
Savaitės 
įvykiai

Stockholme vykstančioj Rytų- 
Vakarų konferencijoj dėl Euro
pos saugumo, Sov. Sąjunga 
bando įtikinti JAV, stipriausią 
Nato narį, viešai pareikšti, kad 
jos sutinka svarstyti sovie
tų siūlymą nenaudoti jėgos 
prieš kitus. Tada Sov. S-ga 
sutiktų atnaujinti pasitarimus 
dėl strateginių ir vidutinės toli- 
našos branduolinių raketų skai
čiaus sumažinimo.

JAV paskelbė, kad prieš kurį 
laiką Maskvoje lankėsi preziden
to komisijos strateginiam gink
lam pirmininkas ats. gen. Brent 
Scowcroft ir norėjo įteikti pre
zidento Reagan laišką Sov. S- 
gos komunistų partijos gen. sek
retoriui Čemenko, bet nei Čer- 
nenko nei kiti sovietų pareigū
nai jo nepriėmė.

Prancūzijos prezidentas Mit- 
terand, lankydamasis JAV, para
gino nesukelti naujų nesusipra
timų su Sov. S-ga.

Britanijos laikraščiai pa
skelbė, kad JAV vidutinės toli- 
našos branduolinių raketų bazių 
Britanijoj karių tarpe yra įsiga
lėjęs narkotikų vartojimas. Karo 
aviacijos pareigūnai tvirtina, 
kad narkotikų vartotojai nėra 
skiriami raketom aptarnauti, 
bet gynybos departamentas pri
pažįsta, kad Europoj nąrkotįkus 
vartoja.^1.4 proc. JAV karių. .

Japonija far Kinija įsitikino, 
kad jų santykiai su Sov. S-ga 
negali greitai pagerėti.

Irakas paskelbė, kad jo iš 
Prancūzijos pirkti karo lėktuvai, 
galintieji naudoti Falklando 
salų karo metu išbandytas Ex- 
ocet raketas, puolė Irano tai
kinius Kharg salos srityj.

Salvadore prezidento rinki
muose daugiausia balsų gavo 
krikšč. demokratų partijos kan
didatas Jose Napoleon Duarte ir 
Nacionalistinio susivienijimo 
kandidatas Roberto d’Aubuis- 
son, bet nei vienas nesurinko 
balsų daugumos. Todėl kiek vė
liau jie turės dar kartą persi- 
rungti. Balsavimuose dalyvavo 
per 70 proc. rinkikų. Užsienio 
stebėtojai tikina, kad sukčiavi
mų nebuvę.

J.T. žinovai, ištyrę Irane ko
vų su Iraku vietas, priėjo išva
dą, kad buvo naudojamos gars
tyčių dujos ir nervus veikian
čios cheminės medžiagos.

Sov. S-gos žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad paskutinis derybų 
tarp Sov. S-gos ir Kinijos dėl 
santykių pagerinimo ratas buvęs 
naudingas ir atviras.

JAV lėktuvnešis Kitty Hawk 
Japonijos jūroj susidūrė su so
vietų branduoline energija varo
mu povandeniniu laivu. Lėktuv
nešis nenukentėjo, o povande
ninis laivas buvo tiek apga
dintas, kad savo jėgom negalė
jo plaukti.

Popiežius Jonas Paulius II 
pareiškė savo solidarumą ' su 
Lenkijos vyskupų konferencijos 
ir tikinčiųjų nusistatymu dėl 
kryžiaus laikymo mokyklų kla
sėse.

Izraelio parlamentas, pasi
traukus iš vyriausybės koalici
jos 5 nariam, ėmėsi žygių pa
skelbti naujus parlamento rinki
mus dar šiais metais, nelaukiant 
jo kadencijos pabaigos. Vyriau
sybė šiam žygiui nepritaria.

Turkijoj vykusius savivaldybių 
rinkimus laimėjo dabartinės 
vyriausybės partija.

Brazilijoj, Sao Paulo miesto 
vargšų gyvenamuose kvartaluo
se, dėl kilusio gaisro žuvo per 
500 žmonių, daugiausia vaikų.

JAV numato suruošti Karibų 
jūroj visų ginklų rūšių karo pra
timus balandžio 20. .... „

LIETUVOS JAUNIMO PRAŠYMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 60

Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštaliniam 
administratoriui vysk. L. 
Poviloniui

Vilniaus arkivyskupijos 
apaštaliniam administratoriui 
vysk. J. Steponavičiui

Kaišiadorių vyskupijos apaš
taliniam administratoriui vysk. 
V. Sladkevičiui

Telšių vyskupijos apaštali
niam administratoriui vysk. A. 
Vaičiui

Panevėžio vyskupijos valdyto
jui kun. prel. K. Dulksniui

Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojui kun. A. Gutauskui

LIETUVOS JAUNIMO 
PRAŠYMAS

1983 gegužės 7 Vilniuje Lie
tuvos TSR aukščiausias teismas 
nuteisė Viduklės kleboną, Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų ko
miteto narį kun. Alfonsą Sva
rinską 7 metams laisvės atėmi
mo, atliekant bausmę griežto re
žimo lageryje, ir 3 metams trem
ties. Perskaičius jo teismo nuo
sprendį, toje pačioje teismo sa
lėje buvo areštuotas Kybartų 
klebonas, Tikinčiųjų teisėms gin
ti katalikų komiteto narys kun. 
Sigitas Tamkevičius.

Skaudu, kad tyli
Šie įvykiai giliai palietė ne tik 

mus — Lietuvos jaunimą, bet ir 
visus tikinčiuosius. Skaudu, kai 
tauriausieji Lietuvos ir Kata
likų Bažnyčios sūnūs tampa 
ateistų sauvalės aukomis, bet 
nepalyginamai dar skaudžiau, 
kai tyli tie, kurie turėtų šaukte 
šaukti visam pasauliui.. .

Mes žavimės vyskupais. Jie iš
drįso pasakyti teisą ir iš civili
nės valdžios reikalauti neįžeidi
nėti lenkų tautos religinių jaus
mų. Kardinolas S. Višinskis kal
bėjo: “Atėjo laikas. .. blogio 
šaltiniui — bedievybei, — ir vis
kam, kas nesiderina su Kristaus 
dvasia, pasakyti griežtą ‘ne’!”

Džiaugiamės išgirdę ir apie 
kitų tautų geruosius ganytojus, 
kur tikinčiųjų padėtis nė kiek 
negeresnė kaip Lietuvoje. Jų vys
kupai gėdingai netyli, o šaukia, 
nesitaiksto su neteisybe. Pvz. 
neseniai mirė Čekoslovakijos 
vyskupas Trochta, visą gyvenimą 
praleidęs kalėjimuose; čekas 
kardinolas Beran — Dachau la
gerio kalinys ir šiandieninis 
tremtinys; kardinolas Stepanič 
— kalinys ir tremtinys; kardi
nolas Slypyj — daugiau kaip 
20 metų praleidęs kalėjime ir 
dabar gyvena toli nuo savo ar
kivyskupijos. Jie nebuvo tautos 
ir valstybės priešai. Jie ne sam
diniai, o gerieji ganytojai, kurie 
gynė Katalikų Bažnyčią, gano
mųjų švenčiausias teises ir uoliai 
ugdė savo tautiečiuose krikš
čionišką dvasią. Garbė jiems! 
Jie — Katalikų Bažnyčios pasi
didžiavimas ir savųjų tautų gar
bė!

Džiaugsmas, kad įsikūrė 
komitetas

Džiaugsmas užliejo visų Lie
tuvos tikinčiųjų širdis, kai 1978 
metų lapkričio mėnesį įsisteigė 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetas.

Tuomet jį sudarė penki kuni
gai: kun. A. Svarinskas, kun. S. 
Tamkevičius, kun. J. Kauneckas, 
kun. J. Zdebskis ir kun. V. Vėla- 
vičius. šis komitetas iki šio] 
vertė naują Lietuvos dvasinio 
atgimimo vagą. Jo veikla nebu
vo nei antikonstitucinė, nei anti
valstybinė, o grynai religinė. 
Jis kritikavo (šią teisę suteikia 
TSRS konstitucijos 49 str.) vals
tybinių organų veiklą, kuri varžo 

religinę laisvę; siekė,, kad reli
ginė laisvė turėtų tokias teises, 
kaip ateistinė propaganda; kad 
Lietuvos tikintieji galėtų laisvai 
atlikinėti savo religines parei
gas, kurių reikalauja iš jų Ka
talikų Bažnyčia. Jie aiškino ti
kinčiųjų teises, nežiūrint, ar tai 
kam patinka ar ne.

Tylėti yra nusikaltimas
Tylėti šiandien, kai tarybinė 

spauda įrodinėja, jog Lietuvos 
tikintieji naudojasi pilna religi
jos ir tikėjimo laisve, yra nusi
kaltimas.

Šios spaudos įrodinėjimas yra 
pasityčiojimas iš Katalikų Baž
nyčios ir tikinčiųjų. Argi tai re
ligijos laisvė, jei Kauno Kunigų 
seminarija yra ne vyskupų ran
kose, o bedievių. To rezultatas 
— vis dažnėjantis kunigų bro
kas.

Bedieviai nori sugriauti tylin
čią Bažnyčią Lietuvoje iš vidaus! 
Ar tai religijos laisvė, jei vys
kupai be Religijų reikalų tary
bos įgaliotinio negali teikti su
tvirtinimo sakramento kada 
nori ir kur nori, negali net ku
nigo paskirti į kitą parapiją. To
dėl dažnai dideles, ypač miestų, 
parapijas aptarnauja ne kunigai 
— ganytojai, o samdiniai.

Ar tai religl^s laisvė? q kur dar profesinių mokyklų, 
Argi- tai religijos Įąisyė, jėi ~■g^chnikumų, aukštesniųjų ’ ir 

pirmoji kunigų pareiga, išplau- t v •
kianti iš jų pašaukimo ir Kris- < (nukelta į 2 psl.)

Minint šv. Kazimiero jubiliejų Hartforde kovo 3 Bushnell 
grupė iš New Yorko, New Haveno ir Hartfordo. Nuotr. Docu

salėje šoka jungtinė šokių

VLIKO SVEIKINIMAS POPIEŽIUI
Šv. Kazimiero sukakties iš

kilmių proga Vliko pirminin
kas dr. K. Bobelis pasiuntė po
piežiui Jonui Pauliui II sveikini
mą per prel. Joną Balkūną:

“Jūsų Šventenybe, tuo metu 
kai mes laisvame pasaulyje 
minime 500 metų sukaktį nuo šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
mirties, pavergtos Lietuvos gy
ventojai jau 44 metai kenčia 
žiauriausią priespaudą ir tautos 
genocidą. Sovietai nuolat perse
kioja tikinčiuosius krikščionis, 
ypač kėsindamiesi sugriauti Lie
tuvos Katalikų Bažnyčią, kuri 
ir toliau veikia katakombine for
ma. Negailestingi persekiojimai 
— vysk. Steponavičiaus, kunigų 
Svarinsko ir Tamkevičiaus, Sa- 
dūnaitės, dr. Statkevičiaus, Ter
lecko, Petkaus ir daugelių kitų 
tebesitęsia, nepaisant žmogaus 
teisių deklaracijų ir Helsinkio 
susitarimų.

"šv. Kazimiero dvasia yra la
bai gyva dabartinėje Lietuvo
je, kaip ji buvo gyva ir nepri
klausomoje Lietuvoje, kai kovo 

taus siuntimo, yra mokyti, o 
jiems neleidžiama ruošti vaikus 
pirmajai išpažinčiai ir Komuni
jai — už tai kunigai baudžia
mi kalėjimu ir kitomis administ
racinėmis baudomis.

Liturginis apeigynas įsako, 
kad Vėlinėse būtų procesija ka
puose, o Katalikų Bažnyčios ka
nonai reikalauja, kad kunigai 
lankytų savo parapijiečius — už 
tai kunigams skiriamos admi
nistracinės baudos.

Nežiūrint tarybinės spaudos 
deklaruojamos sąžinės ir religi
jos laisvės. 1976 liepos 26 Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas išleido “Religinių 
susivienijimų nuostatus”, kurie 
yra diametraliai priešingi Kata
likų Bažnyčios struktūrai, jos 
dvasiai ir kunigų pasiuntinybei.

Ar tai religijos laisvė, jei ja 
gali pasinaudoti tik eiliniai žmo
nės, o ką veikti tikintiems. in
teligentams? Kaip jie gali atli
kinėti viešai religines praktikas, 
jei už tai šalinami iš darbo. 
O TSRS konstitucija deklaruoja 
visų piliečių lygybę, nepaisant 
rasinių, tautinių ar religinių 
skirtumų!

Pagal statistinius duomenis 
1977 metais Lietuvoje buvo tik 
bendro lavinimo mokyklų moky
tojų 30 tūkstančių su viršum,

4 buvo paskelbta tautine šven
te su eile religinių iškilmių.

“Persekiojamieji lietuviai gi
liai gerbia šv. Kazimiero min
ties tyrumą ir gilų religinį tikė
jimą. Šv. Kazimieras ir toliau 
įkvėpia visus lietuvius religiniu 
ir tautiniu entuziazmu.

“Todėl šis 500 metų šv. Ka
zimiero minėjimas Vatikano 
mieste ir Jūsų Šventenybės da
lyvavimas šiose iškilmėse su
teiks didesnę viltį prislėgtie
siem už geležinės uždangos. Šis 
minėjimas sustiprins laisvame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių 
pasiryžimą vesti kovą už jų 
brolių ir seserų išlaisvinimą.

"Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas reiškia dide
lę pagarbą ir dėkingumą Jūsų 
šventenybei už pagalbą perse
kiojamiem lietuviam, kurie sie
kia laisvės ir nepriklausomy
bės . .. Mes prašome Jūsų Šven
tenybės ir toliau kalbėti mūsų 
vardu įvairiuose tarptautiniuo
se pasitarimuose ir derybose.

11 —
UKRAINIEČIŲ MOTERŲ 
KANČIOS

(Karceryje — badas 
ir šaltis)

Karceris — tai maža, žema, 
cementinė kamera rūsyje, labai 
drėgna ir Šalta, beveik nešildo
ma žiemą, temperatūra tik keli 
laipsniai viršum nulio, su užkal
tu langeliu palubėje.

Uždarydami į karcerį, kalinį 
išrengia, palikdami vien apati
nius drabužius, o moterim tik 
ploną vasarinę dryžuotą sukne
lę.

Dažniausiai uždaro 15-kai 
parų, nė karto iš karcerio neiš- 
vesdami. Ten pat geležinė dėžė 
gamtiniams reikalams, maža ta
buretė ir staliukas įmūryti į 
žemę, tai ir visi “patogumai”. 
Prie išorinės drėgnos ir šaltos 
mūro sienos, kuri žiemą apšar- 
moja, pritvirtinta pusantro 
sprindžio platumo nudažyta 
lenta — karcerio lova, kuri 
6 vai. ryto prirakinama grandi
nėmis ir spynomis prie sienos, 
kad kalinys dieną negalėtų atsi
gulti, o 22 vai. atrakinama ir 
nuleidžiama — poilsiui...

Kad kalinys nuo tos siauros 
lentos nenukristų, privalo prisi
glausti nugara prie šaltos ir 
drėgnos sienos. Išbadėjęs ir 
vienmarškinis kalinys paprastai 
po 3 ar 4 paras negali dėl šalčio 
užmigti. Vėliatt-pusiatr-nemenka 
sąmonės.

Mes esame įsitikinę, kad šv. Ka
zimiero maldos ir apsauga bei 
Jūsų Šventenybės pagalba ir pa
laiminimai padės Lietuvai ir ki
tom pavergtom tautom vėl tap
ti laisvomis”. (Elta)

Paryžiuj esančios UNESCO 
būstinės rūmuose daugely vietų 
buvo kilę gaisrai dėl padegimo, 
bet organizacijos veiklai tikrin
ti reikalingieji dokumentai 
nenukentėję.

Prancūzija atitraukė savo tai
kos priežiūros dalinius iŠ Li
bano Beiruto.

Europos bendrosios rinkos 
užs. reik, ministerių konferen
cija taip pat negalėjo susitarti 
dėl Britanijos atkaklaus reikala
vimo grąžinti jai 1.7 bil. dol. jos 
įnašų rinkos biudžetui. Rinkos 
sprendimai turi būti priimti su
tartinai, todėl, nesuradus visiem 
priimtino sprendimo, rinka gali 
bankrutuoti.

(Tik riekę duonos)
Kaliniui vieną dieną duoda 

tik riekę duonos ir šalto van
dens, druskos; o kitą — dar prie
do samtį skystos sriubos — ba
landos. Ir taip kas antrą dieną 
kalinys tegauna samtį drungno 
viralo. •

Karceryje neduodama nei 
skaityti, nei rašyti. Vienatvė, 
šaltis, badas, o priedo dar daž
nos kratos, grubus pasityčioji
mas ir žiaurumas. Daug krimi
nalistų, nepakeldami tų kančių, 
nusižudo. Senutės ligonės pravo
slavės vien dėl to, kad atsisako 
dirbti priverstinį darbą, taip 
kankinamos metų metais, kol 
visiškai nusilpsta ir patenka į 
invalidų grupę. Tada nebereikia 
dirbti, bet kankina liga. Nėra 
vaistų ir rimtos medicininės pa
galbos, tai liga ir tęsiasi.

Karceriu baudžiami kaliniai 
už mažiausią "nusikaltimą”, 
pav. praeinant pro šalį prižiū
rėtojui, nesuspėjo atsistoti ir 
pasisveikinti ir t.t. Kai nori 
bausti, priežastį lengvai suran
da. Net ir ligones, kurios nusil
pusios nepajėgdavo atlikti pri
verstinio darbo normos, užda
rydavo į karcerį.

(Griežto rpžijno kalėjimo -

O kas ta griežto režimo ka
lėjimo kamera? Ten šiek tiek ge
riau nei karcery, nes nakčiai 
duoda čiužinuką pasikloti, neiš- 
velka iki apatinių baltinių, bet ir 
šiltų drabužių neduoda. Kas
dieną kalinys gauna kelis šaukš
tus košės, šilto vandens kaušą, 
samtį sriubos — balandos. Mais
tas dar prastesnis nei koncla- 
geryje. Be to, visą laiką esi už
rakintas kameroje, be oro, be 
saulės lyg mūro karste.

(Nadė grįžo be sveikatos)
Nadė su Dievo pagalba, kaip 

ir visos pravoslavės, tuos kanki
nimus ištvėrė ir nepalūžo dva
sioje. Po visų šių kankinimų 
Nadę išvežė 3 m. į Sibirą. Daug 
vargo ir kentėjo Altajuje, o da
bar ji sugrįžo pas savus. Su
grįžo su palaužta sveikata, bet 
nepalaužta galinga dvasia.

Kai prisimenu tokius dvasios 
milžinus, tą smulkutę, tamsia
plaukę, labai malonią Nadią 
Usojevą, prisimena Evangelijos 
žodžiai: “Jei Dievas už mus, t ai 
kas gi prieš mus?!”

Viskas įmanoma iškentėti tam, 
kas giliai įsišaknijęs į Dievą ir 
gyvena meile. Meilė nenugalima!

