenn, CO, B. VVilkinson, 
Baltimore, Md., J. Gendrolis, 
Dorchešter, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

ŠACHMATAI
Artinas Simonaitis

Pasaulio pirmenybės 
nutrauktos

Pasaulio šachmatų pirmeny
bės pasibaigė. Po 48 sužaistų 
partijų nei Karpovas nei Gari- 
kas Kasparovas nesurinko 6 taš
kų, kurių reikia laimėtojui. 
F.I.D.E. prezidentas Campones 
visai sustabdė šias rungtynes. 
Jų niekas nelaimėjo. Kitos var
žybos dėl pasaulio pirmenybės 
prasidės rugsėjo mėnesį. Dabar 
vykusios varžybos visai nesi- 
skaitys. Pradės visai iš naujo.

Vieną kartą šie du oponentai 
sulošė 17 lygiųjų partijų vieną 
po kitos. Iš viso sulošė 48 par
tijas, lygiųjų sužaista 40. Tai 
pralenkia ir Alekino-Capablan- 
kos rungtynes 1927 m.

Kasparovas pirmą partiją lai
mėjo 32 žaidime. Iki tol buvo 
Karpovo naudai 5-0. Rungtynės 
prasidėjo lapkričio 22 ir tęsėsi 
iki vasario 15. Karpovas negalė
jo laimėti 6-to žaidimo. Tai 
buvo ilgiausios pasaulio varžy
bos, trukusios 160 dienų ir pasi
baigusios be rezultatų.

Lietuviškoje veikloje
Edvardas Staknys ir Arūnas 

Simonaitis praneša, kad jie va
žiuos į Detroitą ir dalyvaus 
Šiaurės Amerikos šachmatų 
pirmenybėse, kurios bus bąlan

čius, Dorchešter, Mass. džio 13 - 14.

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Estradinė muzika yra įrašy

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

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

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

Solistės Ginus Capkauskienės 
įdainuota kasetė 12 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

SUVENYRAI IR KNYGOS 
; ŠV. KAZIMIERO TEMA

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

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

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

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

Šv. Kazimiero mirties 5(X) me
tų sukakties medalis — tik 
1() dol.

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė .... ~..................   —-------------
Numeris, gatvė-------
Miestas, valstija, Zip

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

Miestą*, valstija, Zip —. .... .......... ................. . ....... . ..................

4 dol. — V. Razminas, New 
į.Albany, Pa.

Po 3 dol. — L Okunis, 
Flushing, N.Y., M. Volin, Middle 
Village, N.Y., P. Radzevičius, 
Brockton, Mass., O. Kašėta, 
Brockton, Mass., V. Malakas, 
VVallington, NJ., M. Zakarevi
čius, Edmonton, Altą.

Po 2 dol. — K. Adomavičius, 
VVest Boylston, Mass., S. Ilgū
nas, Rochester, N.Y., A. Mali-

Staknys, Simonaitis, Juozas 
Vilpišauskas, Vytautas Kulpa 
praneša, kad jie dalyvaus atei
nančiose Rytų apygardos šach
matų varžybose, kurios bus 
kovo 23 ir 24 Kultūros Židinyje. 
Registracija šeštadienį 10 v.r. 
Židinyje, arba paštu — siųsti 
Arūnui Simonaičiui — 104 - 40 
114 St., Richmond Hill, N.Y. 
11419. Galima skambinti ir tele
fonu 718 848-5218.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

K S
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

86-01 114 Street, Richmond Hill. N.Y. 11418
Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

- 20,000

3 - 6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095%
9.576%
10.38%
10.54%

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$20,000

$50.000

— $50,00

3 - 6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

) IR DAUGIAU

9.308%
9.683%
10.49%
10.65%

— PAGAL SUSIT

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

ARIMĄ ---------

■RA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus >

Nuo 1 
Iki 6 metų

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 7.25% APSKAIČIAVIMAS

DABARTINIS KURSAS 7.00% KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.
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AMERICANS FOR DUE 
PROCESS
SEMINARAS

Americans for Due Process 
ruošia informacinį seminarą 
apie OSI kovo 16 Boston Col- 
lege Law School. Ryte bus dar
bo sesija. Temos — ekstradicija, 
genocido konvencija, situacija 
Kanadoje ir deportacijos į Sov. 
Sąjungą. Po pietų bus bendro 
pobūdžio supažindinimai 
platesnei publikai. Bus bendra 
vakarienė.