(Ukrainietės moterys)
Iš ukrainiečių moterų 1975 

konclageryje buvo šešios. 
Viena iš jų — Strokatova Ni
na. Tuo metu, kai mane atvežė 
į konclagerį, ji buvo išvežta į 
griežto režimo kalėjimo kamerą 
ir iš ten ją išleido į laisvę, 
nebfeatveždami į zoną, kad ne
besusitiktų su kalinėmis ir ne
sužinotų, kas naujo, neišvežtų 
informacijos. Jos taip ir nepa
mačiau. Dabar ji su vyru Ka- 
ravanškij užsienyje. Ji gali dau
giau papasakoti apie save ir 
savo tautietes politkalines.

(Aktyviai įsijungdavo į 
bado streiką)

Išbuvusi 4 metus konclagery
je Svetličnąja Nadija Alekseev
na, gimusi 1936, sugrįžo į na
mus ir po ilgų vargų taip pat 
išvyko į užsienį.

Nadija geros Širdies, labai 
daug iškentėjo, nes. kai ją su
ėmė. liko jos mažytis, nė metų

(ntikelta j 2 psL)
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aukštųjų mokyklų dėstytojai ir 
profesoriai? Argi jie visi bedie
viai?

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Viešų diskusijų objektu 
Lietuvoje virto V, Mykolaičio- 
Putino testamento vykdymas. 
Poetas savo rašytame testamen
te pageidavo, kad buvusiame 
jo name Kaune, Vaižganto gat
vėje, būtų įsteigtas jo atminimo 
muziejus. Tačiau dabar tą namą 
savinasi Mykolaičio žmonos gi
minės ir kliudo muziejaus į-, 
steigimą. Akcijai už muziejų va
dovauja “Literatūros ir meno” 
redakcija. Tuo reikalu laikraš
tyje išspausdino porą straipsne
lių. Redakcija gaunanti daugy
bę skaitytojų laiškų. Laiškais 
atšiliepią ir keli Kauno medici
nos instituto profesoriai, keli 
rašytojai, Kauno teatro akto
riai, Marijampolės gimnazijos ir 
mokinių internato atstovai. Vi
suomenė pasisakanti už testa
mento vykdymą. Tas gyvas są
jūdis rodo, kad V. Mykolaičio- 
Putino memorialinis muziejus 
vis dėlto būsiąs Kaune įsteigtas.

— Vilniaus pedagoginio 
instituto meno ansamblis 
“Šviesa” ir Klaipėdos valstybi
nės konservatorijos fakultetų 
ansamblis “Vėtrungė” laimėtas 
Komjaunimo premijas paskyrė

Savaitės 
įvykiai

JAV gyvenąs pabėgėlis iš Sov. 
S-gos, pasivadinęs Viktor Suvo
rov pavarde, kariniame žurnale 
Military Review tvirtina, kad, 
kilus karui su Vakarais, sovietų 
specialių dalinių kariai ir KGB 
agentai stengsis nužudyti Vakarų 
karinius ir politinius vadus, su
naikinti branduolines įmones 
ar nurodyti jų vietas ir Nato 
vadovietes sovietų raketų ba
zėm.

Sirijos prezidentas Hafez al- 
Assad pareiškė, kad Sirijos vy
riausybė nedalyvavo JAV taikos 
priežiūros dalinių kareivinių 
sprogdinime, kurio metu žuvo 
241 karys, nes tai yra įvykdžiu
si islamo šventojo karo grupė. 
Be to, jis apkaltino JAV Izrae
lio ir žydų protegavimu.

Vatikanas savo ambasadorium 
JAV paskyrė iki šiol čia buvusį 
nuncijų arkivyskupą Pio Laghi.

Lenkijos vyriausybė, nepaisy
dama Katalikų Bažnyčios ir ti
kinčiųjų protestų, paliko galio
jantį įstatymą, kuris draudžia 
valdžios mokyklų klasėse laiky
ti kryžius.

Gvinėjos marksistinis prezi
dentas Ahmed Sekou Toure, val
dęs kraštą apie 30 m., mirė 
JAVligoninėj dėl širdies atakos.

Argentina paprašė atidėti mo
kėjimus procentų, kurie pasiekė 
680 mil. dol., už jos 10 bil. 
dol. skolas Amerikos bankam

Afganistano sostinėj Kabule 
partizanai per paskutines die
nas nužudė 15 komunistų parti
jos pareigūnų.

Angolos partizanai užėmė pro
vincijos sostinę Sumbe. Per ko
vas žuvo 5 italai, 7 rusai, 62 
kubiečiai, 12 bulgarų ir apie 
500 Angolos karių.

6 islaminių valstybių diploma
tai pareiškė valst. sekretoriui 
Schultz savo susirūpinimą dėl 
kongrese siūlomo įstatymo per- 
keldinti JAV ambasadą Izraeliui 
iš Tel Aviv į Jeruzalę.

Romoje bent keliose vietose yra didžiulėm raidėm užrašyti 
įvairūs Šūkiai apie Lietuvą, jos persekiojimą ir laisvės rei
kalavimą. Prie tokio vi'eno įrašo stovi Demie Jonaitis, 
Bridges laikraščio redaktorė. Nuotr. kun. K. Pugcvičiaus

sovietiniam “taikos fondui”. 
Reikia pastebėti, kad “taikos 
fondo” pinigai eina ne taikai, o 
sovietinei agresijai, komunisti
niam perversmam remti. Tikros 
taikos sąjūdžiai Sov. Sąjungoje 
draudžiami.

—■ Sovietinė propaganda 
skelbia, kad jų santvarkoje vis
kas daroma pagal planą ir kad 
planai įvykdomi 100-200 pro
centų plano perviršiu. Tačiau 
gyvenimo praktika tiems tvirti
nimams prieštarauja. Štai kad ir 
1984 metų “Gimtojo Krašto” ir 
“Tėviškės” draugijos išleistas 
kalendorius pradedamas siun
tinėti skaitytojams tik šių metų 
kovo mėnesį. Daugumas skai
tytojų kalendorių gaus tik po 
Velykų. Kalendorius gausiai 
iliustruotas spalvotomis ir ne
spalvotomis nuotraukomis. Pa
grindinė propagandinė kalendo
riaus skaitinių tema — gamtos 
apsauga dabartinėje Lietuvoje. 
Minimi tuo reikalu išleisti įsta
tymai, aprašomi gamtos parkai, 
draustiniai, raudonoji knyga, 
skirta nykstančių gyvių ir augalų 
apsaugai. Okupantams priskiria
ma daug nuopelnų, bet nutyli
ma ta žala, kurią padarė Lietu
vos gamtai viensėdžių naikini
mas, Mažeikių naftos fabrikas, 
Ignalinos atominė elektrinė ...

— Valdinės “Žinijos” draugi
jos tiesioginis tikslas yra rūpin
tis mokslu Lietuvoje. Tačiau ši 
draugija užsiima ir antireligine 
propaganda, ateizmo diegimu 
jaunime. Naujuoju “Žinijos” 
pirmininku “išrinktas” žymus 
matematikos, fizikos, kibemeti-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 60

Drąsus žodis nepatiko valdžiai
Apie šitokią sąžinės ir religi

jos “laisvę” kalbėjo ir rašė Ti
kinčiųjų teisėms ginti katalikų 
Komitetas.

Drąsus ir atviras komiteto 
narių žodis nepatiko civilinei 
valdžiai: tarybinė spauda viešai 
rašo, kad Lietuvoje klesti pilna 
tikėjimo ir religijos laisvė, o mi- 

UKRAINIEČIŲ MOTERŲ 
KANČIOS

neturintis sūnelis, kurio ilgą 
laiką čekistai neatidavė Nadės 
artimiesiems, grasindami jį vi
sam laikui palikti vaikų namuo
se.

Ką iškentėjo mylinti motinos 
širdis, sunku įsivaizduoti! Konc
lageryje Nadė buvo labai taktiš
ka, rami, patarnaujanti ir visa
da, kaip ir visos ukrainietės, 
aktyviai įsijungdavo į bado 
streikus ar kitokius protestus, 
užstojant persekiojamus polit
kalinius. .

Esu jai labai dėkinga už jos 
nuoširdumą ir visokeriopą para
mą būnant konclagery. Kai grįžo 
į laisvę, ji mane rėmė Sibire.

kos mokslininkas akademikas 
Vytautas Svetulev*čius.

‘— Vilniaus universiteto rekto
rius Jonas Kubilius tenykštei 
spaudai pranešė, kad 1964 metų 
vasarą Vilniaus universitetas vėl 
organizuoja lituanistikos kursus 
užsienio lietuviams. Lyg atiem- 
dainas kai kurių lietuvių prie
kaištus dėl kursuose išlendan- 
čios komunistinės propagandos, 
rektorius pabrėžė, kad kursai 
neturi uždavinio ideologiškai 
perauklėti kursantus, tačiau ne
būsią atsisakoma nuo socialisti
nių idėjų ir idealų parodymo, 
nuo istorinės liaudies kovos už 
tuos idealus. Taigi nepažadėjo 
vengti propagandinių dalykų. 
Rektorius pasakė ir neteisingus 
žodžius, kad lietuvių tauta pasi
rinkusi socialistinį gyvenimo 
kelią. Iš tikrųjų lietuvių tauta to 
kelio nepasirinko. Jis jai bruta
lia prievarta buvo primestas ma
siškai į kraštą įriedėjusių sovie
tinių tankų.

— Vasario 5 Vilniuje buvo 
sušauktas “kūrybinės inteligen
tijos suvažiavimas”. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo komunistų par
tijos sekretorius Lionginas Še
petys. Iš rašytojų kalbėjo A. 
Maldonis, P. Bražėnas, taip pat 
kalbėjo teatro atstovai. Suvažia
vimo tikslas — įpareigoti lietu
vių inteligentiją aklai vykdyti 
komunistų partijos nutarimus. 
Komunistų diktatūros valdo
muose kraštuose nepageidauja
mas savarankiškas galvojimas, 
nes ten už visus galvoja “iš
mintingoji, neklaidingoji” ko
munistų partija. O pavaldi
niai turi klusniai partijos nuta
rimus vykdyti, nors jie būtų 
ir absurdiškiausi. Lietuvoje in
teligentų suvažiavimai šaukiami 
kasmet.

nėtas komitetas išvilko į dienos 
šviesą tikrąją tarybinės valdžios 
laikyseną religijos atžvilgiu. To
dėl kun. Alfonsui Svarinskui ir 
kun. Sigitui Tamkevičiui, nesant 
jokių tikrų nusikaltimų, prime
tami išgalvoti ir tikrai nepagrįs
ti kaltinimai — antikonstituci
nė ir antitarybinė veikla. Gar
bingi kunigai nuteisiami sunkia 
lagerio ir tremties bausme, šmei
žiami laikraščiuose.

Laukiame iš vyskupų 
žodžio

Mes, Lietuvos jaunimas, lauk-

Teatlygina jai ir visiems gerą 
darantiems žmonėms gausiomis 
savo malonėmis Visagalis Die
vas.

(Bėgančią peršovė)
Ukrainietė Popovič Oksana 

Zenonova, gimusi 1926, teista 

teisė, kai nė 20 metų neturėjo. 
Nepakėlusi kankinimų, ji bandė 
pabėgti. Peršovė vidurius ir koją 
per klubą. Stebuklingu būdu 
liko gyva. Nuteisė 10 m. konc- 
lagerio ir po to nutrėmimui be 
termino.

Po visų kančių, perėjusi Gu
lago pragarą, Oksana be sveika
tos sugrįžo į Ukrainą, bet dvasia 
nepalūžo. Ją paguldė į ligoninę 
operuoti peršautos kojos. Iš 
ten, tiesiog iš gipso, vėl pasigro
bė čekistai, kad vėl teistų ir už
darytų 7 m. griežto rež. koncla- 
geryje — 5 m. nutrėmimo.

Vienintelis jos “nusikaltimas” 
yra meilė Ukrainai, tiesai, kad 
netapo okupantų verge. Oksana 
buvo labai jautri tiesai, ją vi
siems į akis pasakydavo, o tas 
daugeliui nepatikdavo. Nepa
kentė jokių kompromisų su blo
giu.

Konclageryje vaikščiojo su ra
mentais, — labai skaudėjo per
šauta ir nepagydyta koja. Ken
tėjo dėl aukšto kraujo spaudi
mo, buvo varginama nusilpimo 
ir visokių ligų, bet buvo labai 
jautri kitų skausmui. Dabar ji 
nutrėmime Tomko gubernijoj, 
kur ją išvežė 1982 pabaigoje.

(Bus daugiau)
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— Teatro veteranė Teofilė- f -- 
Tėfa Vaičtanienė, jau mirusio Northporth, N.Y 
poeto ir dramaturgo Petro Vai- tik imtinais

VALDAS C. DUOBA,

tė 85-erių metų amžiaus su-

rai” (1983, nr. 12) išspaus
dino pluoštą atsiminimų apie 
Kauno valstybinio teatro kūri
mąsi.

— “Mokslo” leidykla Vil
niuje 1983 metų pabaigoje, 
serijoje “Žymieji Tarybų Lie
tuvos mokslininkai” išleido 
gerai paruoštų straipsnių rin
kinį “Jurgis Lebedys: (1913 - 
1970”. Rinkinį sudarė buvęs 
prof. J. Lebedžio mokinys J. 
Girdzijauskas .'Išsamius straips
nius parašė A. Jovaišas (J. 
Lebedžio asmuo ir jo pažiūros 
į lituanistikos mokslą), V. Za- 
b or s kaitė (J. Lebedžio darbų 
filosofinė gelmė ir stilistika), 
J. Jurginis (J. Lebedžio moks
linio palikimo istorinė vertė), 
L. Sauka (J. Lebedžio darbų 
reikšmė tautosakai), A. Jaku
tis (apie J. Lebedžio lingvis
tinius tyrinėjimus), V. Žukas 
(apie J. Lebedžio bibliografi
nius darbus), V. Daujotytė 
(apie profesoriaus požiūrį į 
poeziją), J. Girdzijauskas (ap
taria J. Lebedžio pedagogi
nius reikalavimus savo studen
tams). Pirmąją knygos dalį ir 
užima šie minėti straipsniai. 
Antroje dalyje paskelbti gausūs 
profesoriaus bendradarbių ir jo 
buvusių studentų atsiminimai. 
Trečioji dalis skirta gausiai J. 
Lebedžio bibliografijai. Toks 
leidinys yra gražus paminklas 
Jurgio Lebedžio 70 me
tų gimimo sukakčiai. Jurgis 
Lebedys yra vienas žymiųjų 
senosios lietuvių raštijos tyrinė
tojų ir aiškintojų. Jo raštų

(nukelta [ 4 psl.)

te laukiame Jūsų Gerbiami 
Ekscelencijos, drąsaus žodžio 
ir pavyzdžio, konkrečios veik
los. Prašome Jus, Katalikų Baž
nyčios ir Lietuvių Tautos var
du: “Kalbėkite dabar, kai iš tau
tos kūno išplėšiami geriausieji 
sūnūs. Kalbėkite vyskupo Valan
čiaus, vyskupo Baranausko, vys
kupo Giedraičio, arkivyskupo 
Dievo Tarno Jurgio Matulaičio, 
arkivyskupo Matulionio, vys
kupų kankinių Reinio ir Borise- 
vičiaus, Ramanausko pavyz
džiu”.

Prašome paskelbti visoje Lie
tuvoje maldos dieną už tautos 
didvyrius — kun. A. Svarinską 
ir kun. S. Tamkevičių. Prašome 
rašyti civilinės valdžios įstai
goms raštus, prašant, kad minėti 
kunigai būtų išlaisvinti. Pasirū
pinkite, kad kunigų teismuose 
galėtų dalyvauti visi kunigai ar 
bent jų atstovai, juk teisiamas 
kunigas yra vyskupijos šeimos 
narys.

To prašome ne tik mes
To prašome ne tik nšes, to rei

kalauja iš Jūsų ir II Vatikano 
susirinkimo dekretas “Christus 
Dominus”, kuriame pasakyta: 
“Tuos dvasinius vadovus, kurie 
dėl Kristaus vardo yra šmeižia
mi, laikomi kalėjimuose (mūsų 
pabraukta) arba kuriems nelei
džiama eiti pareigų, teapsupa 
(vyskupai) ypatinga meile ir te
sirūpina jais tikrai broliškai, 
kad malda ir darbu būtų leng
vinamos ir švelninamos jų nuo
skaudos”. (“II Vatikano susirin
kimo nutarimai”, Vilnius, 1968, 
psl. 205).

Pastaba: Didžiai Gerbiamieji 
Ganytojai, kreipiamės į Jus vi
sus su vienodu nuoširdumu, 
meile ir viltimi, nors turime tik 
vieną teksto egzempliorių su pa
rašais, kurį pasiųsime vysk. L. 
Poviloniui. Tikime, jog supran
tate, kaip sunku rinkti parašus 
iš karto penkiuose egzemp
lioriuose. Taigi, prašome laikyti 
visus penkis šio prašymo 
egzempliorius, lyg jie būtų su 
parašais.

Lietuva, 1983 metų 
gegužės mėnuo.

Pastaba: surinkta 449 parašai.

duotuvė. Gėtės ftąlrtom progom. 846-5454

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktoriui, New
ark office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avs.), tetef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

SMALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia gatbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia; Air- 
conditional A, J. Baiton-Baltrūna*, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI ' 

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

rasolino 
A MEMORIALS v66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sliver Bed Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

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

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit 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 Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

KVECAS
JONAS 

19 33 + 197 6
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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 Ave. autobusais, atidarytas 
kasdjen 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
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300
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Įprasminkime Balfo sukaktį
Praeitame Darbininko nume

ry prisiminėme Balfo 40 metų 
sukaktį, trumpai apžvelgėme jo 
darbo lauką, suminėjome eilę 
asmenų, kurie dalyvavo Balfo 
suorganizavime, vėliau — jo 
veikloje. Detalizuoti šią veiklą 
jau būtų istoriko darbas. Tą 
ir atliks tie žmonės, kurie atei
tyje vertins Balfo veiklą. Mum, 
šios sukakties liudytojam, labiau 
rūpi ne Balfo praeitis, o Balfo 
dabartis ir ateitis. Kas iš to, jei 
didžiuosimės praeities darbais, 
jei mūsų dabartis bus skurdi ir 
ateities tamsi.

Tai ir verčia dar kartą grįžti 
prie Balfo sukakties ir ieškoti 
jai gilesnio įprasminimo, kad 
neliktų tik žodžiai. Šalpos įstai
gų tik žodžiai nepatenkins. Jom 
reikia kuo daugiau pinigų, rei
kia ir dėmesio ir entuziazmo, 
kad žmonės matytų jų darbus ir 
juos paremtų.

Pirmiausia, tegu Balfo vado
vybė pati suplanuoja ir surikiuo
ja kuo didesnį specialų jubilie
jinį vajų. Tokia sukaktis jau 
ir sudaro puikią progą vajui. 
Vajus turėtų būti suorganizuo
tas kur kas planingiau, tiksliau, 
kad jis būtų už eilinius vajus di
desnis ir kad Balfui atneštų kuo 
daugiau pajamų.

Tokio vajaus proga ir tokios 
sukakties proga Balfo centras 
galėtų išleisti specialius plaka
tus, kuriuos skyriai galėtų pa
sikabinti prie lietuviškų pastatų, 
bažnyčių ar mokyklų. Jei tai bū
tų sunku, būtų galima suorga
nizuoti specialius plakatus vie
toje. Tokius plakatus vietoje 
nupieštų jau dailininkai. Plakatų 
turinys — kviesti visus į Balfo

Sukakties proga jauskime visi 
pareigą specialia auka paremti 
Balfą. Pagalvokime, juk ir vyres
nieji ne vienas yra gavę para
mos iš Balfo. Dabar kiek išlei
džiama naujiem pabėgėliam 
remti, juos įkurdinant. Tai ir 
atsiteiskime kiekvienas — pa- 
skirkime individualinę auką Bal-

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) "827-1352 
Business Office (212) 827-1351

fui. O būtų gražu, kad ta auka 
būtų 40 dol. O tai nedaug.

šalia individualinės aukos 
skirkime kolektyvines aukas. 
Juk kiekviena mūsų draugija tu
ri pinigų savo kasose. Taupo 
juos. Kartais praleidžia kokiam 
pokylio rengimui. Tuo tarpu tik
rai būtų gražu, kad draugijos, 
organizacijos, jų centrai ir jų pa- 
vienios vietovės paskirtų auką 
Balfui. Ta auka gali būti ir di
desnė. Gali būti ir 400 dol. ar 
dar daugiau.

Mes nesame įpratę per orga
nizaciją paremti kitų organiza
cijų veiklą. Net užmirštame savo 
susirinkimuose prisiminti tokius 
bendrus šalpos reikalus. O tai 
juk nėra sunku. Tik prisimin
kime tai, tik turėkime gerą valią, 
kad tokia parama reikalinga, 
kad jie nepakenks mūsų organi
zacijom ir jų ekonomiškai nenu
silpnins.

Turime jaunimo organizaci
jas. Jaunimas kažkaip nejaučia, 
kad čia veikia Balfas. Kad jis 
pajustų, kas tas Balfas yra, 
ką jis veikia, įtraukime ir jį į 
veiklą. Jaunimas yra jautrus lab
darai, vargstančiam žmogui. Te
gu dabar sužino ir apie vargs
tančius lietuvius.

Prisiminkime Balfo sukaktį 
mokyklose. Išaiškinkime vai
kam, kas tas Balfas, kas ta su
kaktis. Ir mokyklose praveskime 
vajų mokinių tarpe. Čia narei- 
kia didelių aukų. Čia reikia 
jaunos širdies ir supratimo, kas 
čia dedasi.

Mūsų gyvenimas pilkėja ir jo 
interesai mažėja. Jei nieko ne
darysime tai dar labiau pilkės 
ir sumenks. Reikia gelbėtis, rei
kia per naują organizuotis. To
kia gera proga atgaivinti miru
sius Balfo skyrius ar įsteigti 
naujus. Tegu būna sukaktis nau
jos kūrybingos veiklos pradžia. 
Tad į kūrybingą darbą Balfui, 
kad jis dar labiau sustiprėtų 
ir praturtėtų!

Vakaro prieblandoje Chica- 
goje, Lithuania Plaza gatve sku
ba jaunuoliai pavieniui, poro
mis, bareliais. Prie Balfo įstai
gos jų didelis būrys. Sklinda 
linksmos kalbos, juokas.

Pro šalį eidami šia vadinama 
“Kauno Laisvės alėja”, stebisi, 
kad tiek daug jaunimo buriasi 
prie Balfo įstaigos.

— Susilaukėme talkininkų, — 
sako šypsodamasis Balfo vice
pirmininkas Kostas Čepaitis, 
pasitikdamas įstaigos viduje. 
Laima Aleksienė vykdo atėjusių 
registraciją. Pritrūko kėdžių ir 
vietos. Kambarys sausakimšai 
pripildytas. Atsilankė taip pat 
laikraščių ir radijo atstovai.

Garsiais rankų plojimais ir 
džiaugsmingais sveikinimais 
pasitinkami Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė ir besišypsantis 
aukštas, dailiai nuaugęs jaunuo
lis Arifas Žukauskas.

— Balfas veikia visame pasau
lyje ir padeda visiem lietuviam, 
reikalingiem pagalbos, nežiūrint 
kurioje šalyje jie gyventų. Jis 
taip pat turi ryšius su tarptau
tinėmis labdaros ir šalpos orga
nizacijomis (kai kurių iš jų M. 
Rudienė yra direktorė. V.K.), 
su kuriomis palaikomi glau
dūs ryšiai, — pasakė Balfo pir
mininkė M. Rudienė, atidaryda
ma spaudos konferenciją.—Aš jus 
supažindinsiu su jaunu jūrinin
ku Arifu Petru Žukausku, kuris 
pabėgo iš Lietuvos ir prieš ke
lias dienas atskrido į Chicagą. 
(Susirinkusieji jį pasveikino 
griausmingais plojimais ir svei
kinimais.) Į šią spaudos konfe
renciją taip pat pakvietėme įvai
rių studentų organizacijų, o taip 
pat jaunimo sąjungos atstovus 
bei akademikus, su kuriais Aris 
(taip jį visą laiką M. Rudienė 
vadino) turės progos susipažinti 
ir bendrauti. Prašau priimti jį į 
savo tarpą. (Į šį prašymą jau
nimas atsakė žodžiu, šypsena ir 
plojimais.)

— Dabar, Ari, tu pasakyk

Lietuviai ekskursantai Romoje lanko Koliziejų. Nuotr. kun. K.
Pugevičiaus

RADAU LAISVĄ LIETUVĄ CHICAGOJ 
Iš Lietuvos pabėgusio

VYTAUTAS KASNIŪNAS

apie savo gyvenimą ir odisėją 
į laisvąjį pasaulį, — paprašė 
M. Rudienė jaunuolį. — O pas
kiau jis atsakys į klausimus.

— Tėvai žemaičiai, o aš gi- 
miau- Grinkiškiuose prie Vil
niaus. Paskui gyvenau Klaipė
doje, pradėjo Aris gražia 
tarsena. — Esu 19 metų am
žiaus. Baigęs 11 metų vidurinę 
mokyklą, jstojau į Klaipėdos 
technikos mokyklą, kuri ruošia 
tolimo plaukiojimo jūrininkus. 
Aš baigiau laivų mechanikos- 
inotoristų skyrių. Dėstomoji 
kalba buvo rusų. Mokiniai buvo 
iš įvairių kraštų. Visi turėjo pri
klausyti prie komjaunimo. Bai
gęs mokyklą, su 11 kitų jūrinin
kų buvau nuskraidintas į Ispa
nijos Kanarų salą, kur stovėjo 
žvejybinis laivas “Seda”. Mes 
turėjom pavaduoti ten buvusius 
jūrininkus. Jūrininkai paprastai 
keičiami kas šeši mėnesiai. Tos 
vienuolikos jūrininkų grupės aš 
buvau vyresnis. Turėjau juos 
prižiūrėti ir buvau atsakingas. 
Laivo kapitonas buvo iš kurio 
nors Azijos krašto. Buvo apie 60 
jūrininkų. Lietuvių nedaug. Jei 
sugaudydavo daug žuvų, visi, 
nežiūrint laipsnio bei pareigų, 
turėdavo padėti žuvis sutvarky
ti.

Jis kalba lėtai, apsigalvoda
mas. Dažnai taiso krintančius 
ant akių ilgus plaukus ir vilgo 
lūpas. Jaudinasi. Kambarys sau
sakimšas. Aplink tyla. Jis kalba 
vienas nepažįstamiem žmonėm. 
Visų akys subestos į jį. Maišosi 
plikos, žilos ir ilgų plaukų gal
vos, visokių spalvų barzdos ir 
tiek daug gražių merginų.

— Mane slėgė rusifikacija ir 
suvaržytas gyvenimas, — 
sako Aris, ir matau, kaip virpa

Arifas Žukauskas, jūrininkas, 
gruodžio mėn. nušokęs nuo 
sovietinio laivo Ispanijos 
teritorijoje ir kaip pabėgėlis 
jau atvykęs į Chicagą. Jį 
globoja Balfas.

jo lūpos. — Prieš kokius ketve
rius metus pradėjau galvoti, 
kaip pabėgti į laisvą kraštą. 
Tėvas buvo jūrininkas. Jis paži
nojo Simą Kudirką, bet man apie 
jį nieko nesakė. Aš Kudirkos is
toriją girdėjau iš Laisvės ir 
Amerikos Balso radijų. Apie pa
bėgimą su tėvais negalėjau kal
bėti, nei su savo draugais. Tik 
su vienu draugu kartą pasikal
bėjau apie bėgimo planus. Bet 
tai buvo seniai. Kai iŠ Maskvos 
atskridau į vieną Ispanijos salą, 
tuoj pradėjau dairytis, kaip pa
bėgti. Bet sala buvo maža. Bijo
jau, kad vietos policija gali 
mane išduoti. Svetimų valsty
bių atstovybių nebuvo. Kai nu- 
plaukėm į kitą didesnę salą, 
ėmiau ieškoti Vakarų Vokietijos 
ar Anglijos atstovybių. Vienos 
neradau, kita buvo uždaryta. IŠ 
laivo mus išleisdavo grupėmis 
su vienu vadovu. Kiekvienas tu
rėjo prižiūrėti kitus, o vadovas 
visus. Aš likau “Sedos” laive 
vienas.

Iš jo kalbos ir judesių nu
manu, kad pasakojimas artėja 
prie įtampos, prie lemiamo 
žingsnio. Mirksi jo akys, džiūsta 
lūpos. Žvilgsnis nukreiptas į M. 
Rudienę, jo globėją.

— Aš greit nuskubėjau į ne
toliese buvusi japonų laivą ir 
paprašiau, kad jie mane pri-

ja jo veido spalva,

da Madride. Po to jie mane 
nuvežė į policiją. Anglų kalbos 
mokiausi mokykloje ir pats vie
nas iš knygų. Į policiją atsku
bėjo iš “Sedos’’ laivo įgulos. 
Prašė policijos leidimo su ma
nimi pasikalbėti. Man atsisa
kius, policija manęs neišdavė. 
Policija mane globojo, kai gyve
nau viešbuty, o išėjus į miestą, 
visada turėdavau palydą. Poli
cija man atidavė ir turėtą už
sienio pasą. Paprastai sovietų 
jūrininkam užsienio pasų nieka
da neduoda. Kai laivas atplau
kia į kurios nors valstybės uos
tą, visus pasus atiduoda polici- 
•jai, o išplaukiant juos atsiima. 
Sovietam prašant, policija jiem 
mano užsienio paso nedavė ir 
sakė, kad jis priklauso man.

Rankų gestais Aris tartum iš
sivaduoja iš jį supusios var
žančios aplinkos. Veido išraiško
je matome jūrininką, nugalėjusį 
audrą. Aris tęsia pasakojimą:

— Madride mane globojo 
Raudonasis Kryžius, o paskui 
ėmė globoti Balfas, kai ponia 
Marija Rudienė surado mane, 
— paskutinius žodžius taria 
susijaudinęs, virpančiom lū
pom. — Aš esu už tai labai 
dėkingas . . .

Balfo pirmininkė M. Rudienė 
kviečia spaudos bęi radijo, o 
taip pat ir jaunimo atstovus pa
teikti Ariui klausimus. .

Surašysiu būdingesnius atsa
kymus.

Aris nieko nežino apie reli
ginį gyvenimą. Jis nekrikštytas. 
Nieko nežino apie pogrindžio 
spaudą. Jis nežinojo apie Ame
rikos lietuvių gyvenimą. Ką da
bar išgyvena, jnato, ž gįrdiv.-jam 
didžiausia staigmeną. ■. Stebisi, 
kad jaunimas taip gražiai kalba 
lietuviškai. Jis buvo aktyvus 
komjaunuolis, vadovas. Nei šei
moje, nei su draugais apie lie
tuvišką aktyvumą, priešsovieti- 
nį nusistatymą nekalbėdavo. Jis 
norėjo būti komjaunuolių va
dovu, nes, tokiu esant, atsiran-

Vakarus.

Aris, kuris perėjo per ispanų 
ir amerikiečių apklausinėjimų 
ugnį, nesijaudina atsakydamas 
į klausimus. Jį jaudina gausi 
lietuviška aplinka ir visa tai, ką 
patyrė, atskridęs iš Madrido.

(nukelta į 4 psl.)

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

"- PAULIUS JURKUS " "=
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Ta didelė lenkų kultūros įta

ka ir vertė dr. J. Basanavičių 
organizuoti pasipriešinimą. 
Dviklasės mokyklos įkūrimas 
Vilniuje ir buvo vienas iš tokių 
konkrečių žygių. Per mokyklą 
ugdė tautinį susipratimą ir, 
svarbiausia, ugdė pagarbą lietu
vių kalbai . Ir kiek metų rei
kėjo vargti, laukti kol štai lie
tuvių kalba pravėrė duris į mo
kyklą su teise čia dėstyti mo
komuosius dalykus.

Šia kuklia dviklase mokyklė
le pradėtas mokyklų sulietuvi
nimas, pradėtas Vilniaus mieste, 
kuriame lietuvių kalba buvo iš
stumta iš įstaigų, krautuvių, ka
vinių, koncertų salių. Gal tik 
vežikai kur pasikeisdavo kokiu 
lietuvišku sakiniu. Mokykla tu- 
rėjo sulietuvinti ir Lietuvos 

| miestus.
Kultūrindamas lietuvių tautą, 

dr. Jonas Basanavičius ėjo dar 
toliau. Jis yra pagrindinis Lie

tuvių Mokslo Draugijos organi
zatorius ir kūrėjas.

Pastangos įkurti Mokslo 
Draugiją

Lietuva buvo okupuota. Čia 
nebuvo nė vienos įstaigos, kuri 
rūpinosi krašto kultūriniais, 
švietimo reikalais. Reikėjo pa
tiem viskuo pasirūpinti. Tuo 
metu, 19 amžiaus gale, lietu
viškai galvojančių inteligentų 
buvo labai mažai. Tad ir reikė
jo ką nors daryti, juos suburti 
į draugiją, kuri rūpintųsi ir lie
tuviškų knygų leidimu, tautos 
švietimu.

Lenkija irgi buvo okupuota ir 
padalinta tarp Rusijos, Austri
jos ir Prūsijos. Lenkų dvarinin
kai suprato, kokia padėtis, ir jie 
skyrė nemažus pinigus atskirom 
draugijom, kurios rūpinosi 

‘ krašto švietimo ir kultūros rei
kalais. Pvz., ir Krokuvoje, ir Var
šuvoje atskirai veikė Dailės 

draugijos, kurios rūpinosi ugdy
ti ir palaikyti lenkų menininkų 
sukurtą meną. Tokia Krokuvos 
draugija turėjo 40,000 narių, 
kurie mokėdavo nario mokestį. 
Iš gautų pinigų draugija rėmė 
dailininkus, pirko jų paveikslus, 
jais puošė įstaigų namus, viešuo
sius pastatus, kur žmonės lan
kosi. Taip pati draugija ir už
sakė sukurti viena ar kita 
tema paveikslus. Lenkų dvari
ninkai išlaikė ir dail. Matejko, 
kuris sukūrė daugybę istorinių 
paveikslų.

Tokių draugijų pavyzdžiai 
skatino ir lietuvius organizuo
tis. Viską reikėjo pačiam pasi
daryti, nes nei rusam, nei vokie
čiam mūsų tautiniai, kultūriniai 
reikalai nerūpėjo. Priešingai, 
visi mūsų kaimynai norėjo, kad 
mes išnyktame. Rusai norėjo su
rusinti, vokiečiai — Prūsų Lie
tuvoje — suvokietinti, gi lenkai 
prispyrę bruko mum lenkų kal
bą ir sakė, kad lietuvis ir len
kas tas pats. Kam reikia tos lietu
vių kalbos, kad ja nėra nei kny
gų, nei laikraščių. Kur nueisi su 
lietuvių kalba. Tik pas piemenis 
bandos ganyti. Tai greičiau pa
sisavinkite lenkų kalbą!

Gi dr. J. Basanavičius ir kiti 
aušrininkai į tą klausimą visai 
kitaip pažiūrėjo. Jie pareikalavo 
lygybės principo, tų pačiu tei
sių, kurias turi ir kaimynai.

Kad sklandžiau vyktų tautos 
kultūrinimo ir Švietimo darbas, 
reikėjo tokios draugijos, kuri 
tuo rūpintųsi.

Jau 1855 metais grafas E. Tiš
kevičius buvo iškėlęs tokios 
draugijos reikalą, bet tuo metu 
lietuvių inteligentų buvo vos 
keli.

Pirmieji pradėjo organizuotis 
Prūsijos lietuviai. Ten buvo 
daugiau kultūrinio judėjimo, 
daugiau ir politinės laisvės. Til
žėje 1885 įsikūrė “Birutės” 
draugija. Ji rūpinosi jau žmonių 
sukultūrinimu. Gi Amerikoje 
1886 įsikūrė “Lietuviškoji Moks
lo Draugy stė Amerikoje”.

Tos abi draugijos buvo lyg 
Mokslo Draugijos pirmtakės. 
Tiesa, jos negalėjo išaugti į 
grynai mokslines draugijas, ta
čiau jos parodė, kad yra galima 
tokias draugijas įkurti ir kad 
lietuvis moka organizuotis.

Dr. Jonas Basanavičius jau 
1882, dar prieš Aušrą, Lietuviš
koje Ceitungoje kėlė mokslo 
draugijos reikalą. Vėliau 1902 
tą patį pakartojo Varpe, Vil
niaus Žiniose. Jis kėlė tą mintį, 
kad mokslo draugija atgabens 
šviesą į Lietuvą, padės išsaugo
ti lietuvių kalbą. Draugijos na
riai sudės pinigų mokyklom, 
švietimui, knygom leisti. Jis jau 
tada akcentavo: jei kalba išliks 
gyva, išliks ir Lietuva. Kalba 
išnyks, nebus ir Lietuvos, nebus 
ir lietuvių. Ši draugija ir skiria
ma lietuvių kalbai išlaikyti ir ją 
apginti.

Draugijos reikalu rašė ir Auš
roje. Jo manymu, — tokia drau
gija padėtų tautą išvesti iš mir
tinai pavojingo apsnūdimo.

Draugijos reikalą kėlė ir Jo
nas Šliūpas. Daug rašė ir dr. 
Jurgis Sauerveinas, kuriam tik
rai rūpėjo lietuvius sukultūrinti.

Lietuvių Mokslo draugijos 
idėja vis stiprėjo. Ji brendo su 
tautiniu atbudimu, su tautiniu 
susipratimu.

Kuriama Lietuvių Mokslo 
Draugija

Kai dr. Jonas Basanavičius 
1905 grįžo į Vilnių, Draugijos 
reikalai jau pajudėjo labai stip
riai. Kaip minėta, 1905 rudenį 
Vilniuje buvo pirmasis lietuviš
kas vaidinimas. Pertraukų metu 
dr. J. Basanavičius jau užkal
bino eilę inteligentų. Gi rytojaus 
dieną Jono Vileišio bute įvyko 
pasitarimas. Sudaryta ir komi
sija paruošti nuostatus.

Tuos įstatus komitetas rusų 
vyriausybei išsiuntė 1906 gruo 
džio 2. Varšuvos generalguber
natorius juos persiuntė į Petra
pilį Vidaus reikalų ministeri
jai. Ministerija jau leido Vilniaus 
gubernatoriui A. Liubimovui į- 
status patvirtinti. Tuos įstatus 
ir patvirtino 1907 vasario 28.