Prelegentų tarpe bus ach . Da- 
vid Springer, adv. Povilas Žum- 
bakis, adv. Irvars Biezinš, adv. 
Miel Hartzell, kun. \ alkavičius 
ir kiti.

Organizacijos kviečiamos 
siųsti savo atstovus.

BARBORAI RAIŠIENEI

Marija ir Vytautas Oniūnai

Lietuvoje mirus, jos dukrai Bronei Oniūnienei ir kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

A.A.
BARBORAI RAIŠIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai Bronei Oniūnienei, jos vyrui 
Broniui ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

L. Slabokienė
L E. Trečiokai
D. R. Valodkai
A.A. Stepanauskai

A. A.
BARBORAI RAIŽIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą Bronę su vyru Bronium 
Oniūnus nuoširdžiausiai užjaučiame.

Rūta ir Mečys Jauniškiai

A.A.
DR. VLADUI INGELEVIČIUI

mirus, dukras Marą Vygantienę ir Reginą Kudžmienę su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu iiūcdime.

Antanas Masionis
Teresė ir Algimantas Gečiai 
Danguolė Vizgirdienė

Sekmadienį 3 v. popiet Sv. 
Jurgio parapijos salėje Norwoode 
bus supažindinami žmonės su 
svarstytomis temomis. Bostono 
apylinkės visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

m 

IQUOS_
Sv. Kazimiero šventėje

Lietuvos vyčiai Bostone kovo 
3 minėjo šv. Kazimierą. 10:15 
vai. ryte Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje buvo aukoja
mos mišios už a.a. mirusius vy
čius: prelatus Pranciškų Vir- 
mauską ir Kazimierą Urbonavi- 
čitjbei kunigą Kazimierą Jankų, 
o taip pat ir visus mirusius vy
čius. Mišiose organizuotai ir su 

A.A.
BARBORAI RAIŠIENEI

mirus Lietuvoje, jos dukrai Bronei ir žentui Broniui 
Oniūnams gilią užuojautą reiškia

Eugenija Donohue su Šeima

Mylimai Motinai
NINAI BRANDT

staiga mirus, josdukrai Eugenijai Dinell, anūkui Aleksand
rui ir anūkei Ninai gilios užuojautos žodžius reiškia

Feliksas ir Jurgis Zabelskiai

vėliava dalyvavo didelis būrys 
vyčių. Mišias aukojo ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kleb. kun. Albertas Kontautas.

Tuoj po mišių salėje po baž
nyčia vyko bendri pusryčiai ir 
minėjimas. Jį pradėjo vyčių 17- 
tos kuopos pirm. Alexander 
Akule. Programos vadovu pa
kvietė Antaną Shalną. Jis supa
žindino su garbės stalo sve
čiais, o tada pakvietė buvusi 
parapijos kleboną kun. Antaną 
Baltrušūną tarti žodį šv. Kazi
miero minėjimo proga.

Trumpoje kalboje kun. A. 
Baltrušūnas kalbėjo apie žmo
nes, kurie turi idėjas ir tikslą, 
kurie visomis galiomis siekia 
tų idėjų įgyvendinimo. Pav., 
vysk. Motiejus Valančius siekė 
Lietuvai lietuviško žodžio, kurį 
caristinė Rusija buvo uždrau
dusi, pradėjo spausdinti malda
knyges. Prūsų Lietuvoje ir jas 
gabeno į Lietuvą. Tad, esą, ne
klauskime, kas aš esu, bet koks aš 
esu. Vyčiai ir eina tuo keliu.

Ir iš tikrųjų, vyčiai, ypač 
paskutiniu laiku Bostone yra 
viena gražiausių ir energingiau
sių organizacijų. Vasario 16- 
osios minėjime tik vieni vyčiai 
organizuotai ir gausiai daly
vavo. Šv. Kazimieras yra Lietu
vos ir Lietuvos jaunimo globė
jas. Ir šioje šv. Kazimiero šven
tėje daugelis pasigedo bažny
čioje skautų. Buvo tik du atsto
vai. Kai kas klausia, argi mūsų 
skautai traukiasi nuo Dievo ir 
Bažnyčios? Juk skautų obalsis 
yra : Dievui ir Tėvynei. Tad ko
dėl jie net šv. Kazimiero šven
tėje neatsilankė į bažnyčią? 
Skautai juk yra gyva ir graži 
jaunimo organizacija. Reikia 
susimąstyti šiuo klausimu, kol 
dar nevėlu.

šv. Kazimieras — atgimimo 
akstinas

Petro Viščinio vadovaujamas 
Laisvės Varpas kasmet plačiai 
pamini savo radijo programose 
šv. Kazimierą pateikdamas vis 
naujus aspektus. Taip apie šv. 
Kazimierą yra kalbėję vysk. An
tanas Deksnys, prof. Simas Su
žiedėlis, kun. Leonardas Andrie- 
kus ir kiti.

Šiais metais kovo 3 plačiai 
paminėjo pernai suruoštą Šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakties minėjimą, kuriuo ne tik 
atiduota pagarba šv. Kazimie
rui, bet taip pat plačiai atkreip
tas laisvojo pasaulio dėmesys į 
dabartinę lietuvių tautos kovą 
dėl religinės ir tautinės laisvės. 
Atskirai suminėti visi leidiniai 
šv. Kazimiero sukakties pagrin
du, pabrėžiant, kad bent dalis, 
jei ne visi, turės išliekamos 
reikšmės.

Bet drauge buvo apgailestau
ta, kad šv. Kazimiero sukakties 
minėjimas nesukėlė tokio sąjū
džio, koks buvo sukeltas 1930 m. 
minint Vytauto Didžiojo mirties 
500 metų sukaktį. Atrodą, kad 
to netgi nebuvo siekta lietuviš
kose parapijose kalbant apie šv. 
Kazimierą tik lietuviškai laiko
mose pamaldose, lyg užmirštant, 
kad svarbiausia pasiekti tuos, 
kurie jau atšalę nuo lietuvybės 
ar nemoka lietuvių kalbos ir ne
lanko lietuviškų pamaldų. O juk 
tik šv. Kazimieras gali jiem su- 

ir grįžti 

galima 
atitaisyti 
paruoštą

daryti akstiną atgimti 
į lietuvybę.

Tą neapsižiūrėjimą 
būtų bent iš dalies 
dabar, rodant gerai
filmą apie šv. Kazimiero minė
jimo iškilmes Romoje, kurios 
praėjo taip iškilmingai ir įspū
dingai, pačiam popiežiui Jonui
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Jaunamartė ir motina dalyvauja Minkų radijo rengiamame 
vaidinime

Pauliui II raginant lietuvius iš
laikyti savo kalbą, kultūrą, bio
tinę tapatybę. Lietuviškų para
pijų klebonai turėtų pasirūpinti, 
kad jį pamatytų ne tik lietuviai 
patriotai, bet visi tie, kurie lan
ko lietuviškas bažnyčias. Di
džiausias paminklas būtų šv. Ka
zimierui, jeigu jo vardu pavyktų 
atgaivinti ir sustiprinti silpnė
jančias lietuviškas parapijas. 
Taip kalbėjo Petras Viščinis. 
Taip pilt buvo perduotos ištrau
kos iš popiežiaus Jono Pauliaus 
II kalbos lietuviškai, kas sudarė 
įtikinamą argumentą šiai min
čiai paremti.

Taip pat buvo perduota Liu
do Stuko sukurta “Giesmė šv. 
Kazimierui”, Stasio Santvara 
sukurta “Psalmė šv. Kazimierui” 
ir Juozo Naujalio pagal Mairo
nio žodžius sukurta daina “Lie
tuva brangi”.

Skautu Kaziuko mugė
Tradicinė kasmetinė skautų- 

skaučių rengiama Kaziuko mugė 
buvo surengta kovo 3 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėse. Kaip rr visada mugėse, 
taip ir šį kartą, buvo geri pie
tūs ir perpildytos priekyvietės 
— stalai visokiais skautų pa
ruoštais ar įsigytais gaminiais. 
Taip pat vyko loterijos, buvo 
vaidinėmėlis “Gintarėlė”. O 
svarbiausia, buvo gausus daly
vių skaičius.

Labai grąžu, kad skautai lai
kosi savo tradicijų. Tik, kaip 
pagal kai kurių pas įsakymus 
prie bažnyčios, jie galėjo mugės 
atidarymą nukelti vieną valandą 
vėliau, o visi galėjo dalyvauti 
savo globėjo šv. Kazimiero mi
nėjimo pamaldose bažnyčioje.

Radijo renginys
Seniausioji radio programa 

Naujoje Anglijoje kovo 24 švęs 
savo 51 metu sukaktuves, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje (trečiam 
aukšte) 3:30 vai. po pietų.

Liet. Moterų Federacijos Bos
tono klu+ry’sųirmininkė Elena 
Vasyliūiienė yfceikins programą 
51 m. sukaktuvių proga.