Dabar jau buvo galima Šaukti 
Lietuvių Mokslo Draugijos stei
giamąjį susirinkimą. Tai ir pa
daryta 1907 balandžio 7 Vilniaus 
Kanklių salėje.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
steigimo siela ir buvo dr. J. 
Basanavičius, lis pasakė svarbią 
kalbą, plačiai nušvietė lietuvių 
tautos kultūrinę padėtį, nupasa
kojo steigiamosios draugijos už

davinius ir ateities darbus.
Šios draugijos nariai steigėjai 

buvo šie: dr. J. Basanavičius, 
kun. J. Ambraziejus, G. Lans- 
bergis, inž. J. Mašiotas, dr. J. 
Bagdonas, dr. S. Matulaitis, inž. 
P. Vileišis, dr. A. Vileišis, ad
vokatas J. Vileišis, M. Davai- 
na - Silvestravičius, A. Smetona 
ir P. Matulionis.

Su pirmuoju steigiamuoju su
sirinkimu Draugija jau turėjo 
83 narius. Čia norisi atkreipti 
dėmesį, kad į tokias draugijas į- 
stodavo ir kitu tautu žmonės, c. c.
kuriem draugijos reikalai buvo 
artimi ir svarbūs. Štai toje drau
gijoje jau nuo pirmo susirinki
mo randame tokias pavardes: 
prof. Fortinatovas, A. Šachinato- 
vas, prof. A. Bezzenbergeris. Vi
si jie buvo kalbininkai, kuriem 
rūpėjo ir lietuvių kalba.

Pirmas visuotinis narių su
sirinkimas buvo sušauktas 1907 
rugpjūčio 18 - 19 Vilniuje. Tada 
prie draugijos prisijungė dar 47 
nauji nariai. Tame susirinkime 
garbės nariais išrinkti: prof, 
Bezzenbergeris (iš Karaliau
čiaus universiteto), rusų mokslo 
akademijos nariai: A. Šaehmato- 
vas. Fortunatovas, prof. Baudot- 
nas de Countenay, prof. kųn. K. 
Jaunius, prof. Leskienas.

Pirmame susirinkime buvo 
perskaityti dr. J. Basanavičiaus, 
prof. E. Volterio ir A. Voldema
ro moksliški ivfemtai,

; Kus daui’uiu'i
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3.50. Gaunama ir Darbininko

padarė visuomenininką Joną

LIETUVOS VYČIAI ROMOJE

LB apylinkės pavasario balius 
bus balandžio 28 šv. Juozapo

to burmistras E.D. Bergen, Jr. 
tą dieną paskelbė Lietuvos die-

Minint šią knygutę, tenka pa
kartoti liūdną žinią iš p.j. 
straipsnio, išspausdinto š.m. 
Darbininko 12 numery (kovo

rio 19, sekmadienį. Jau 8 v.r. 
A. Paliulio vadovaujama radijo 
programa perdavė dienai pri-

“Bazelyje, Šveicarijoje, kovo
13, eidamas 88 metus, po

Audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II iš k. v.s. Vytautas Vidugiris, v.s. Liuda Ru- 
gienienė, Loreta Stukienė — Lietuvos vyčių pirmininkė. Už popiežiaus — Birutė. 
Venskuvienė iš Paryžiaus.

" tt vokiečią išvertė

Vąiticus, 
kviečia visus kuo gausiau atsi-

WATERBURY, CONN.

Daugiau kaip 1000 lietuvių 
suvažiavo į Romą paminėti šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakties. Jie atvyko iš įvairių 
pasaulio kraštų, tik nebuvo lie
tuvių iš Lietuvos. Sovietinė val
džia nedavė leidimo išvykti.

Atvykusius į Romą vyčius su
tiko Šv. Kazimiero kolegijos pro
rektorius ir buvęs 144 kuopos 
(anthracite, Pa.) dvasios vadas, 
kun. Algimantas Bartkus. Pri
ėmime kolegijoje vyčiai susi
pažino su kolegijos rektorium 
prel. Ladu Tulaba. Centro val
dybos pirmininkė Loreta Stu- 
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Kaminsko ir M. Sakalausko— 
“Atgiję paminklai”, B. Katino 
monografija “Baltijos gintaras” 
ir M. Narvydaitės “Piešimo mo
kymas priešmokyklinėame am
žiuje” (mokyklinė priemonė). 
Albumas išspausdintas Ven
grijoje, kitos knygos — K. Po
žėlos (buv. Spindulio) spaustu
vėje Kaune.

— Kinematografininkų sąjun
goje teigiamai buvo įvertinti ke
li 1983 Lietuvoje pagaminti do
kumentiniai filmai: V. Starošo 
surežisuotas filmas “Aukso 
karštligė”, E. Zubavičiaus “Ma
no duona”, M. Maciulevičiaus ir 
A. Šilinio “Dvylika valandų vil
ties”, ir A. Šilinio “Amžių 
prisilietimas”.

— Sovietiniai garbės titulai. 
Konservatorijos profesoriui Al
girdui Jonui Ambrazui už nuo
pelnus ugdant tarybinę muziką 
suteikiamas nusipelniusio Lie
tuvos meno veikėjo garbės var
das. Švenčiam 60 m. amžiaus su
kaktį, rašytojui ir žurnalistui 
Albertui Vytautui Misevičiui 
suteikiamas Lietuvos nusipel-

(atkelta iš 2 psl.)

vertė ypač didelė dėl to, kad 
jis sugebėjo į laikotarpio raštiją 
pažvelgti sudėtingų to meto 
istorinių reiškinių kontekste.

— “Žymiųjų Tarybų Lietuvos 
mokslininkų” serijoje ateityje 
numatomi išleisti straipsnių 
rinkiniai apie V. Mykolaitį- 
Putiną (literatūros mokslininką), 
apie kalbininkus J. Balčikonį, 
J. Kazlauską.

— 1983 metais Vilniuje iš
leista Lietuvos kultūros istori
jos knyga “Kultūros filosofija 
Lietuvoje”. Ją parašė Arūnas 
Sverdiolas (turįs rusišką pavar
dę autorius, rašąs lietuviškai). 
Įdomu, kad autorius gana pla
čiai ir, palyginti, objektyviai 
analizuoja Stasio Šalkauskio 
ir Antano Maceinos kultūros 
filosofijos sampratą, paliečia ir 
St Šalkauskio pastangas Lietu
vos kultūros kūrimą atremti į 
Vakarų-Rytų kultūrų sintezę. 
Trumpiau paminimi Vydūnas, 
Bytautas, Jakštas, Sezemanas, 
Karsavinas. Nors veikalas ir pa
rašytas pagal marksistinę ideo
logiją, bet faktinė istorinė me
džiaga yra neiškraipyta, pa
teikiama laiko perspektyvoje.

— M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje Kaune atidaryta 
Amerikoje gyvenančio dail. Vik
toro Vizgirdos kūrinių paroda 
— dailininko 80 metų am
žiaus sukakčiai. Išstatyta per 100 
įvairių laikotarpių tapybos 
darbų.

— Spaudos žiniomis, Lietuvos 
baleto gastrolės Švedijoje vyks
tančios labai gerai. Švedų 
spauda šias gastroles laikanti 
svarbiu kultūriniu įvykiu.

— Estų baletas su tikru pa
sisekimu gastroliuoja Vilniuje. 
Ir estai savo programoje turi 
L. Dalibo baletą “Kopeliją”.

— Pavergtoje Lietuvoje kas
met konkurso būdu parenka
mos gražiausiai išleistos kelios 
knygos gražuolės. Dažnai pasi
taiko, kad gražiausiai išleidžia
mos ne pačios geriausios knygos. 
Atrodo, kad taip atsitiko ir 1983 
metais, neš taip paskelbtų gra
žuolių yra ir komunistinio pro 
pagandišto bulgaro M. Vapcaro- 
vo versta į lietuvių kalbą eilė
raščių rinktinė “Giesmės apie 
žmogų”, dviejų autorių — R. 

kienė, vicepirmininkė Eleanora 
Služienė ir viešų reikalų pir
mininkė Mary' Ann Lepera buvo 
priimtos Vatikano radijo vedėjo 
kun. J. Kazlausko.

Per privačią audienciją kovo 
3 L. Stukienė vyčių vardu įteikė 
popiežiui dovaną. Per savo kalbą 
Šv. Tėvas paminėjo, kad šv. Ka
zimierą globėju pasirinko Šv. 
Kazimiero seserys, Lietuvos 
skautų bei vyčių organizacijos, 
marijonų ir lietuvių pranciškonų 
provincijos.

Po Šv. Tėvo audiencijos vyčius 
priėmė arkivysk. P. Marcinkus. 
Jam buvo įteikta iš medžio iš-
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VYTĖS NEMUNĖLIO 
RINKTINĖ

MAŽŲJŲ
DIENOS

Vedėjos Dalilės Polikaitienės 
rūpesčiu Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos šeštadieninė 
mokykla rengia gegužės 12, šeš
tadienį, 1 vai. popiet parapijos 
salėj savo moki niam ir visuo
menei Vytės Nemunėlio rinkti
nės “Mažųjų dienos” sutiktu
ves. Bus tikra šventė!

šią knygą leidžia Ix>s Ange
les ateitininkai sendraugiai. Ne
žiūrint priminimų, jog prenume* 
rata už 5 dol. galiojo iki 1983 
galo, visiem pavėlavusiein kny
ga bus už tą sumą pasiųsta. 
Knygos kaina $7.50, o platinto
jam duodama 25% komiso.

drožta ganytojiška laizda, pa
puošta Rūpintojėliu.

Per mišias kovo 4 L. Stukie
nė prie altoriaus nešė vieną iš 
aukų. Tikinčiųjų maldoj angliš
ką kreipinį skaitė E. Služienė. 
Šv. Tėvas 15 vyčių įteikė komu
niją.

Lietuvos vyčiai, išpildę Šv. 
Metų reikalavimus, gavo visuo
tinius atlaidus.

Vyčiam ir visiem lietuviam 
didelį įspūdį padarė Šv. Tėvo 
nuoširdus priėmimas ir didingos 
apeigos.

Ona Klizas Wargo

niusio žurnalisto garbės vardas.
— Vasario 4 Vilniaus filhar

monijos salėje įvyko autorinis 
komp. Algimanto Raudonikio 
koncertas, kurį atliko solistai 
V. Noreika, V. Daunoras, M. 
Ščiukaitė, ansamblis “Lietuva”. 
Taip iškilmingai buvo pagerbta 
kompozitoriaus 50 metų am
žiaus sukaktis. Kad jis ne be 
reikalo sovietinės valdžios taip 
gerbiamas rodo jo netolimos 
ateities darbų pažadai. Jau 
esanti sukurta “Tarybinio žmo
gaus daina” 1985 metų vasaros 
dainų šventei, kuriama Vilniaus 
baladė, numatytas sukurti 
maršas Vilniaus išvadavimui įš 
hitlerininkų, du stambesni kūri
niai sovietinei pergalei ir Lietu
vos išvadavimui (pakartotiniam 
sovietiniam pavergimui). Taigi 
išeivijos lietuvių radijo valan
dėlių vedėjai turėtų būti atsar
gūs su A. Raudonikio dainomis.

— Komp. Juozo Gruodžio 100 
metų gimimo sukaktis buvo pa
minėta M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje surengtu kompozito
riaus kūrinių koncertu. Atsimi
nimų papasakojo buvę J. Gruo
džio mokiniai J. Juzeliūnas, V. 
Klova, J. Nabažas.

Kadangi leidėjų tikslas buvo 
parūpinti išeivijos vaikam trūks
tamos vertingos poezijos skaity
mui bei išmokimui mintinai, 
trokštame, kad ši knyga greitai 
pasklistų jaunųjų skaitytojų tar
pe. Todėl ir kitos šeštadieni
nės mokyklos galėtų pasekti 
Los Angeles pavyzdžiu ir pasi
rūpinti jos platinimu savo mo
kinių tarpe.

Kreiptis: Jonas Motiejūnas, 
555 N. Beachwood Dr., Los An
geles, CA 90004. Kas parašytų 
greit, sutaupytų pervežimo išlai
dų, nes knygos būtų pasiųstos 
tiesiog iš Pranciškonų spaustu
vės, Brooklyn, N.Y.

v. Dainų programą atliks Hart
fordo trijo “Paslaptis”, vadovau
jama muziko Jurgio PetkaiČio. 
Šokiam gros populiarus Martin- 
Terri orkestras. Veiks užkan
džių bufetas ir atgaivos stalas. 
Bus ir įvairių loterijų.

Pageidaujama bilietais ir sta
lų rezervacija pasirūpinti iš 
anksto. Rezervacijas priima 
Spaudos knygynas; tel. 756-5173 
arba Aldona Raugalienė, tel. 
756-5339.

Įėjimo auka suaugusiems — 
7.50 dol., jaunimui 4 dol. Va
karo pelnas skiriamas tautinių 
šokių šventei.

Pietūs lietuviškos programos 
naudai įvyks gegužės 6, sekma
dienį, tuoj po 11 vai. pamaldų, 
Lietuvių klube, 48 Green St. 
Pietų metu Mykolas Nagurskis 
parodys skaidres iš jo kelionės į 
Romą ir į Šventąją Žemę.

Lietuvos prisiminimų radijo 
programa buvo atgaivinta prieš 
metus laiko. Nuo balandžio pir
mos programa prailginama iki 
vienos valandos ir perduodama 
sekmadienio rytais nuo 7:45 iki 
8:45 iš stoties WWCO, banga 
1240 AM Waterbury, CT. Klausy
tojai šią programą gausiai re
mia. Jai vadovauja A. Paliulis.

GK

linius ir politinius pakitimus. 
1940 metų sovietinę okupaciją 
jis vadina socialine revoliucija, 
kai sukilusi liaudis esą nuver
tus! buržuazinę valdžią ir išsi- 

ba klausytojus supažindino su 
Lietuvos praeitimi bei sunkia 
dabarties būkle. Lietuviškai bu
vo perduotos prel. M. Krupavi
čiaus kalbos ištraukos. Kalba 
buvo pasakyta 1963. Velionio 
pasakytos mintys — Tėvynė ir 
mūsų pareiga tėvynei — yra ak
tualios ir šiandien.

Šv. Juozapo parapijos bažny
čioje 11 vai. buvo aukojamos 
mišios už Lietuvą. Giedojo J. 
Beinoriaus vadovaujamas miš
rus choras. Kun. kleb. J. Vil- 
čiauskas pasakė turiningą pa
mokslą.

Mokyklos salėje iškilminga 
šventės dalis vyko 3 vai. Buvo 
vėliavų pagerbimas, himnai, 
perskaitytas nepriklausomybės 
aktas. Kalbą pasakė Gintė Da- 
mušytė iš Lietuvių Informaci- 
jos Centro Brooklyne. Po trum
pos lietuvių kalba įžangos pre
legentė kalbėjo angliškai, pa
liesdama aktualius Lietuvos rei
kalus.

Nepriklausomybės šventės 
proga surinkta 3437 dol. Iš jų 
tenka: LB — 2315 dol., Vlikui 
— 735 dol., Altai — 387 dol. . 
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— Lietuvių komunistų parti
jos pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius 1983 metų paskuti
niame “Pergalės” numeryje iš
spausdino propagandinį straips
nį, pavadintą “Socialinis vysty- vadavusi iš Vakarų imperialis- 
masis — kultūros pažanga”, 
skirtą artėjančiai Lietuvos pa
vergimo 45-erių metų sukakčiai 
pasirengti. Sekretorius giriasi 
dideliais ekonominiais ir socia
liniais laimėjimais. Savo teigi
mus remia gausiais statistikos 
duomenimis. Bet ar tie duo
menys tikri, sunku patikėti. 
Komunistinėje santvarkoje bū
na gausu popierinės, ne gyveni
miškos, statistikos duomenų. 
Griškevičius didžiuojasi Lietu
vos supramoninimu, miestų iš
augimu, bet sąmoningai nutyli 
kad nemaža pramonės įmonių 
Lietuvos miestuose įkurta kolo
nizaciniais tikslais, kad kai ku
rioms įmonėms net žaliavos 
vežamos iš kitur, o pagamin
tos prekės tuoj išvežamos iš 
Lietuvos. Dabar net 63 proc. 
Lietuvos žmonių gyveną mies
tuose (1940 m. tik 23 proc. 
gyvenę miestuose). Giriasi Griš
kevičius ir žemės ūkio kolekty
vizacija, jo darbų sumechani- 
nimu, dideliais derliais, bet net 
neužsimena, kodėl vietiniams 
gyventojams nuolatos trūksta 
mėsos ir pieno produktų. Ta
čiau labiausiai P. Griškevičius 
meluoja, kalbėdamas apie sočia-

tų įtakos. Savo uošvio Suslovo 
žodžius, kad bus Lietuva be lie
tuvių, Griškevičius primeta fa
šistams. Tačiau gyvenimo tik
rovė yra ta, kad Suslovo jau ne
bėra, o lietuvių tauta tebėra gy
va ir kovoja su sovietine prie
spauda. Atvirai sekretorius me
luoja, teigdamas, kad Lietuva 
savanoriškai, laisva valia įsijun
gė į socialistinių tautų są
jungą ir tai padariusi visiems 
laikams, ir kad sovietinėje san
tvarkoje Lietuva esanti savaran
kus savo krašto šeimininkas. 
Kai taip begėdiškai iškraipomi 
istoriniai faktai, tai ir visos 
skelbiamos statistikos nu
stoja patikimumo.

— Ruošiamasi naivaus oku
pantų talkininko poeto Liudo 
Giros 100 metų gimimo sukak
čiai. Sukaktis bus šių metų rug
pjūčio mėnesį, bet jau dabar su
darytas iškilmių komitetas, ku
riam vadovauja Rašytojų sąjun
gos pirmininkas A. Maldonis. 
Būsiąs susuktas ir dokumentinis 
filmas. Sukaktis bus minima 
spaudoje, televizijoje, per radiją, 
būsianti nagrinėjama ir L. Giros 
kūryba.

RADAU LIETUVĄ CHICAGOJ
(atkelta iš 3 psl.)

Kai Chicagoje išėjusį iš lėktu
vo pasitiko Balfo pirmininkė M. 
Rudienė, apsikabinusi pabučiavo 
ir pasveikino, jis susijaudinęs 
tarė:

— Jūs kalbate lietuviškai?
— Tai sakė, lyg netikėdamas, ką 
girdi ...

Kai Aris atėjo į Balfo įstaigą, 
pamatęs kambario kampuose dvi 
dideles vėliavas, paklausė*.

— Vieną vėliavą pažįstu, tai 
Amerikos, o kieno antroji? — 
parodė į trispalvę. Išgirdęs at
sakymą, pakartojo, jog “pirmą 
kartą ją matau ..

Kai, viešint Rudžių naniūose, 
išsikalbėjus jie nuėjo į bibliote
kos kambarį, M. Rudienė pada-

vė jam įrėmintą Lietuvos him
ną, kurį Aris skaitė pirmą kartą. - 
Skaitė įdėmiai ir kartojo.

Balfo pirmininkė M. Rudienė, 
baigdama spaudos konferenciją, 
pabrėžė:

— Aris yra antrosios genera
cijos atstovas, užaugęs okupuo
toje Lietuvoje. Atstovas tos da
lies lietuvių, kurie gyvena už ge
ležinės uždangos.