Programoje dalyvaus svečiai 

Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos choras iš New Britain, Conn. 
pirmą kartą Bostone su savo 
dirigente Geraldine Ganzer 
(Sintautaite). Atliks montažą- 
dainų pynę apie 19-to šimtmečio 
lietuviškas vestuves ir jų tradi
cijas, su gausybe dainų.

Po programos bus balius-šo- 
kiai pagerbti pereitų metų iški
liąją Naujosios Anglijos lietu
vaitę Rūtą Buivydaitę iš Car- 
lisle, Mass.

Tarp 2 ir 3 vai. bus gaminami 
skanūs lietuviški valgiai šeimi
ninkės Monikos Plevokienės ir 
jos padėjėjų.

Prašome šeimininkių kurios 
norėtų paremti šias radijo pro
gramas, padovanot loterijai savo 
rankdarbių, arba iškept ką nors 
ir atnešti į parengimą.

Kviečiame ateiti su savo jau
nimu ir susipažinti su gražiu 
jaunimu iš New Britain, Conn. 
Bus aiškinimai anglų kalboj 
prieš kiekvieną sceną.

Įeinant į šį linksmą parengi
mą aukojama 7 dol.

Steponas ir Valentina Minkai

BOSTONO RENGINIAI
Kovo 24 d. Lietuvių B-nės 

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

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

Balandžio 13 d. 
tuvių parapijos 
reunion.

BOSTON MASS
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

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

Šv. Petro lie- 
sueiga —

— WLYN 1360

Mylimai motinai

A.A.
BARBORAI RAIŠIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą ir žentą Bronę ir Bronių 
Oniūnus giliai užjaučiame irkartu liūdime.

A.A.
DR. EUGENIJUI NOAKUI

mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai Pintsch, 
Giedrei Stankūnienei su šeimomis ir kitiems artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Eugenija Donohue su šeima

Mūrija ir Aleksandras Žemaičiai

DR. EUGENIJUI NOAKUI
mirus, jo žmonai Emilijai, dukroms Aldonai ir Giedrei 
su šeimomis bei kitiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Antanas ir Liucija Sperauskai
PADĖKA

1985 sausio 29 d., mūšy brangiam Vyrui ir Tėvui
ALGIUI RATUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojameTėvui Leonardui Andriekui už 
atsisveikinimo maldas, Jurgiui Valaičiui, tarusiam žodį 
apie velioni Algj, Apreiškimo parapijoje šv. Mišias atlai
kiusiam ir j paskutinę poilsio vietą palydėjusiam kun. 
Danieliui Staniškiui ir vargonininkui Viktorui Raliui.

Dėkojame už rūpestingai paruoštus pietus Vaciui 
Steponiul ir panelei Onutei Kasiulytei.

Taip pat dėkojame visiems artimiesiems, giminėms 
ir draugams už užprašytas šv. Mišias, gėles, aukas Tautos 
Fondui, užuojautą žodžiu Ir raštu, bei meilę ir paguodą 
mums, mūsų sunkioje valandoje.

Dėkojame Marytei Šalinskienei už paskutinį patar
navimą Algio kelionei Į jo amžinos ramybės vietą.

Ačiū visiems,
Žmona Živilė ir 
Sūnus Tomas Florida

A.A.
MARIJONAI PUODELYTEI

- SIRBIKIENEI
iškeliavus amžinybėn, seseriai Elenai ir jos vyrui Kaziui 
Vilniams ir jų šeimai, broliui Juozui su šeima, dukrai 
Elenai Foisom su šeima, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gHią užuojautą.

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Teresė Liutkienė
Konstancija ir Ignas Podėliai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Eugenija ir Albinas šatraičiai 
Stasė ir Vacys Urbonai 
Julija ir Jonas Žostautai

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Un ion Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

‘Aipber Heiidays”
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

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

Balandžio 17 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės
Birželio 10 
Birželio 19

8
8

27

— $1135.00
— 1135.00

— 1395.00
— 1368.00
— 1389.00

—1692.00
— 1401.00
— 1514.00

Liepos 22
Liepos 31
Rugpjūčio 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 18
Rugsėjo 23
Spalio 1 
Gruodžio 26

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

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.

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

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-266-8784

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkoma 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subjec* to 
changes.

I
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
kovo 16, šeštadienį, 7 v.v. Ha
miltono “Aukuro” teatras vaidi
na Petro Vaičiūno 4 veiksmų 
dramų “Tėviškės pastogėje”. 
Teatrą čia atkvietė Kultūros Ži
dinio valdyba.

“Tėviškės pastogėje” — Petro 
Vaičiūno 4 veiksmų drama vai
dinama Kultūros Židinyje šį šeš
tadienį, kovo 16. Pradžia 7 v.v. 
Šios dramos autorius yra vienas 
iš žymiausių nepriklausomos 
Lietuvos dramaturgų, parašęs 
eilę veikalų iš lietuviškos bui
ties ir iš istorijos. Veikalą vaidi
na pasižymėjęs Hamiltono lie
tuvių teatras “Aukuras”, kuriam 
taip sėkmingai vadovauja ir re
žisuoja Elena Kudabienė- 
Dauguvietytė. Teatras jau aš
tuntą kartą gastroliuoja New 
Yorko lietuvių kolonijoje. Iš čia 
teatras vyksta į Hartfordą ir 
ten tą patį veikalą suvaidins ko
vo 17, sekmadienį.

Tosca Daubaraitė - Skobeikie- 
nė, Kauno valstybinio teatro ak
torė, paguldyta Cabrini Medical 
Center New Yorke. Kovo 11 jai 
padaryta sunki vidurių opera
cija. Po operacijos yra dr. A. 
Suieškos priežiūroje.

"Branduolys“ — tokiu vardu 
vra pasivadinęs saviveiklos vie
netas, veikiąs prie Aušros Vartų 
parapijos, Manhattane. Šis vie
netas kovo 17. sekmadienį. 1 
vai. popiet Aušros Vartų parapi
jos salėje, 570 Broome St., Man- 
hattane, rengia dr. Romo Misiū
no paskaitą. Jis pasakos savo 
įspūdžius iš kelionės po Aziją ir 
taip pat rodys skaidres. Visuo
menė kviečiama atsilankyti. Įėji
mo auka — 3 dol.

Kun. Viktoro Gidžiūno, OFM, 
pirmosios mirties metinės bus 
paminėtos kovo 17 Apreiškimo 
parapijos salėje, tuoj po sumos. 
Rengia New Yorko ateitininkai, 
kurių dvasios vadu ilgą laiką 
buvo velionis.

Apreiškimo parapijos reko
lekcijos bus kovo 28, 29,' 30 ir 
31 dienomis, t.y. ketvirtadienį, 
penktadienį, šeštadienį 7:30 v.v. 
ir rekolekcijų užbaiga Verbų 
sekmadienį, kovo 31 d. 11 vai. 
Rekolekcijas praves patyręs 
rekolekcijų vadovas kun. Juozas 
Vaškas, vienuolis marijonas.

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

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

Studentų pavasario kursai 
yra ruošiami Dainavoje kovo 
15 - 17.Ruošia Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos centro valdyba. 
Per kursus kalbės kun. dr. An
tanas Paškus. Kviečiami visi 
studentai. Informacijos reikalu 
skambinti Dariui Kudžmai 313 
3.56-4451.

Dail. Rimgailė Zotovienė at
vyksta iš Juno Beach, Fla., ir čia 
kovo 30 ir 31 rengia savo kūri
nių parodą. Kovo 3 ji savo na
muose buvo sukvietusi nemaža 
lietuvių ir surengė savo darbų 
apžiūrą, parodė, ka ji veža į pa
rodą New Yorke. Svečiam ji su- 
rengėstaigmeną—vieną paveiks
lą paleido laimėjimam. Jį laimė
jo Bronė Oniūnienė. Dailininkės 
parodą New Yorke globoja vyr. 
skaučių židinys Vilija.

LB švietimo Taryba Maironio 
lituanistinei mokyklai paskyrė 
1600 dol. Čekį atsiuntė LB New 
Yorko apygardos pirmininkui A. 
Vakseliui, kad perduotų mokyk
lai. Čekis viešai buvo įteiktas 
per Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą vasario 17 
Kultūros Židinyje. Į sceną buvo 
pakviesta Maironio lituanistinės 
mokyklos vedėjar Vida Penikie- 
nė. Jai čekį įteikė Aleksandras 
Vakselis, paaiškindamas, kas tą 
čekį siunčia.

LB New Yorko apygardos su
važiavimas bus balandžio 20 
Kultūros Židinyje. 9 vai. regist
racija, 10 prasidedi! suvažiavi
mo darbų posėdis. Bus renkama 
apygardos nauja valdyba, 
svarstomi kiti įvairūs su LB 
veikla surišti reikalai.