Po trumpų vaišių Aris su nau
jais draugais ir draugėmis iš
vyko vakaronėm

Atsisveikinant jaunimas dė
kojo Balfo pirmininkei M. Ru
dienei, kad juos pakvietė į Šią 
spaudos konferenciją ir supažin
dino su Ariu.

zas Eretas, kuris savo gyvenimą 
pašventė Lietuvai, ją kultūrin
damas, dinamindamas, šviesda
mas. Palaidotas kovo 19, per šv. 
Juozapą, Bazelyje, jo gimtaja
me mieste.”

Čia minima į anglų, kalbą iš
versta knygutė tėra tik vertin
ga dalelė to daugelio knygų ir 

, straipsnių, autoriaus parašytų 
lietuviškai ir vokiškai įvairiau
siomis temomis: mokslinėmis, 
visuomeninėmis, literatūrinė
mis, politinėmis, net sportinė
mis bei muzikinėmis ir t.t.

Knygutėje yra dvi dalys: “Eu
ropiečių Adomas” ir “Užmirštie
ji baltai”. Įvadinius žodžius 
šiai knygutei parašė dr. Kazys 
Bobelis ir pats autorius. Kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, trumpai 
apibūdino autorių. Anot jo, dr. 
Eretas yra natūralus ambasa
dorius, vienintelis taip kompe
tentingai ir plačiai atskleidžiąs 
pasauliui Baltijos kraštų padėtį. 
Niekas kitas nesąs taip kvalifi
kuotas kalbėti pasauliui apie 
Baltijos kraštus ir jų tragišką 
likimą po antrojo pasaulinio

Knygutėš pradžioje yra ši 
autoriaus'*d'edikaciją: *‘ Mano 
draugams baltams — tiems, ku
rie savo tėvynėje neturi laisvės, 
ir tiems, kurie, būdami laisvi, 
neturi tėvynės”.

Kotryna Grigaitytė — TYLOS 
DOVANA. Lyrika. Viršelis ir 
iliustracijos — Pauliaus Jurkaus. 
Išleido Darbininkas. Išspausdi
no Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne 1983 m. 86 psl. Kaina 
4 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Žinoma poetė, savo mergauti
niais posmais žavėjusi ano me
to jaunuolius, vėliau už savo ei
lėraščius laimėjusi premijų, su 
šiuo nauju rinkiniu, kad ir be 
mergautinių posmų, tebėra ta 
pati Grigaitytė Tik įsiklausykim:

Gal dėl visko, 
gal dėl nieko 
gelia širdį, gelia. 

Pėdos pėdomis negrįžta^ 
— užkili varteliai.

Gal dėl nieko, 
gal dėl visko 
baltos jievos Žydi. 

Jas pavasariai bučiuoja, 
rudenys išlydi.

(Gal — 57 psl.)

Štai “pavasaris lipa į medį”, 
“skarą ant beržo kabina”, “per
kūnas atjoja” (44 psl.).

Kai kur atrodo ji kitokia, 
“reali”, bet vis ta pati ir sava:

Įsižiebia kai kur žiburiai, 
Vakarienė ant priestalio aušta. 
Iškeliavo diena. Duris uždarai 
Ir vakarą pilstai su šaukštu.

Taip viskas aplink realu: 
Kėdės, stalas, molinis ąsotis. 
Susiveja laikas be siūlo galų— 
Nežinai, ar tau verkt ar 

kvatotis.

Pakaitomis diena ir naktis 
Per langus tylėdamos rangos. 
Vien druimčios širdy liūdesys 
Ir nerimo kylančios bangos.

(Reniu — 40 psl.)

Gerbk pasiskolintą knygą, ją 
dailiai aplenk, saugok, greitai 
perskaityk ir laiku sugrąžink!

Si ♦ . ♦



HU — §V. KAZIMIERO METAI — 1064

turą; jos
bet kurio JAV ar Kanados di
desnio miesto telefonų abonentų Mea- 

Hills

vauja M
kreipiasi raštų j PLJS Ryšių 
centrą, 5620 Š. daremont, Chi
cago, Ill. 60636. Ant voko pažy
mėti “Lituanistikos seminarui”.

gyvenimo įvy

svei-

knygoj. Tai modernus, greitas
Ohio 44067.

kalant Bronius Nainys jau pla-

Gavusieji, skubiai už juos atsi-

Septintosios tautinių šokių šventės plakatas.

ROCHESTER, N

Padėka priklauso kun. Justi-

BALTIMORE S ŽINIOS

nes minias, suplauksiančias iš 
viso-laisvo pasaulių j tą lietu
viškos vienybės ir kovos už Lie
tuvos nepriklausomybę manifes-

knygučių šiuo adresu: B. Nai
nys, 18414 Landseer Rd., Cle
veland, Ohio 44119. Pirkdami ir 
platindami loterijos bilietus, ne

Tuoj po mišių parapijos salėj 
dalyviai turėjo malonią progą 
pasigėrėti mikliai šokančiais 
Lazdyno šokėjais ir pasivaišin
ti bei pasisvečiuoti.

Aušra Lėlytė skaito Roches
terio lietuvių proklamaciją 
JAV vyriausybei ir kongreso 
nariam.

lektoriai. Seminarus kasmet 
dosniai remia Lietuvių Fondas.

Į — Susivienijimas lietuvių Ar
gentinoje visuotiniame narių su
sirinkime išrinko naują valdy
bą 1984-85 metam. Valdybą su
daro: pirm. Juozas R. Staliorai- 

| tis, vicepirm. Antanas Mikučio- 
■ nis, sekr. Alicia Ona Mikučiony- 
į tė ir Petras Barišauskas, ižd.

Angel Varela ir Jonas Bakaitis, 
nariai Albinas Stukas, D. Le- 
vanavičius, J. Gyurkovits, M. 
Stanevičius ir G. Bukauskas.

— Clevelande spalio 6-7 pla
nuojamas LSS skautininkių sky
riaus suvažiavimas. Sesės židi- 
nietės ir broliai skautininkai 
kviečiami suvažiavime dalyvau-

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Keršis, Worcester, Mass., 
G. Mikužis, Baltimore, Md. Už
sakė kitiem: L. Kasilevicz, Met
huen, Mass. — S. Rimas, Law
rence. Mass., E. Patrick, Mill
town, N.J. — J. E. Jonušys, Bue
nos Aires, Argentina. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaity
tojam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant — Visiem 15 dol. 
metam.

kyklų bibliotekom kaip auto
riaus ir leidyklos dovana išsiun
tinėta kuri. dr. J. Prunskio kny- 
ga-albumas “Lietuviai Sibire”, 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidinys.

— Denver, Colo., lietuvių 
bendruomenės komiteto naujieji 
nariai pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Arvydas Jarašius, vice
pirm. Stasys Mickus, vicepirm. 
Diek York, ižd. Bemice Feliss, 
sekr. Caroline Zaweckis.

— Elena Vasyliūnienė pado
vanojo Cambridge, Mass., vie
šajai bibliotekai anglų kalba pa
rašytą knygą apie dail. Adomą 
Galdiką. Bibliotekos vadovybė 
padėkojo.

— Opera “I Lituani” (Lietu
viai), sukurta komp. Amilcare 
Ponchielli, po 110 metų pertrau
kos, minint autoriaus gimimo 
150 metų sukaktį, vasario 10 
pastatyta Cremonos operos 
teatre, šiaurinėj Italijoj. Vyko 
tik trys spektakliai.

—Tautodailės instituto Toron
to skyrius balandžio 8, sekma
dienį, po 10:15 vai. mišių salėj 
demonstruos margučių dažymo 
meną.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Ct. 06260.

— Reikalinga moteris ar vyras 
paruošti pietus sekmadieniais 
Amerikos Lietuvių klubui. Klu
bo virėjam yra jaukus butas klu
bo patalpose. Dėl platesnių ži
nių ir sąlygų kreiptis pas klubo 
pirmininką Antaną Gudonį: 197 
Lido Drive, St Petersburg 
Beach, FL. 33706. Tel. 813
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SEPTINTOSIOS LAISVO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

BILIETŲ INFORMACIJA
Šoklų šventė įvyks Koliziejuje, Richfield, Ohio, 

1984 liepos 1.
Bilietai gaunami:

CLEVELANDE:
Valdonė Žiedonls, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patria — (218) 531-6720, 794 East 185 St, Cleveland, 
Ohio 44119.

CHICAGOJE:
Vaznallu “Gifts International” krautuvėje, 2501 West 
71st St, Chicago, HL 60829, tel. (312) 471-1424.

TIKETRON:
visur ŪAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival

BILIE1Ų KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne 
mažiau kaip 25 bilietus Ii anksto par Coliseum 
gaus $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI 
BANKETAS jvyka liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui: 

$13.00
BILIETUS PLATINA:

Ona JokObaltlenė — (218) 481-7161
3000 Htddan Rd., Euclid, Ohio 44117
Romas Zorska — (216) 371*0130
4113 Sllaby Rd., UnNoralty Hts., Ohio 44118
Bilietus užsakant paltu, čekius rašyti: Lithuanian 

Folk Dance Festival, inc. Ir pridėti sau užadrosuotą 
voką tu pašto ženklu.

BILIETU PLATINIMO KOMISIJA

ją už savo tautos teisę gyventi 
laisvėj.

Clevelandas liepos 1 laukia 
jūsų iš visų Atlanto pakrančių. 
Planuokit liepos savaitgalį ar net 
dalį atostogų praleisti Clevelan
de. Čia ne vien dalyvausi! visi 
drauge mūsų šventėj, besi
džiaugdami lietuviško jaunimo 
šokiu, bet ir turėsit progos su
rasti naujų pažinčių bei atnau
jinti senas. Čia dvi lietuviškos 
parapijos, modernūs ir gražūs 
lietuvių namai, pamaldos, ban
ketas, susipažinimo vakaras ir 
Lt

Cleveland© lietuvių kolonija 
nėra didelė, bet darbšti ir ener-

šventę pravesti su pasisekimu, 
turint viltį, kad Jūsų dalyvavi
mas tą pasisekimą užtikrins. 
Šventės rengimo komitetas taip 
pat kreipiasi į visus pajėgius 
lietuvius tapti šventės mecena
tais, garbės rėmėjais ir rėmėjais. 
Paaukoję 500 dolerių ar daugiau 
gaus po 2 bilietus į šventę, 
banketą ir priėmimą; aukoję 
mažiau (300-400 dol.) gaus po 
du bilietus į šventę ir banketą. 
Rėmėjai, paaukoję 200-300 dol., 
gaus po 2 bilietus į šventę. Be 

. tiz, yisiK aųkojusieji 25 dol. ar 
daugiau,, bus įrašyti į šventės 
knygą.

Aukas siųsti: V. A. Staškus, 
263 Meadowview Road, Saga
more Hills, Ohio 44067.

Siūlom iš anksto užsisakyti 
kambarius šiuose viešbučiuose: 
Hollenden House Hotel (miesto 
centre), 610 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, tel. (216) 
621-0700; Coliseum Holiday Inn 
(arti Koliziejaus, apie 12 min. 
nuo miesto centro), 4742 Brecks
ville Rd., Richfield, Ohio 44286, 
TEL. (216) 659-6116; Harley 
Hotel (patartina turėti savo au
tomobilį — toloka nuo rengi
nių ir centro), 5300 Rockside 
Rd., Independence, Ohio 44131, 
tel. (216) 524-0700.

Bilietų kainos — 5, 7, 10 
ir 14 dolerių. Jie užsisakomi iš 

piantis į TICKETRON, reikia 
prašyti bilietų į “Lithuanian 
Folk Dance Festival”.

Užsakant ir apmokant ne ma
žiau kaip 25 bilietus iš karto, 
galima gauti iš Koliziejaus nuo
laidą — 2 dol. nuo kiekvieno 
bilieto. Čekis, išrašytas “Lithua
nian Folk Dance Festival” var
du su sau adresuotu ir pašto 
ženklais aprūpintu voku siunčia
mas V. Žiedonienei.

Clevelande bilietus galima 
taip pat įsigyti Patrios prekyboj.

Svečių transportu ir nakvynė
mis rūpinasi komiteto narys Vy
tautas Jokūbaitis, į kurą galima 
tiesiogiai kreiptis telefonu 216

Nepriklausomybės šventė
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet vietos lietuviai ne
priklausomybės dienas pami
nėjo pakiliai.

Vasario 16 rytą lietuvių atsto
vai buvo priimti miesto bur
mistro Thomas Ryan, kuris po 
Alto skyriaus pirm. Juozo 
Jurkaus trumpo žodžio įteikė 
priklamaciją, skelbiančią Ro
chesterio miesto žmonėm, kad 
"Vasario 16 yra Lietuvių Diena, 
kad Lietuva, Estija ir Latvija 
jau 45 metai yra Sov. Rusijos 
okupuotos, kur visos žmonių 
valstybinės ir tautinės teisės yra 
paneigtos. Vakare TV 8 kanale 
žinių metu perduotas ir lietuvių 
atstovų atsilankymas pas miesto 
burmistrą.

Vasario 19 Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje už mirusius ir 
gyvus Lietuvos laisvės kovoto
jus mišias aukojo kun. Justinas 
Vaškys, OFM, pasakydamas ir 
patriotinį pamokslą. Mišių metu 
pakiliai giedojo trijulė: B. 
Čypienė, Andr. Cieminis ir 
Vyt. Žmuidzinas (Beethoveno 
kantatą žuvusiem dėl laisvės), 
ir Lietuvių Bendruomenės cho
ras, diriguojamas Jono Adomai
čio, pagiedojo ar ne pirmą kartą 
čia girdėtas Br. Budriūno sukur
tas giesmes (žodžiai St. Ylos). 
Vargonais grojo R. Obalis.

bet ir išmėginsi! savo leimę. 
Nežinia, gal ir jum teks laimėti 
atostogas dviem asmenim Ba
hamų salyne, arba 1000 dolerių, 
arba kurią kitą vertingą dovaną.

Laukiam jūsų talkos ir daly
vavimo.

Aurelija Balašaitienė

Prieš mišias vėliavų įnešimui 
vadovavo Gudyno posto vetera
nai Viktoras Vaitonas ir Breit- 
manas. Mišių skaitinius skaitė 
dr. J. Laukaitis, jn. Aukas nešė 
Audra Alksninytė, Loreta Sku
čaitė ir Zuzana Zlotkutė. Visos 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais.

3 vai. popiet salėj iškilmingą 
minėjimą atidarė dr. Vladas Le- 
lis. Po JAV ir Lietuvos himnų, 
kuriuos sugiedojo visi susirin
kusieji, Audra Alksninytė per
skaitė miesto burmistro prokla
maciją. Sveikinimo kalbas pasa
kė latvių ir kitų tautybių atsto
vai.

' Dr. Juozas Sungaila, svečias 
iš Toronto, savo paskaitoje per
žvelgė ne tik dabartinę Lietu
vos okupacinę padėtį, bet metė 
žvilgsnį ir į ateitį, pabrėžda
mas, kad kraštą galima paverg
ti, bet ne tautos laisvės troš
kimą.

Meninėje dalyje išgirdome 
puikią, nors dar jauną daini
ninkę Jūratę Veblaitytę-- Litch
field, kuri savo gražiu, lygiai 
apvaldytu lyriniu sopranu grei
tai patraukė susirinkusių dėme
sį ir širdis. Ji padainavo 5 Juo
zo Gruodžio komponuotas lietu
vių liaudies dainas. Pianinu 
akomp. J. Krauss. Solistė buvo 
pasipuošusi tautiniais drabu
žiais.

Lietuvos laisvės kovai remti 
aukų buvo surinkta 3,225 dol. 
Stambiausia aukotoja, kaip kad 
ir praeitais metais, Albina Žu- 
rienė, paaukojo Tautos Fondui 
1,000 dol.

Puiki šv. Kazimiero šventi
Rochesterio lietuviai Šv. Ka

zimiero mirties 500 metų sukak
tį atšventė labai patraukliai ir 
pakiliai kovo 3 ir 4. Šeštadienį 
7 vai. v. Šv. Jurgio liet. kat. 
parapijos salėj gausiai susirinkę 
turėjo retą progą pasigėrėti pui
kiu Volungės choro, svečių iš

Toronto, koncertu. Chorui va
dovavo ir dirigavo jauna muzikė 
Dalia Viskontienė, pianinu pa
lydėjo Paulius Vytautas. Vi
si choristai ir choristės jauni, 
jų balsai pakiliai skambėjo ir 
puikiai išlyginti. Nors koncertas 
užtruko dvi valandas su vir
šum, bet visiškai neprailgo. Poe
tė Nerimą Narutė — Kazė Miš
kinienė padeklamavo šv. Kazi
miero garbei parašytą poemą. 
Vėliau vyko vaišės ir pasižmo- 
nėjimas su svečiais iš Toronto.

Sekmadienį, kovo 4, 11 vai. 
ryto iškilmingas mišias aukojo 
klebonas kun. Justinas Vaškys, 
OFM. Mišių metu giedojo Volun- nui Vaškiui, OFM, mokytojai 
gės choras, vargonais palydėjo 
Paulius Vytautas. Mišių metu 
rašytojas Juozas Kralikauskas 
savo žodyje platokai palietė šv.
Kazimiero laikus, siekdamas net 
17 šimtmetį. Visos organizaci
jos mišiose dalyvavo su savo 
vėliavomis.

Arkivyskupas William D. Bor
ders visiem parapijų klebonam 
Bąltimorės arkivyskupijoj įsakė 
kovo 25 pašvęsti savo parapi
jas Nekaltai Marijos Širdžiai. 
Klebonas kun. Antanas Drangi
nis skaitė pasiaukojimo aktą per 
visas mišias.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
turėjo savo metinius pusryčius 
kovo 25, sekmadienį, tuoj po 
8:30 mišių Šv. Alfonso mokyk
los salėj. Rengimo komiteto pir
mininkė Ona Lekevičienė gerai 
pavaišino visus skaniais pusry
čiais. Buvo aptarta ateities veik
la ir renkama nauja valdyba.

Registracija į pirmosios komu
nijos klasę vyksta šiuo metu. 
Vaikai, dar nepriėmę pirmosios 
komunijos, šiomis dienomis 
mokosi tinkamai pasiruošti tai 
vienai iš gražiausių dienų Šv. 
Alfonso parapijos gyvenime.

Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas šv. Alfonso bažny
čioj balandžio 26. Tėvai, kurių 
vaikai dar nepriėmę šio sakra
mento, raginami juos registruo
ti tuojau pas sesutes.

Daina, Bąltimorės mišrus 
choras, koncertuoja balandžio 
7, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Namų didžiojoj salėj. Veiks 
bufetas su valgiais. Bilietus gali
ma įsigyti iš anksto pas choro 
narius.

Sodalietės prieš Velykų šven
tes lanko lietuvius senelių prie
glaudose ir namuose su dova
nomis ir sveikinimais, šį kilnų 
gailestingumo darbą jos atlieka 
kiekvienais metais prieš Velykas 
ir Kalėdas. Kovo 11, metinių 
pusryčių metu, šv. Alfonso mo
kyklos salėj sodalietės išrinko 
naują valdybą: pirm. Alberta 
Šalkauskienė, vicepirm. Ixrretta 
Lisa Vandenburg, ižd. Loreto 
Vogel, koresp. sekr. Eugenija 
Pazneikiėnė.