A. a. dr. Vlado Ingelevičiaus 
atminimui pagerbti Tautos Fon
dui aukojo: Genovaitė Stančie- 
nė — 50 dol., Elena Damijo- 
naitienė — 25 dol. Tautos Fon
das aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja.

A. a. dr. Eugenijaus Noako 
atminimui Tautos Fondui auko
jo: Algirdas ir Regina Bra
žinskai — 50 dol., Liuda Gude
lienė ir Jadvyga Grigienė — 25 
dol., Daiva Banaitienė rr Olga 
Audėnienė — 25 dol., Bronė ir 
Antanas Reventai — 20 dol., 
Henrikas ir Genovaitė Bitėnai — 
25 dol. Tautos Fondas visiem 
aukotojam nuoširdžiai dėkoja.

Ekon. Jonas Butkus, ilgametis 
Bridgeporto, Conn., gyventojas, 
kovo 9 netoli savo namų buvo 
kritiškai peršautas. Jis yra ne
kalta auka, netikėtai atsidūrusi 
susišaudymo vietoje. Labai kri
tiškame stovyje nuvežtas į Brid
geporto ligoninę.

LB New Yorko apygardos rin
kiminės komisijos pirmininkas 
Vytautas Alksninis praneša, kad 
kandidatai į XI-tą JAV Tarybą 
yra siūlomi raštu, užpildžius 
kandidatų pasiūlymo formą su 
10 siūlytojų parašų. Tie siūlyto
jai turi būti LB nariai. Kandi
datų formos gaunamos pas: V. 
Alksninį, A. Vakselį arba pas šios 
apygardos apylinkių pirminin
kus: Tėv. Pr. Giedgaudą, OFM, 
H. Miklą, A. Radzivanienę, VI. 
Sidą, K. Vainių, J. Zabelskį, E. 
Žilionytę.

LDK Birutės draugijos New 
Yorko skyriaus narių susirinki
mas bus kovo 24, sekmadienį, 
3 v. popiet pas Vandą Sut
kuvienę, 84 - 25 109 St., Rich- 
mond Hill, N.Y. Tel. 849 - 2197.

Darbininkas visiem skaityto
jam išsiunčiamas kartu trečia
dienio ankstyvoj popietėj kiek
vieną savaitę. Normaliai skaity
tojai laikraštį gaudavo ketvirta
dieniais arba penktadieniais. 
Šiais metais paštas ypatingai 
vėluoja. Skaitytojai raginami 
pareikšti nusiskundimą Brook- 
lyno centriniam paštui adresu: 
General Post Office, Second 
Class Desk, 271 Cadman Plaza 
E., Brooklyn, N.Y. 11201. Tele
fonas: 718 330-2233. Darbinin
ką pavėluotai gaunančių paguo
dai galima štai ką pasakyti. Dar
bininko redakcija pasikeičia 
laikraščiais su beveik visomis 
kitomis lietuviškų laikraščių re
dakcijomis ir kasdien gauna po 
keletą laikraščių. Per paskutines 
14 dienų gauta tik du “Draugo ' 
numeriai ir negauta jokio kito 
laikraščio. Tai bent paštas!

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

Solistė Lilija Šukytė, prieš 
grįždama į Vokietiją, Darbinin
ko spaudos ir plokštelių kioskui 
atsiuntė savo naujai išleistą 
plokštelę. į kurią įdainuoti kom
pozitoriaus Gruodžio kūri
niai. Plokštelė gaunama Darbi
ninko administracijoje. Jos kai
na su persiuntimu 11 dol.

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

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 16, šį šeštadienį, 12:30 vai. 
rrrrf^et per radiją bus transliuo- 
Ja.mą Richard VVagner opera 
“Die Meistersinger”. Pagrindi
niai solistai: Mari Anne Hag- 
gander, Heribert Steinbach, Da- 
vid Rendall, Richard J. Clark. • dirbęs 
Diriguoja James Levine.

PADĖKA
SPAUDOS RĖMĖJAM

Dr. Petras Kaladė, So. Boston, 
Mass., siųsdamas metinę Darbi
ninko prenumeratą, pridėjo 100 
dol. spaudai palaikyti. Dosniam 
geradariui gili padėka.

J. Didžbalienė, Ft. Lauder- 
clale. Fla., įsigydama lietuviškų 
leidinių už L30 dol., su metine 
Darbininko prenumerata dar 
atsiuntė 83 dol. Pastoviai spau
dos rėmėjai nuoširdus ačiū.