Salė buvo papuošta didžiuliu 
šv. Kazimiero paveikslu, pieštu 
dailininkės Vidmantienės, gi 
ant sienų iškabintos lietuviškos 
drobių juostos. Šv. Jurgio para
pijos biuletenis (savaitinis) taip 
pat buvo papuoštas šv. Kazimie
ro paveikslu pieštu dail. Rūtos 
Gečienės.

Birutei Litvinienei, Nijolei 
Draugelienei, rašyt Jurgiui Jan
kui ir nenuilstamom jų talki
ninkėm, paruošusiom choristam - 
ir minėjiman atsilankiusiem 
puikias vaišes, bei priėmusiem 
nakvynėn choristus.

Klebono laiškas ir Velykų 
sveikinimai parapiečiam išsiųs
ti. Klebonas aprašo parapijos 
veiklą iki birželio mėnesio ir 
kviečia visus dalyvauti tose pa
maldose ir renginiuose.

Jonas Obelinis

TORONTO, ONT.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimas Toronte 
buvo vasario 18-19. Prie rotušės 
buvo pakelta Lietuvos vėliava. 
Pamaldos buvo Prisikėlimo par. 
bažnyčioje, Lietuvos Kankinių 
bažnyčioje, Mississaugoje ir 
evangelikų-liuteronų Išganytojo 
bažnyčioje. Violeta Laurinavi
čienė per lietuvių radijo valan
dėlę davė pritaikyta programą. 
Salėje kalbėjo prof. A. Klimas iš 
Rochesterio, N.Y., ir Sinclair 
Stevens iš Ottawos. Meninę pro
gramą atliko Cleveland© vyrų 
oktetas, vadovaujamas Ryto Ba
bicko, ir sol. Irena Grigaliūnai- 
tė. Taip pat pašoko tautinių šo
kių “Gintaro” grupė, vadovau
jama Ritos ir Juozo Karaziejų.

HAMILTON, ONT.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukaktį Hamiltono LB 
apylinkė surengė bažnyčioje, 
kur pamaldąs atlaikė ir pritai
kytą pamokslą pasakė kun. J. 
Liauba, OFM, ir paskiau Scot 
Parko aukšt. mokyklos salėje 
akademine ir menine dalimi. 
Paskaitą skaitė dr. Algis Norvi
las, svečias iš Chicagos. Daly
vavo vietos valdžios pareigū
nai ir kitų tautybių atstovai. 
Meninę programą atliko mer
gaičių "Aido” choras, vadovau
jamas D. Deksnytės-Powell, 
akomponuojant A. Juodelei. Pro
gramą pravedė L. StungcviČienė, 
pabaigoje žodį tarė pirm. K. 
Deksnvs.
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SIOUX CITY, IOWA

New Yorke surengė Jani

dinis skaičius. Per eilę metų nie

t

pai. Visos skyriaus surenkamos 
šalpos lėšos persiunčiamos Bal
fo centrui.

— Birželio įvykių minėjimas 
Clevelande įvyks birželio 17. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tary
ba, Latvių Taryba ir Estų Są
junga.

mestoji” pusė visuomet 
reikalauti teismo keliu jai įsta-

ma valdyba. Jai išvykus, išrink
ta skyriaus valdyba, kuriai pir
mininkauja Vincas Padvarietis.

Kiti valdybos nariai: Eugeni-

— Onos Mikulskienės kank
lių muzikos studįjos mokinių 
rečitalis Clevelando Lietuvių 
Namuose įvyks birželio 24.

Madų paroda
New Yorko skyriaus valdyba 

kasmet ruošia madų parodas. 
Parodų tikslas — suruošti au
kotojam malonią popietę, sutelk-
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kusį Amerikos Tąutžn|^^dą 
it gavus leidimą rinlrti austas,

Angllčkū vilnonė medžiaga allutel, 3 m. 
Anglička vNaoaū medžiaga eželei, 3 m.

. $100.00 
”....42.00 

50.00 
.... 12.00 
.« 12.00 
... 40.00 
... 40.00

kavos—14.00, i iv. žokolado—7.00,40 cigarečių—K00. 
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reOtla prMOttOOKOO 

porsluntlmuL
Siunčiame pramogines Ir khoktoo muzlheeptofcMos 
Persiunčiame palikimus prokčmls arba valiuta.

BALTIC STORES 1 CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR14HB, ENGLAND 
TEL. 01400-2S0Ž

davo vis skirtingesnė, tai šie- 
metihė žada būti dar įvairesnė.

Parodos suorganizavimu pa
vesta rūpintis valdybos narei 
Reginai Ridikienei. Ji turi gra-

Kartais reikalinga pašalpa net ir. žią šeimą: vyrą Gediminą, dvi 
turtingosios Amerikos kai ku- dukras tLiną ir Audrį sūnų 
riam lietuviui. ? Andrių. Visi žada jai padėti.
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Skaičiau . Darbininke apie

Sioux City, Iowa, lietuvių parapijos bažnyčioje kovo 4 buvo 
paminėta šv. Kazimiero sukaktis. Parapijos klebonas kun. 
S. Morkūnas parapiečių ir savo vardu įteikia šv. Kazimiero 
sidabrinius medalius vietos vyskupam — vysk, ordinarui 
Lawrence D. Soens ir vysk, emeritui Frank H. Greteman, 
buvusiam jo klebonui Carroll, la. Už jų — šv. Kazimiero 
statula.

Šv. Kazimiero iškilmės
Siojuc City lietuviai ir jų drau

gai kovo 4 įspūdingai minėjo 
Lietuvos ir vietos lietuvių para
pijos globėjo šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukaktį.

Prieš minėjimą vietos diecezi
jos savaitinis laikraštis “Globe” 

| išspausdino beveik viso lapo 
kun. S. Morkūno straipsnį su 
šv. Kazimiero paveikslu bei Vil
niauskatedros ir Šv. Kazimiero 
bažnyčios Vilniuje nuotrauko
mis.

Vyskupas ordinaras Lawrence 
D. Soens tą dieną už 100 
mylių trijose vietose turėjo 
teikti sutvirtinimo sakramentą. 
Nežiūrint blogo oro, jis atvyko 
pas lietuvius ir 10:30 vai. au
kojo mišias ir pasakė pamoks
lą. Su juo koncelebravo buvęs 
vyskupas, dabartinis vyskupas 
emeritas Frank H. Greteman, 
kun. Simonas Morkūnas, prel. 
Richard E. Ženk, kun. Dennis 
M. Schnurr — kancleris ir kun. 
V. Raemeker — katalikų aukš
tesniosios mokyklos direktorius.

Mišių metu giedojo vysk. Hee- 
lan vardo katalikų aukštesnio
sios mokyklos mišrus choras. 
Labai gražiai skambėjo giesmė 
“Marija, Marija”. Amerikiečiai 
studentai gražiai tarė lietuviš
kus žodžius.

Kun. S. Morkūnas abiem 
vyskupam įteikė sidabrinius šv. 
Kazimiero medalius. Mišių da
lyviam išdalinta 500 kun. A. 
Contono parašytų knygelių apie 
šv. Kazimierą ir 600 sesers Mer
cedes meniškų šv. Kazimiero pa
veikslėlių.

Tuojjoo mišių vyskupas išvy
ko teikti sutvirtinimo sakramen
to.

Altorių puošė gražūs Mortos 
Kuncienės pagaminti ir paaukoti 
brangūs altoriaus ir tabernaku
lio užtiesalai. Buvo papuošta ir 
atnaujinta šv. Kazimiero statula.

Juzė šližytė altoriam papuošti 
nupirko gėlių už kelis šimtus 
dolerių.

šv. Kazimiero parapijos isto
rijoj tokių iškilmių dar nėra 
buvę.

Vasario 1 tosios šventė
Sioux City lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 
šventę šiais metais minėjo va
sario 26.

Kun. Simono Morkūno asme
niška iniciatyva vietos dienraš
tis "Sioux City Journal” ir vys
kupijos savaitinis laikraštis 
“Globe” išspausdino jo straips
nius apie Lietuvą.

Minėjimo dieną už pavergtą 
Lietuvą dvejas mišias aukojo 
pats klebonas kun. S. Morkūnas, 
o trečias kun. V. Raemaker, 
aukštesnės katalikų mokyklos

tinio fondo ir iš Amerikos lie
tuvių. Vienas didžiųjų Balfo 
atliktų darbų yra Vokietijoje ir 
kituose kraštuose atsidūrusių 
lietuvių šalpa. Ilgą laiką Balfas 
visai negalėjo pasiekti Lietuvo
je esančių ir Sovietų Sąjungon 
ištremtųjų lietuvių. Kartą, savo 
veiklos pačioje pradžioje, Balfas 
buvo priverstas duoti gana daug 
drabužių ir medikamentų Rusų 
Šalpos fondui. Deja, nėra duo
menų, patvirtinančių, kad toji 
priverstinė siunta būtų pa
siekusi Lietuvoje esančius ar nu
tremtuosius lietuvius. .<>'

Keleriem pokario metam pra
ėjus ir Amerikos Tautinį fon
dą likvidavus, nuo tada Balfas 
šalpai lėšas surenka tik iš savo 
tautiečių lietuvių.

Tačiau Balfo uždaviniai nėra 
susiaurėję: jo pašalpa reikalin
ga po įvairius kraštus išsibars- 
čiusiem bei į vargą patekusiem 
ir iš Lietuvos ištremtiesiem: ir 
tebetremiamiem lietuviam. Juos 
pasiekti nepaprastai ' sunku. 
Drabužiai, avalynė, vaistaV^r ;

riose vietovėse Balfo skyrių val
dybomtalkina savanoriai.

New Yorko skyriaus valdyba 
iki šiol savanorių rinkėjų talka 
nesinaudoja. Valdybos iždi
ninkas Antanas Pumputis savo 
gausiais laiškais (susitikęs ir žo
džiu) pasiekia geraširdį lietuvį 
ne tik New Yorke, bet apylin
kėse ir tuo būdu atstoja sava
norių darbą.

bėmis, yra labai geras daiktas.

ATSAKYMAS
Buvo laikų, kai įstatymai 

draudė vyrui ir žmonai daryti 
teisiškai galiojančias savitarpio 
sutartis. Tie įstatymai buvo pa
grįsti tais laikais viešpatavusia 
filosofiška sąvoka, kad vyras ir 
žmona yra teisiškas “vienetas”, 
o juk niekas negali sudaryti su
tarties su savim pačiu. Tie lai-

direktorius. Kun. S. Morkūnas 
pasakė lietuvių ir anglų kalbo
mis keturis patriotinius pa
mokslus, paaiškindamas sunkią 
religijos padėtį okupuotoje Lie
tuvoje.

Parapijos salėj minėjimas 
pradėtas 3 v. popiet Lietuvos 
ir Amerikos himnais bei giesme 
“Marija, Marija”.

Paskaitą apie pavergtųjų kan
čias Lietuvoj ir Sibire skaitė kita šalpa lengviau pasiekia lie

tuvius Lenkijoje. Dar lengviau 
Balfo šalpai pasiekti Vokietijo
je, Vidurio ir Pietų Amerikos 
kraštuose gyvenančius senelius, 
ligonius ir kitus medžiaginės pa
galbos reikalingus lietuvius.

kun. S. Morkūnas. Meninę pro
gramą gražiai atliko prof. S. 
Szemler smuiku ir B. Vižintie- 
nė pianinu.

Iškilmingą banketą malda 
pradėjo kun. S. Morkūnas. Lie
tuviškus valgius paruošė M. 
Kuncienė, A. Bulotienė, M. Mu- 
genienė, A. Bujokienė, L. Daw- 
dy, L.J. DeHaan, J. Luneckienė, 
B. Lemek ir V. Wendt.

Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas uoliai rinko aukas ir 
talkino klebonui rengiant minė
jimą. Minėjimas praėjo la
bai jaukiai. Dalyviai pasveiki
no kleboną kun. S. Morkūną jo

gimęs 1902 vasario 16.
Lietuvai laisvinti aukojo: 

kun. S. Morkūnas 300 dol. (be 
to jis apmokėjo 225 dol. už pa
kviestus 45 amerikiečius), 75

• dol. — M. Kuncienė, 50 dol. — 
J. Pirog, po 25 dol. — M. Lu- 
neckas, S. Meškauskas, A. 
Žvirgzdinas, R. Žvirgzdinas, po 
20 dol. — J. Cicėnas, F. Banys, 
F. Pyrek, P. Skuodas, J. Ulans- 
kas, 15 dol. — D. Kopai, po 10 
dol. — H. DeMarest, D. Do
novan, A. Runge, S. Ruchensky, 
J. Šinkūnas, I. Sunkladienė, J. 
Juknis. Kiti aukojo po mažiau.

Aukų iš viso surinkta 774 
dol. Po lygiai pasiųsta Altui, 
Lietuvių Bendruomenei ir Vil
kui.

Mažos parapijos didelės aukos
Klebonas kun. Simonas Mor

kūnas paruošė metinę aukotojų 
apyskaitą. Iš jos matyti, kad 
iŠ mažytės 78 šeimų parapijos 
1983 metais pajamų turėta
92.797.51 dol. Išlaidų turėta
80.609.52 dol. Sutaupyta 
12,187.99 dol. Sausio 1 bankuose 
parapijos pinigų buvo 283,861.07 
dol.

tory share), — kyla klausimas: i 
kodėl ta pusė, kuriai “priešvedy- 
binės sutarties pobūdžio” susi
tarimas nebūtų naudingas, tu
rėtų sutikti tokio pobūdžio su
tartį pasirašyti?

Paimkim tokį pavyzdį: turtin
ga našlė, kuri turi vaikų iš savo 
pirmojo vyro, iš kurio paveldėjo 
daugumą savo turimo turto, su
mano vėl ištekėti. Tačiau ji, 
visai suprantamai, nori, kad 
vaikų tėvo jai paliktas turtas 
po jos mirties tektų jos vaikam, 
o ne jos naujajam vyrui. Ji 

mos ir kitos drabužių grožiu ąpi®, tai pasako savo būsimą- 
besirūpinančios moterys su savo J®111 • Sako, kad ji ištekėsianti 
megztais ir kitokiais drabužiais. A>et reikalauja, kad jis

_ Bus vaikų ir jaunimo drabužių., pasirašytųpriešvedybinęsutartį, 
nė, Antanas Pumputis ir Regina Be to, bus inodeliuojami Jean pagal kurią -jis atsisakytų jos 
Ridikienė. Grayson’s Brownstone studį- < mirties atveju jam.. priklausan-

j5' Po-vieriėfių metų pertraukos, si drabužiai. Jam:

Parodoje dalyvauti kviečiami 
gerai pažįstami: J ■ profesionalė 
modeliuotoja Gražina Tiškutė- 
Tucci, naujausių stilių brangiųjų 
suknelių kūrėjas Andrius Koval- 
Kovaliauskas.

KKaip ir anksčiau kviečia-

I k r v a y} t 1\T T Racevičiaus Baladė . Bisui 
A_DjlL Ali) dar padainavo St. Šimkaus “Pa

mylėjau vakar”.
Nepriklausomybės šventės

minėjimas Mirono dainavimas pada-
Šiais metais Elizabetho lietu

viai Vasario .16-osios minėjimą 
atšventė sekmadienį, vasario 19, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos

Tikima, kad bendrom pastan
gom paroda bus įdomi visiem: 
vaikam, jaunimui, moterim, vy
ram.
x Modeliai registruojasi pas Re
giną Ridikienę po 7 vai. vak. tel. 
849-0670. Pas ją registruojasi ir 
drabužių kūrėjos;

Stalus ir bilietus užsisakyti 
pas Aldoną Klivečkienę 201 
768-2327, Vincą Padvarietį 212 
847-5619 arba Antaną Pumputį 
212 296-1939.

Paroda bus gegužės 6 d. 3 v. 
popiet Kultūros Židiny.

Br, Bieliukas

masis yra suinteresuotas jRrcia 
našle, o ne jos pinigais, jis gali 
nutarti tokią sutartį pasirašyti. 
Tačiau, jei jis nenori tokios su
tarties, turtingoji našlė turi pro
gos “persvarstyti” savo sumany
mą kitą kartą tękėti.

Lengvą suprasti, kad pp vedy
bų situacija bus žymiai pasi
keitusi. Po vedybų buvusiai naš
lei būtų žymiai sunkiau įtikinti 
savo antrąjį vyrą, kad jis turė
tų pasirašyti sutartį (post-nup
tial), pagal kurią jis atsisakytų 
jam įstatymų užtikrintų teisių 
savo povaikių (stepchildren) 
naudai. 'rė gerą įspūdį, sugebėjo pagau

ti klausytojų dėmesį, paveikė 
juos savo natūraliu balsu, be 
mažiausio forsavimo dainos at
likime. Dėl jo balso kokybės 
nėra jokios abejonės: turi gerą 
medžiagą, baritono spalvos. 
Aukštose gaidose šviesesnis, dra
matinio tenoro atspalvio. Tę
siant balso studijas, su patir
timi ateis didesnis jautrumas 
dainos menui, išsiplės emocijų 
ribos. Su laiku išsibalansuos ir 
techniški balso produkcijos nely
gumai. Dabartiniu metu jis sa
vo balsą lavina operos solistės 
Juozės Augaitytės dainavimo 
studijoj, kuri yra eilę naujų dai
nininkų paruošusi dainos me
nui.

Fr. Kavaliauskaitė taip pat 
ir akomponavo solistui, parody
dama, kad ji turi gabumų būti 
akompaniatore. Dauguma gal
voja, kad kiekvienas, kuris ge
rai skambina pianinu, gali būti 
ir geras solisto partneris — 
akompaniatorius. Netiesa! Čia 
reikia turėti tam tikrą įgimtą 
dovaną mokėtį sekti, jausti in
terpretatorių ir kartu su juo Su
sigyvenus perduoti auditorįjai 
kūrinio dvasią, charakterį, sti
lių. Kitaip sakant, reikia būti 
artisto partneriu. Frances turi 
palydovės savybių, gerai skaito 
gaidas iš lapo, jaučia kitą ir mė
gina savo dalimi prisidėti prie 
gilesnės nuotaikos sudarymo, 
prie meniškesnio atlikimo.

Minėjime dalyvavo 100 su vir
šum žmonių. Buvo surinkta du

Pradžioj buvo sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai, kuriuos pra
vedė B. Miškinis, muz. Liudui 
Stukui akomponuojant. Viešnia 
iš Philadelphijos Rima Miro- 
nienė skaitė paskaitą “Dabarti
nė padėtis pasaulinės politikos 
raidoj”. Nušvietė lietuvių kovos 
padėtį, kas yra daroma ir kas 
dabar darytina. 1

Po pertraukos vietos šeštadie
ninės mokyklos vaikučiai pa
deklamavo patriotinių eilėraš
čių. Toliau programos vedėjas 
mokytojas Julius Veblaitis pub
likai pranešė, kad čia turim ir 
Gabrielių Mironą, naują daini
ninką, mielai sutikusį mum pa
dainuoti. Trumpai apibūdino jo 
asmenybę ir dainos pamėgimą.

Po šio įvado įžengė į sceną 
stiprus, gražiai nuaugęs vyras ir, 
publikai paplojus, pradėjo dai
nuoti. Pradžiai atliko Br. Bud- 
riūno “Tėviškėlė”, J. Stankūno 
“Rami naktis” ir Raudonikio 
“Krantų gėlė”. ' a

Dainavimo įtarpe Manhattanb 
muzikos mokyklos studentė Fran
ces Kavaliauskaitė fortepijonu 
solo paskambino prancūzų im
presionisto M. Ravel “Sonati
na III”. (Muzikinis impresioniz
mas reiškiasi akordų įvairumu. 
Muzikos kūriniuose išnyksta 
ryškios melodinės linijos ir for
mos. Tik Harmoninių sąskam
bių ir kombinacijų žaidimu šie- - ,
kiama sudaryti atitinkamą tūkstančiai dol. aukų. Tai rekor 
nuotaiką.) > ^inis skaičius. Per eilę metų nie

Užbaigai dainininkas atliko kada nebuvo tiek surinkta, 
dvi dainas: Bašinsko "Tėvynė” **

1M.M

MM 
70.W

SIUNTINYS NO. 1 — 1984 M

VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ 
SIUNTINYS GIMINĖMS LIETUVOJE

3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neperma
tomas nylonas, japoniška gėlėta* medvilninė medžiaga), 
labai gera vilnonė angliška medžiaga eHutel su įrašu 
“All wool made in England*’, 1 sv. mohair vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora “Wrangler” denim jeans, 1 pora “Levi” 
rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $420.00. 
Į šį siuntinio dar galima dadėti 7svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 

su muitu): • 
Dirbtinio minko kailis paltui,

DeLux, sveria 5 sv
Joana, rumbuoto aksomo “Wrangler” arba “Levi 
Vyriškas arba moteriškas megztinis — 
Vilnonė arba šilkinė skarelė 
Teleecopic Detsargls 
Vyriški arba moteriški pusbačiai 
Puiri suknelei medžiaga
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m.....-------
Aksomo medžiaga kostiumui,
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TĖV. VYTAUTO ZAKARO 
ĮŽADAI IR JUBILIEJUS

Marijos Apreiškimo šventėje, 
kovo 24, Tėv. Vytautas Zakaras, 
OFM, Kennebunkporte, pranciš- 
oknų vienuolyne, padarė am
žinus vienuoliškus įžadus ir pa
minėjo savo kunigystės 40 metų 
sukaktį. Apeigos vyko ta proga 
išpuoštoje koplyčioje. Jom va
dovavo ir pamokslą pasakė pro
vincijolas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM.

yra gimęs 1919 rdugpjūčio 8 
Kulių valsčiuje, Žemaitijoje, bet 
augęs Kaune. Ten jis 1938 baigė

Ypač amžinųjų įžadų apeigos 
yra jaudinančios, kai vienuo
lis po ketvertų metų bandy
mo visą amžių pasižada Dievui 
tarnauti šv. Pranciškaus Asyžie
čio nurodytu būdu, gyvenda
mas be nuosavybės ir paklusda
mas vienuolijos vyresniesiem.

Tėv. Vytautas įstojo į lietuvių 
pranciškonų vienuoiliją, bū
damas pasauliečiu kunigu. Prieš 
amžinuosius įžadus jis savo viso 
gyvenimo santaupas padovanojo 
Lietuvių Kunigų Vienybei ir 
Kennebunkporte statomam klie
rikų namui. Po įžadinių apeigų 

jubiliatas aukojo iškilmingas 
mišias, giedant vienuolių klieri
kų chorui.

Tėv. Vytautas Zakaras, OFM,

lą. Į Kauno kunigų seminariją 
įstojo 1939 rudenį. Vytauto 
Didž. universitete Teologijos- 
Filosofijos fakultete mokslą bai
gė 1944 ir kovo 25 buvo į- 
šventintas kunigu. Lietuvoje dėl 
rusų okupacijos pastoracinio 
darbo negalėjo atlikti nes karas 
nubloškė į Vokietiją. Ten kurį 
laiką vokiečių ir lietuvių dvasi
niais reikalais rūpinosi Goepin- 
gene, kol 1945 arkivyskupo Juo
zo Skvirecko buvo pasiųstas į 
Romą aukštosiom studijom. Gre- 
goriano universiteto filosofijos 
fakultetą licencijato laipsniu 
baigė 1949 ir, vyskupo pakvies
tas, išvyko į Oklahomos vysku
piją pastoraciniam darbui. Čia 
15 metų uoliai dirbo įvairiose 
parapijose, pakeldamas ir staty
bų naštą. Per tą laiką jam 
pasisekė pastatyti bažnyčią, 
mokyklą ir kleboniją.

Pas lietuvius dirbti / > 1964 
metais, kai Marijos Nek ito Pra- 
sidėjomo seserys pakvietė jį Ma-

biliatas atliko

Atlikęs tiek įvairių pastoraci-

skaitinius lietuvių kalba — dvi 
didelio formato knygas. Mišio
las išspausdintas 1982. Būda
mas Putname, be tų visų darbų, 
dar vadovavo kunigų, vienuolių

liau nutarė stoti į pranciškonų 
vienuplyną. Atvyko jis į Ken- 
nebunkportą 1980 metais, atliko 
novicijatą ir 1981 kovo 25 pa
darė laikinuosius (trejiem me
tams) įžadus. Po novicijato įvai
riais dvasiniais patarnavimais 
talkino vienuolynui, kol 1982 
spalio mėnesį buvo perkeltas į 
lietuvių pranciškonų vienuolyną 
St. Petersburge rūpintis ten gy
venančių lietuvių dvasiniais rei
kalais. Jam vadovaujant, pasto
racinė veikla vyksta sėkmingai, 
ir visi yra labai patenkinti. Taip 
pat ir pranciškonai džiaugiasi 
kun. Zakaro — dabar Tėvo 
Vytauto — atėjimu ir jo svariu 
įnašu į jų religinę, bei tautinę 
veiklą. T. Leonardas, OFM

Tėv. Vytautas Zakaras, OFM, kovo 24 Kennebunkporto vienuolyne padarė amžinuosius vie
nuolio įžadus ir kartu paminėjo kunigystės 40 metų sukaktį. Prie altoriaus iš k. Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, Brooklyno pranciškonų vienuolyno ivršininkas, Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis, OFM. Kennebunkporto vienuolyno viršininkas, diakonas Robertas Barber, Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, pranciškonų provincijolas, Tėv. Vytautas Zakaras, OFM, vadovaująs pran
ciškonų misijai St. Petersburge, Fla. Nuotr. Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, OFM

ŠVENTĖ SU SVEČIU IŠ BALTŲJŲ RŪMŲ
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukakties minėjimą 
Chicagos Jaunimo Centre vasa
rio 19 suruošė LB Vidurio Va
karų apygarda.

Minėjimas pradėtas mišiomis, 
kurias lietuvių jėzuitų koply
čioj koncelebravo vysk. V. Briz- 
gys ir kun. J. Vaišnys, S J. Pas
kutinysis pasakė ir šventei pri
taikytą prasmingą pamokslą. 
Mišių saitinius atliko Birutė 
Vindašienė, kuri šį minėjimą 
garsino ir per “Margučio” ra-

Padėjus vainiką žuvusiem už 
„ Lietuvos laisvę pagerbti prie 

paminklo Laisvės kovų sodely, 
minėjimas buvo tęsiamas Jauni
mo Centro didžiojoj salėj. Minė
jimą pradėjo LB apygardos 
pirm. Kazys Laukaitis, minėji
mui vadovauti pakviesdamas 
Modestą Jakaitį, apygardos val
dybos narį. Įnešus vėliavas ir 

sugiedojus JAV ir Lietuvos him
nus, pagerbti atsilankę savano
riai kūrėjai. Lietuvos nepriklau
somybės aktą perskaitė Andrius 
Kirvelaitis.

Šventės paskaitininku buvo 
Linas Kojelis, svečias iš Bal
tųjų Rūmų, prezidento asisten
tas etninių grupių reikalam. Jis 
kvietė į dabarties epochą pa
žvelgti politiniu žvilgsniu. Sa
vo kalboj jis priminė, kad kai 
Helsinkio konferencijoj prez. 
Fordas nedrįso paminėti Pabal
tijo valstybių vardų, tai dabar 
prez. Reaganas oficialiai skelbia 
Baltų dienas. Ir tas pasikeiti
mas atėjo su lietuvių geresnė
mis pastangomis ir stipresne 
iniciatyva Baltuosiuose Rūmuo
se. Prelegentas ragino skirti 
kuo daugiau jėgų kasdieniniam 
darbui JAV politikos laukuose. 
Mūsų dalyvavimas JAV politi
nio gyvenimo plotuose dar yra 

labai menkas'. Iki šio šimtmečio 
pabaigos turime išrinkti lietuvį 
JAV kongresmaną. Šiais metais 
turime stipriau įsijungti į krašto 
rinkiminę kampaniją.

Šventės meninę dalį atliko 
“Dainuojančios žemaitės”: Bro
nė Stravinskie.nė, Dana Vara- 
neckienė ir Aldona Underie- 
nė, padainuodamos penkias 
dainas ir minėjimo užbaigimui 
“Lietuva brangi” kartu su visais 
minėjimo dalyviais. Dainom 
akomponavo Alvydė Eitutytė 
bei vieneto vadovas Kazys 
Skaisgiris. <

Seriją tautiniųšokiųsūklum
pėmis atliko Lemonto LB apy
linkės tautinių šokių vienetas 
“Spindulys”, kuriam su akor
deonu vadovauja Rasa Šoliūnai- 
tė.

Šventė buvo užbaigta visų 
pabendravimu kavinėj.

Br. Juodelis

Tėv. Vytautas Zakaras, OFM, kovo 24 Kennebunkporto vienuolyne padarė vienuo
liškus amžinuosius įžadus. Įžadus priėmė Tėv. Paulius Baltakis, OFM, pranciškonų pro
vincijolas, šalia jo diakonas Robertas Barber, kuris į kunigus bus įšventintas D. Ket
virtadienį. Nuotr. Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, OFM

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS PATERSONE

Vietos lietuvių Šv. Kazimie
ro parapija, laikinai administ
ruojama indų tautybės kuni
go Jacob M. Pallivathukkal, 
kovo 4 minėjo savo šventojo 
globėjo mirties' 500 metų su
kaktį. Parapija jau iš anksto tu
rėjo sudariusi šiom sukaktuvėm 
paminėti komitetą, kuriam pir
mininkavo šiuo metu parapijos 
lietuviškais reikalais daugiausia 
besirūpinąs Antanas Masionis.

Šis komitetas, kartu dirbda
mas su parapijos taryba ir ypač 
su jos ilgamečiu pirmininku 
George Yesolitis bei parapijos 
administratorium, sudarė minė
jimo programą. Parapijos ad
ministratorius kunigas Jokūbas 
(taip jį visi jau įpratom va
dinti), būdamas nelietuvis, taip 
pat įdėjo daug rūpesčio ir dar
bo, kad ši šventė būtų tinka
mai paminėta. Jis rūpinosi baž
nyčios ir parapijos salės iškil
mėm paruošimu, parapiečiam 
išsiuntinėjo anglų kalba savo su
kurtą maldą į šv. Kazimierą. 
Jis rūpinosi vietos vyskupo 
Frank Rodimer ir kunigų su
kvietimu bei iškilmingų pamal
dų suorganizavimu.

Sukaktuvines mišias kovo 4 
popietę koncelebravo Patersono 
diecezijos vyskupas Frank Ro
dimer su šešiais kunigais. Iš
kilmėse dalyvavo ir du lietuviai 
kunigai — Tėvas Antanas Pra- 
kapas, OFM, iš Brooklyno 
vienuolyno ir Aušros Vartų 
parapijos Manhattane klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas. Iš 
viso dalyvavo 20 kunigų. Mi- 

šiom patarnavo čia nuolat lie
tuviškų mišių metu tą darbą 
atlieką broliai Paulius ir Rei- 
mondas Meižiai, liturginius 
skaitymus atliko anglų kalba 
George Yesolitis, o lietuvių— 
pastovus lietuviškų mišių skai
tytojas Linas Eitmanas. Au
kas prie altoriaus atnešė Sta
sys Adomaitis, Antanas Yuskai- 
tis ir Klemensas Praleika. Mišių 
metu lietuviškas giesmes giedo
jo solisto ir muziko Liudo 
Stuko iš Elizabeth, N.J., atsi
gabentas ir jo vadovaujamas 
choras, o vargonais grojo šios 
parapijos vargonininkė Eleo
nora Vaičaitytė-Williams.

Savo pamoksle vyskupas iš
kėlė šv. Kazimiero gyvenimo 
būdą, jo pamaldumą ir praban
gaus gyvenimo išsižadėjimą. 
Vyskupas taip pat priminė, kad 
Lietuva yra vienintelė katalikiš
ka valstybė, atsidūrusi bedie
viško komunizmo priespaudoje, 
kad jos gyventojai ir kunigai 
yra valdžios persekiojami dėl 
jų religijos ir kad jie neat- 
laidžiai gina savo teises išpa
žinti religiją ir išlikti lietu
viais. Paminėjo ir Vilniaus 
katedros uždarymą ir Šv. Ka
zimiero bažnyčios išniekinimą. 
Apgailestavo, kad laisvų kraš
tų katalikai yra menkai susi
pažinę su šios tautos kan
čiom. Savo pamokslą baigė lie
tuvišku sakiniu “šventasis Ka- 
zimierai, melskis už mus.“

Pamaldom pasibaigus, visi 
rinkosi į parapijos salę meni
nės programos išklausyti ir va

karienės. Visus pasveikino pa
rapijos tarybos pirmininkas 
Yesolitis ir meninei programai 
vadovauti pakvietė vietos LB 
apylinkės pirmininkę Angelę 
Stankaitienę.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė 
jautriu įsijautimu įspūdingai 
padainavo šias dainas: Pavasa
rio dienelė, Mama sena, Už 
balto stalo, Budriūno Tykiai, 
tykiai, Šimkaus Našlaitės daina 
ir Kur bakūžė ir ariją “Ne
plauk, Kastyti” iš V. K. Banai
čio operos Jūratė ir Kastytis.

Visiem pasistiprinus, solistė 
dar įstabiau padainavo popu
liarią ariją iš Puccini operos 
“Madama Butterfly”.

Solistei akomponavo muzikos 
mokslus baigusi pianistė Fran
ces Kovaleski.

Gaila, kad rengėjai nepasirū
pino bent keliom gėlėm padė
koti šiom iškiliom menininkėm 
už jų talentą ir klausytojų 
tarpe sukeltą nuotaiką. Žymiau
sias šių iškilmių svečias vys
kupas Rodimer atėjo prie solis
tės stalo ir jai šiltai dėkojo 
už aukšto lygio koncertą.

Baigiantis iškilmėm, parapijos 
administratorius padėkojo sve
čiam už atsilankymą ir visiem 
parapiečiam už jų įdėta darbą 
ir pastangas, kad šios iškilmės 
gražiai pavyktų. Prieš išvykstant 
vyskupui, jam buvo įteiktas šv. 
Kazimiero garbei išleistas sida
brinis medalis. Vyskupas, dė
kodamas už malonų priėmimą 
ir įteiktą medalį, prašė ir jį 
padaryti lietuviu ir priimti į šią 
mažą ir neturtingą, bet veiklią 
ir energingą parapiją.

STAMFORD, CONN
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas su vaidinimu
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas įvyko vasario 
12. Šioje apylinkėje lietuvių yra 
tik keliolika, o aktyvių — vos 
keli. Neturint savos lietuviškos 
parapijos ir jokių patalpų, lie
tuviškai veiklai tikrai sąlygos 
nėra dėkingos. Bet kelių asme
nų norai ir ryžtai — stipresni už 
visus trūkumus. Tame valstijos 
kampe jie ir neleidžia vietiniam 
užmiršti, kad yra Lietuva, lietu
viai ir jų siekiai.

Minėjimui patalpos buvo gau
tos labai gražioje vietoje — ne
toli greitkelio — Stamford’s 
First Presbyterian bažnyčios sa
lėje. Patalpos gautos nemoka
mai. Reikėjo sumokėti tik už 
salės išvalymą po minėjimo.

Salėje ant kelių stalų bu
vo išdėstyta įvairi informacija 
apie Lietuvą, gintaras, juostos ir 
kita.

Minėjimą atidarė LB Stamfor- 
do apylinkės pirmininkas Gintas 
Žemaitaitis. Pagrindinė kalbėtoja 
buvo Gintė Damušytė, Lietuvių 
Informacijos Centro vicedirek- 
torė. Ji yra išrinkta 1984 m. “Out
standing Young Women of 
America” ir už savo veiklą 
laimėjo 1983 metų Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo premiją, šia 
proga ir šiuo metu geresnio kal
bėtojo ir negalėjo būti.

Iš State University 
College New York at Purchase

Sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, dalyviai pradėjo 
skirstytis į namus patenkinti, 
kad parapijos globėjo sukaktu
vinė šventė, visiem artimai 
bendradarbiaujant, praėjo gra
žioj nuotaikoj ir visiem suda
rė neeilinės Šventės įspūdį.

studentai suvaidino ištraukas iš 
Iešmanto, Skuodžio ir Pečeliūno 
teismo. Ištraukos paimtos iš Lie
tuvos pogrindžio leidinio “Per
spektyvos”. Vaidintojai buvo 
susitarę su Amnesty Interna
tional USA 42, kur šiuo metu 
daromi žygiai ir rengiama peti
cija su parašais išlaisvinti Ieš
mantą.

Apie minėjimą parašė vietinis 
laikraštis The Advocate pirma
dienio laidoje, išspausdino vai
dinimo nuotrauką ir ilgoką 
straipsnį apie minėjimą. 
Straipsnio autorė aprašo, ką ma- “ 
čiusi, ką girdėjusi. Mačiusi gi Kiekviena auka — didelė ir 
nemažai. Iš G. Damušytės kai- maža — Lietuvai reikalinga!

LB KULTŪROS TARYBOS
IV PREMIJŲ ŠVENTĖ

1983 METŲ LAUREATAI

rašytojas Kazys Barėnas 
dali. Alfonsas Dargls 
Bronius Kviklys 
muz. Aleksandras Kučlūnas 
Bronys Raila 
prof. kun. Antanas Rubšys 
Saulius Kubilius 
aktorius Vitalis Žukauskas

Laureatų pristatymas Ir premijų įteikimas bus 1884 
balandžio 15, sekmadieni, 12:1 S v. popiet Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros Centre, 25335 W. Nine Mlle Road, 
Detroit, Michigan 48034.

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais 
Ir pasidžiaugti Jų įnašu į lietuvių kultūrą.

GLOBOJA LB DETROITO APYLINKĖS VALDYBA

RENGIA LR KULTŪROS TARYBA

bos pakartojo “They are not free 
what to speak, they are told 
what to think.”

Thomas McCormack, vaidinęs 
Iešmantą, pasakęs, kad šis įvy
kis jam dar labiau išryškino Lie
tuvos kančias Sovietų priespau
doje. Kitas, taip pat ne lietu
vis, pasakęs, kad jam minėjimas 
padėjęs suprasti lietuvių kan
čias.

Minėjime aukų surinkta ne- 
perdaugiausia, bet savo turiniu 
ir savo rezultatais jis buvo vie
nas iš geriausių. Dalyvavo apie 
120 žmonių. Buvo lietuvių ir iš 
New Haveno, Bridgeport©, New 
Yorko.