Anne T. Baronas, Colonia,

Government homes from $1 (U 
repair). Also delinųuent tax pro- 
perty. Call. 1 - 805 - 687-6000 
Ext. GH — 4505 for Informa
tion.

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

N.J., jau keletą metų Darbinin
kui atsiunčia stambesnę auką. 
Šiais metais Darbininkui ir 
Bridges žurnalui gauti po 25 
dol. Dėkojame.

Lily Pocius, Richmond Hill, 
N.Y., vietoj metinės prenumera
tos atsiuntė 50 dol. Ačiū laliai.

Cpt. P. Vainius, Middletovvn, 
N.J., pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė 40 dol. Nuoširdus ačiū.

Tik uolių prenumeratorių ir 
dosnių skaitytojų dėka Darbi
ninkas galėjo pradėti 70-tuosius 
spaudos metus, nežiūrint nuola
tinio kainų kilimo ir pašto per
siuntimo branginimo.

Ieškoma sekretorė advokatų 
įstaigai Manhattano centre. Al
ga pagal sugebėjimus iki 350 
dol. per savaitę. Turi tobulai 
mokėti anglų kalbą. Skambinti 
212 840-3333 ir prašyti M r. 
Keire.

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- 
ziulienei-Kaddis. Tel. 813 581- 
1306 arlm 349-5215.

Kun. Domininkas Pocius, So
pulingosios Dievo Motinos lietu- ’ 
vių parapijos klebonas, Keamy, 
N.J., gegužės 5 švenčia kunigys
tės 40 metų sukaktį. Savoj baž
nyčioj padėkos mišios bus auko
jamos 3 vai. popiet. Po mišių 
vaišės Imperial Manor salėje, 
Route Four East, Paramus, N.J. 
Bilietas — 25 do. asmeniui. Bi
lietai užsisakomi skambinant į 
kleboniją998-4616. Bus spausdi
nama ir sukakties prisiminimo 
programos knygutė. Priimami 
sveikinimai. Iki kovo 20 sveiki
nimus siųsti adresu: Our Lady 
of Sorrovvs Church, 40th An
tį i versary Committee, 136 Davis 
Avė., Keamy, N.J. 07032.

N.Y. • vyr. skautų židinio 
Vilijos sesių sueiga bus kovo 20, 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. pas 
Gražiną Biknevičienę, 16Shirley 
Court, Commack, N.Y. Tel. 516 
543-3906. Visos sesės prašomos 
sueigoje dalyvauti.

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

Dora Kuncaitė, Apreiškimo 
parapijos šeimininkė, po sun
kios ligos mirė ligoninėje kovo 
7 ankstų rytą. Buvo pašarvota 
M. Shalins šermeninėje. Palaido
ta kovo 9 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Liko jos sesers vaikai 
— Jurgis Elisonas, profesoriau
jąs Indianos universitete, ir Gra
žina Elisonaitė-Lorens. Jie ir 
rūpinosi laidotuvėmis. u-Dora 
Kuncaitė Apreiškimo parapijos 
klebonijoje šeimininkavo35 me
tus. Į šį darbą ją buvo pakvie
tęs giminaitis kun. Norbertas 
Pakalnis, tuometinis parapijos 
klebonas. Nepriklausomoje Lie
tuvoje Dora buvo mokytoja.

T. Vasaitis iš New York City, 
atsilankęs Darbininko administ
racijoje, įsigijo lietuviškų leidi
nių už visą šimtą dolerių, ap
mokėjo Darbininko ir Bridges 
prenumeratas. Spaudos palaiky
tojui dėkojame.

Rimvydas Čenkus, ilgus metus 
American Airlines, sun

kiai serga ir yra paguldytas 
North Shore HospitaI, Man- 
hasset.

Marytė Sandanavičiūtė-New- 
som su savo vyru Robertu gyve
nanti Los Angeles, Calif., džiau
giasi naujagime dukrele Sigita 
Marija, kuri gimė vasario 14. 
Jie dar augina sūnelį Aleksiuką, 
kuris pradeda gražiai lietuviškai 
kalbėti. Močiutė Emilija Sanda- 
navičienė ir kiti giminės sveiki
na ir kartu džiaugiasi, linkėda
mi tyro džiaugsmo rr Dievo pa
laimos kasdieniniame jų gyveni
me.

Š. M. KOV016, ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAKARE 
KULTŪROS ŽIDINYJE

ĮVYKS LIETUVIŲ TEATRO SPEKTAKLIS

— PETRO VAIČIŪNO 4 VEIKSMŲ DRAMA — 

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

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

Visus kviečia atsilankyti spektaklio rengėjai—

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA

Bilietus Iš anksto galima gauti pas valdybos narius:

A. Mlčiulj (718) 441-1131
V. Alksnį (718) 888-5895
V. Kul^(718) 846-1056
D. Mlkulskytė (718) 296-4931
K. Nemickę (516) 433-6672
A. ŠllbajorĮ (718) 848-7636

Maspetho Lietuvos vyčių kuopa kovo 3 surengė kun. Danieliui 
Staniškiui jo kunigystės pirmųjų metinių pagerbimą. Kun. D. 
Staniškis piauna pasveikinimo tortą. Nuotr. J. Adomėno

MASPETH, N.Y.
Iškilmingai paminėta 
šv. Kazimiero šventė

Kovo 3 Viešpaties Atsimainy
mo parapijos bažnyčioje Mas- 
pethe iškilmingai paminėta Lie
tuvos globėjo — šv. Kazimiero 
šventė. Minėjimą organizavo 
Lietuvos vyčių 110 kuopa, kuriai 
energingai vadovauja Jonas 
Adomėnas. Talkino parapija.

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

Hamiltono lietuvių teatro 
spektaklį kovo 16 Kultūros Ži
diny rengia Židinio valdyba. 
Visas vakaro pelnas bus skiria
mas Židinio išlaikymui, todėl 
Nev Yorko ir apylinkės lietu
viai kviečiami gausiai atsilanky
ti. Veiks baras ir valgykla. Visi 
galės gardžiai pavalgyti. Pata
riau! atvykti anksčiau, nes sa
lėj vietos nebus rezervuotos.

Vito Gerulaičio kelionių agentūra
— VITAS TRAVEL AGENCY — 

rengia

Į LIETUVĄ EKSKURSIJĄ
Svečiai Lietuvoje išbus 10 dienų.

Iš New Yorko ekskursija išvyksta rugpjūčio 12, 
grįžta rugpjūčio 30.

Informacijos reikalais skambinti — 718-847-5522.

Mišias aukojo prel. Pranas 
Bulovas, Lietuvos vyčių Atlanto 
apskrities dvasios vadas. Mišių 
svarbiausia intencija buvo Lie
tuvos laisvės atgavimas. Kun. 
Stasys Raila savo pamoksle kvie
tė susitelkti ir maldauti pagal
bos, kad būtų Lietuva išvaduota 
iš dabartinių sunkumų. Jis pa
brėžė, kad dvasinė iš aukštybių 
ateinanti jėga gali sėkmingiau 
ir greičiau priartinti mum rei
kalingą paramą.

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje buvo užkandžiai ir po to 
prasminga programa. Ugningą 
invokaciją sukalbėjo prel. P. Bu
lovas. Minėjimo ypatingas sve
čias ir kalbėtojas buvo jaunas 
kunigas Danielius Staniškis, 
prieš metus įšventintas į kuni
gus, dabar dirbąs Apreiškimo 
parapijoje Brooklyne.

Lietuvos vyčiai kaip tik ir pri
siminė šias pirmąsias metines ir 
jį pagerbė — jam atnešė didžiu
lį tortą su įrašytais sveikini
mais. Pirmininkas Jonas Adomė
nas jį pasveikino ir pasidžiau
gė, kad jis yra su lietuviais 
taip reikalirgoje tarnyboje. Vi
si sugiedojo Ilgiausių metų. 
Kai kunigas piovė tortą, visi jam 
triukšmingai plojo.

Kun. Danielius Staniškis savo 
kalboje prisiminė šv. Kazimiero 
šventę praeitais metais, prisi
minė ir savo metinę šventę. 
Prisiminė ir tai, kad jis dabar 
turi progos New Yorko didmies
tyje pagelbėti jauniem nelaimin
giem benamiam.

Minėjime dalyvavo eilė apy
linkės svečių — senatorius Mar
tin Knorr. kongresmanas 
Smith ir kiti.

Vyčiai nusipelno pagarbos už 
tokio gražaus minėjimo su
rengimą.

DAIL. RIMGAILĖS
JONYNAITĖS- ZOTOVIENĖS

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

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

Atidarymas — šeštadienį 6:30 v.v. Po atidarymo — kavutė 
Parodę rengia Ir visus atsilankyti kviečia

NEVV YORKO VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS
V I LIJ A