Albina Lipčienė



8 • DARBININKAS e 1983 balandžio 6, Nr. 14 1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

LOS ANGELES, CALIF. AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Šv. Kazimiero, Lietuvos ir Los 
Angeles lietuvių parapijos globė
jo, mirties 500 metų sukaktis 
labai iškilmingai paminėta kovo 
4. Prieš tai Tėv. Leonardas An
driekus, OFM, lietuvių pranciš
konų vienuolyno Brooklyne vir
šininkas, vadovavo tridienio 
susikaupimui, sakydamas pa
mokslus ir klausydamas išpažin
čių. Šventės dienų j bažnyčių 
iškilmingai atlydėtas Los Ange
les kardinolas Timothy Man
ning. Mišias koncelebravo kle
bonas prel. J. Kučingis, prel. 
dr. V. Bartuška, kun. dr. A. Ol
šauskas, prel. dr. P. Celiešius, 
svečias Tėv. dr. L. Andriekus, 
OFM, kuris pasakė ir pamokslą. 
Mišių metu giedojo komp. Br. 
Budriūno vadovaujamas parapi
jos choras. Mišių pabaigoj kar
dinolą pasveikino Lietuvos gen. 
konsulas inž. V. Čekanauskas. 
Kard inolas lietuviam irgi tarė 
šiltų žodį. Dovanų jam įteikta 
lietuviška statula ir sidabrinis 
šv. Kazimiero medalis. Mišių 
aukojimo dovanas nešė įvairių 
organizacijų atstovai. Po mišių 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Bažnyčios prieky visi dalyviai 
kartu su kardinolu nusifoto
grafavo.

Metinės rekolekcijos Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoj vyks 
balandžio U-15. Jom vadovaus 
Tėv. Vytautas Bagdauavičius, 
MIC, iš Chicago s.

Lietuvių diena, rengiama 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

Los Angeles, Calif., kovo 4 lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje 
minint šv. Kazimiero jubiliejų, kalba kardinolas T. 
Manning. Toliau iš k. sėdi tėv. L. Andriekus, kun. A. 
Olšauskas, prel. J.A. Kučingis, prel. P. Celiešius. prel. V. 
Bartuška. Xuotr. L. Kanto

AUSTRAS UŽ PERSEKIOJAMUS LIETUVIUS

Spaudos agentūros praneša, 
kad Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero jubiliejaus proga Graze, 
Austrijoje, veikiąs ekumeninis 
sąjūdis pagalbai persekiojamiem 
krikščionim — Christian Soli
darity International — pasiuntė 
telegramas ištremtam Vilniaus 
a r k i v y s k u p i j o s a p a š t a i i n i a m 
administratoriui vysk. Julijonui 
Steponavičiui irreliginių reikalų 
tarybos įgaliotiniui Vilniuje Pet
rui Anilioniui.

Telegramoje Petrui Anilioniui 
ekumeninis krikščionių sąjūdis 
kviečia religinių reikalų tarybos 
įgaliotinį imtis reikiamų žygių.

BALTIEČIŲ BOIKOTO AKCIJA
PRIEŠ SOVIETINIŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVINĖJIMĄ AUSTRALIJOJE

B a 11 i e č i a i A u s t r; i1 i j c > j e prad ė- 
jo boikoto akciją prieš Sovietų 
au tornob i 1 i u s. Zi n ogai i s T e i s i u 
Sąjunga H ELLP (Help thr Esto
nian, Latvian and I Jthuan ian 
Peoples) I lobarte, Tasman ijoje, 
kreipėsi j australų publika su 
moraliniu protestu prieš vergu 
darbo naudojimą sovEhi aulo 
niobiliij pramonėje. Akcija nu
kreipta prieš autmnobilj LADA- 
NIVA, gaminamą centrinėje Ži
guli dirbtuvėje. Kai Šis automo
bilis 1983 vasarą pasirodė Aust
ralijos rinkoje, J Hs LLP kreipeši į 
LADOS agentą Tasmauiioje, 
prašydam.i, kad |is nuhauktų 
jos pardavinėjimą. laip pat 
buvo kreiptasi i mitomobiAu

jos, įvyks birželio 17. Si diena 
taip pat skiriama šv. Kazimiero 
garbei. Tai bus religinė, tautinė 
ir kultūrinė šventė. Meninėj 
programoj dalyvaus buvęs Met
ropolitan operos solistas Algir
das Brazis ir jauna, bet jau pa
garsėjusi, solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė. Jiem akomponuos 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Los Angeles ateitininkų meti
nė šeimos šventė bus balandžio 
29, sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
viršutinėj parapijos salėj.

“Kovos dvasia” vardu semina
rų vasario 26 moksleiviam ir 
studentam suorganizavo Los An
geles moksleiviu ateitininkų 
kuopos valdyba. Jaunieji daly
viai su užsidegimu analizavo 
okupuotos Lietuvos pogrindv 
leidžiamos '’Lietuvos Ateities” 
6 ir 7 numerių medžiagų.

Californijos lietuvių radijo 
klubo metinis susirinkimas Įvy
ko vasario 26. Išrinkt;: radijo 
klubo valdyba: pirm. Rūta Kle
vą Vidžiūnienė, vicepirm. X ia- 
das Gilys ir Vladas Simoliū- 
nas, sekr. — Juozas Gedmintas. 
ižd. — Juozas Dzenkaitis. narės
— Stasė Pautienienė ir A. Nel- 
sienė. Programų koordinatorius
— Henrikas Bajalis.

Los Angeles Amerikos Pilie
čių Lietuvių klubo pavasarini s 
metinis renginys su pietumis 
ivvko balandžio 1 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėj. —L.Z.k.

kad dangiškojo Lietuvos globė
jo jubiliejaus proga būtų išlais
vinti visi dėl savo religiniu 
įsitikinimų įkalinti lietuviai. Jų 
tarpe yra įsakmiai minimi kuni
gai Alfonsas Svarinskas ir Sigi
tas Tamkevičius, pasauliečiai 
V iktoras Petkus ir Henrikas JaŠ- 
kūnas.

Vyskupui Julijonui Stepona
vičiui pasiųstoje telegramoje 
krikščionių ekumeninis sąjūdis 
reiškia ištremtam ganytojui sa
vo brolišką solidarumą ir už
tikrina, kad sąjūdžio nariai jį 
nuolat prisimena savo maldose.

nių automobilių klausimą 19S:.i 
lapkričio 10 Australijos parla
mente iškėlė senatorius Brian 
Harradine. kuris paklausė, kaip 
LADOS importą galima suderin
ti su Australijos įstatvmu, dian- 
džiančm importuoti vergu darbo 
gaminius.

Vienas LADOS variantas (se
danas, žinomas ir kaip Žiguli 
ar k IA I 124 S) pardavė 
nėjamas Kanadoje4 jau nuo 1978. 
Nuo pat pirmu dienų ij Išdėjo 
kontroversija: k a nad iečiai no 
nustoja protestavę prieš jo diiL 
finai ^emą karną iS-Į k.m-Į 
doj<\ o $15,890 SSKS oĮ< \ : 
veiki Kanados atilomolnbu P*a 
monei, ir p rie \ a i■! i ui o datim

kūrvba ir rimtai paruoštus refe
ratus. Bet kas tą programą gir
di? Kas Jiem ploja ir juos pa
giria? Tie patys kas šeštadienį 
sutinkami mokytojai, jų draugai 
bendraklasiai ir maža saujelė 
tėvų, daugiausia turinčių mažus 
pirmamokslius vaikus, kūne vai
kų darželio pasirodymuose yra 
žavūs ‘i r jau n i em tėvam teikia' 
daug džiaugsmo. Gi pagrindi- 
ms minėjimas jau remiasi vien 
suaugusiųjų interesais, prakal
bomis ir dažniausiai nuobodoka 
menine dalim, be kurios reikėtų 
' t te i ’ v 13 < i e i ti.

Š. m. vasario 11 Clevelando 
Sv. Kazimiero mokykla iškilmin- 
en ntšverdė Vasario 16 su pro
grama. kurio; dalyvavo visi mo- 
kmį.)i rirad-Gmt pavienių pasi- 

m<*rgaičių oktetu, bai- 
ištisu klnsiu montažais ir Ar <•’ ■ ♦ 1 T ’ - 1 * -• ’cjboru, Ku.riHrn seKbiin- 

’ C m; \ a (1■ a - i <d n 1;; z, T U ] 111S
taikinamas mokytojos 

bėgines ši Įgabenęs. Praėjo mi
nėjimas. kaip visi Kiti, daly- 
vanj;uit dešimčiai tėvų.

[ a u m i nas ! ? u vo paten ki ntas, 
linksmas, dailiai apsirengęs. Ta
čiau būsimo a b i ti i r i e n to Da
nį ; u i n B ar zd u k c ? j xts k a i ty ta s re- 
feratas neturėtų likti nepami
nėtas. Tai balsa> jauno Ameri
kos iictin‘i(>. Kuris puikiai su- 
*us:nra sav ;- kilmę ir su ja susi- 
jmhiš nmeigas. Iš kitos pusės, 
Jis itstovauja tai naujausiai 
karta.i, dėl kurios likimo mes 
mhnarnės. Io referato mintys 

ne tik gerai išmąstytos, bet ir 
Pgih;a medžiagos vyresniesiem, 
P^kantiem būdų jaunimui su
prasti ir ii priartinti prie mūsų 
’ i; = y: > * 7

Danius Barzdų kas sako, kad 
v\ resni;mi nasakniimu ir mo- 

kykh ‘M* igytų žinių jaunimas 
v’a vusmažmęs su Lietuvos isto- 
rąa u gt ograiija. tačiau ‘ mum, 
m u likos i n 'tuviu jaunimui, yra 

daug sunkiau pajusti ir supras
ti shjs šventės prasmę . . . Mes 
sk inamės nuo \ \ res niuju, nors 
miisii kiauins ir kalba yra tie 
pa<\’s. Ame rikos kultūra yra tu- 
U’Hisi daug itakos mūsų gyveni
mui. Bot uumn sę dega helu\ iš- 
s < (įvesiu Įwu troškimas būti 
bohiviu tarpo ir Ixmdnmti su 
uohtvutis . Toliau jis nagrinėja 
l’o/Uvims lietuviškos kilmėsas- 
P- k his, pal ir ęžda. m a.s, kad lit'- 
tėviškos kultūros identitetas ten 
k ui musu, gyvenimui gilesnę 
piasmę u pats gy venimas darosi

ves uis ir Įdomesnis, nes lie?- 
būviu kultūroj randam daug, 

? ■ nmud-un unerikiečių v isiio- 
■Uf tuM Xlus’ii tarpt* \ r.i laoiau 
'< u Hnu mm emiai 11 k m Imi 
? . i dab Lu

Kaip jau žinoma, aukos Kul
tūros Židinio išlaikymui jau nuo 
pereitų metų lapkričio mėnesio 
gali būti nurašomos nuo pajamų, 
pildant valstybinių mokesčių ra
portą. Tuo būdu geradariam yra 
palengvinama mokesčių našta, 
o Židinys susilaukia daugiau 
aukotojų.

Per šių metų vasario ir kovo 
mėnesius mirusiųjų atminimui 
aukojo šie asmenys:

A. a. Tėvo Viktoro Gidžiūno, 
OFM, atminimui — Janė Gerd- 
vilienė, Z. ir St. Vaškiai po 20 
dol., A. Krulikienė, J. ir J. Šarū
nai po 10 dol., T. ir P. Vasi
liauskai, M. ir A. Verbylos, A. ir 
L. Virbickai po 5 dol.

A. a. Tado Tallat-Kelpšos at
minimui — V. Gružas 50 dol.

A. a. Vladislavos Striugienės 
atminimui — J. ir V. Povilaus- 
kai 50 dol.

A. a. Elenos Solomonienės at
minimui — S. ir D. Biručiai, 
A. ir D. Bobeliai, Pr. ir L Gvil
džiai, A. ir F. Jasaičiai, T. ir I. Ja
saičiai, V. ir V. Matusaičiai, 
H. ir R. Miklai, L. ir D. Sie- 
maškos, dr. A. ir J. Snieškai, 
J. ir L Vilgaliai po 25 dol. G. 
Daunienė, A. Mičiulis, A. ir D. 
Šilbamriai po 20 dol.

K mis progomis gautos šios 
a ukos

A. Uknevičius 50 dol., R. ir J. 
Vaičaičiai 40 dol., A. ir E. Ošla- 
pai 25 dol., G. Matuzas 20 dol., 
V. Kondrotas, E. Rastenienė, A. 
Simutis, P. Šlapelis po 15 dol., 
J. Aly ta, K. Garbauskįenė, Z. Ju- 
rys, K. Krušinskas, E. Rastenie
nė po 10 dol., K. Bartys, R. Kli-

Tai brandus jaunuolio žvilgs
nis į savo poziciją Amerikos gy
venime. Tačiau ir jo žody jau
čiama išnykimo ir nutautėjimo 
baimė, o taip pat susirūpini
mas tuo faktu, kad “mes neinam 
į vyresniųjų ruoštus parengi
mus”, “nes jie mums neįdomūs”. 
Jis prašo, kad jaunimui būtų 
leidžiama veikti taip, “kaip jis 
nori”. “Tuo būdu didesnis jau
nimo skaičius imtų domėtis lie
tuvių reikalais, ir lietuvybė išsi
laikytų ilgiau.” Nedavė jis kon
krečių jaunimo veiklos pasiū
lymų, bet viena buvo aišku — 
jo kartos atstovai gyvena dviejų 
kelių kryžkelėj: nori būti drau
ge, bet neranda bendros kalbos.

Ir čia man kyla mintis: ar ka
da nors mūsų minėjimų rengė
jai nesuteiks mūsų jaunimo į 
sceną didžiųjų minėjimų metu, 
kad ir jiem visų kartų lietuviai 
šukei tų ovacijas? Pasiūlymas 
konkretus ir įgyvendinamas: 
vietoj meninių programų ir “pa
grindinių kalbėtojų” kreipkimės 
mokslo metų pradžioj į lituanis
tines mokyklas su prašymu pa
ruošti Vasario 16-ajai stiprią, 
gerai surepetuotą programą ir 
su kalbomis, ir su menine dalim. 
Mokyklos darbas nenukentėtų, 
tik būtu didesnis entuziazmas. 
O turim ir talentingų, ir suge
bančių kurti bei viešai pasiro
dyti galinčių jaunuolių. Tai bū
tų žingsnis į gentkarčių spragos 
užpildymą ir bandymas Vasario 
16-ąją pagaliau perduoti į jau
nimo rankas.

Antras įdomus momentas lie
čia Amerikoj subrendusius, iš
simokslinusius, įvairiose srityse 
rimtų pozicijų pasiekusius lietu
vius, kurie, nežiūrint ekono
minės gerovės ir pasisekimo, 
išliko ištikimi lietuviškiem rei
kalam. Ne reklamuojamas, bet 
jau eilę metų praktikuojamas 
Vasario 16-osios minėjimas 
vyksta tą pačią dieną, t.y. kalen
doriuj pažymėta vasario 16 
dieną, Clevelando miesto cent
re, kur susirenka priešpiečių 
metu inžinieriai, ekonomistai, 
aukšti valdininkai, profesiona
lai ir atšvenčia šią Šventę mo
dernioj aplinkoj, gero restorano 
patalpose. Tos šventės organi
zavimu šiais metais rūpinosi 
Raimundas Kudukis ir Rytas 
Babickas. Į Pat Joyce restorano 
atskirą kambarį susirinko dailus 
lietuvių profesionnalu būrvs. 
suplaukęs iš privačių įmonių, 
bankų ir valstybinių įstaigų. 
Čia išsimokslinę, kai kurie jau 
sukūrę jaunas, lietuviškas šei
mas. jautė savotiškai iškilmin
ga momenta. • c 4

Raimundas Kudukis, pasinau
dodamas garsiakalbiu, kurio 
skambesys galėjo pasiekti turbūt 

večka, A. Landsbergis po 5 dol. 
. KASOS Kredito Unijos taupy

tojai, įstodami į KASĄ, paau
kojo 175 dolerius.

Kultūros Židinio korporacijos 
(Lithuanian Cultural Cen
ter, Inc.) metinis nario mokes
tis taip pat yra skaitomas nuo 
mokesčių atleidžiama auka. Va
sario ir kovo mėn. po 10 dol. 
nario mokesčio sumokėjo Šios 
organizacijos:

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija, Moterų Vie
nybė, Simo Kudirkos vardo Šau
lių Kuopa, Tautos Fondas ir 
Tautinių šokių ansamblis Tryp
tinis.

Taip pat po 10 dol. nario mo
kesčio sumokėjo šie asmenys:

J. Alyta, K. Bartys, J. Boty- 
rius, J. Bružas, A. Daukša, V. 
Duoba, K. Garbauskienė, J. Jan
kus, Z. Jurys, S. Karmazinas, 
V. Kašuba, C. Kazlauskis, V. 
Kazlauskis, V. Klevas, R. Kli- 
večka, V. Kondrotas, A. Lands
bergis, A. Lileika, M. Marijo- 
šius, J. Matulaitienė, V. ir V. 
Matusaičiai, K. Miklas, P. Min- 
kūnas, E. ir E. Noakai, K. Nor
vilą, A. ir O. Ošlapai, P. Palys, 
G. Penikas, M. Povilaitis, A. 
Pumputis, A. Radzivanienė, G. 
Rajeckas, V. Rajeckienė, E. Ras
tenienė, A. ir R. Razgaičiai, 
A. Reivytienė, A. Ruzgas, A. Si
mutis, E. Skeivienė, S. Skobei- 
kienė, V. Solomonas, P. Šlapelis, 
P. Tarnauskas, A. Uknevičius, 
R. ir J. Vaičaičiai, L. ir P. Vai- 
niai, dr. O. ir J. Vilpišauskai.

Visiem aukotojam ir susimo- 
kėjusiem nario mokestį Kultūros 
Židinio valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. Jūsų dosnumas ir parei
gos jausmas skatina mus visus 
ir toliau darbuotis Židinio nau
dai. Paraginkite visas lietuviš
kas organizacijas ir savo bičiu
lius tapti Kultūros Židinio na
riais ir rėmėjais.

Kultūros Židinio Valdyba

ir kitas restorano patalpas, pa
sakė turiningą kalbą, kurioj do
minavo naujas, dar vyresnės 
kartos nepasiekęs elementas. Jei 
jaunasis Barzdukas reikalavo 
savarankiškumo veikloj ir su
domino renginiais, tai Kudukis, 
pats dviejų mažamečių vaikų, 
lankančių lituanistinę mokyk
lą, tėvas, turėjo gilių ir plačių 
minčių, liečiančių Lietuvos lais
vinimo gaires ir ateities per
spektyvų nuotaikas.

“Laikai keičiasi. Mes turim 
analizuoti dabartinę padėtį ir 
modifikuoti mūsų reikalavimus, 
kad pasiektume savo galutinį 
tikslą”, kalbėjo jis, pirmoj vie
toj pabrėždamas tą faktą, kad 
dar tremtinių stovyklose buvę 
rimtai diskutuoti partijų posė
džiuose Lietuvos valdymo klau
simai. Jis reikalauja, kad su
bręstame intelektualiai ir su
kauptume visas mūsų jėgas 
bendram darbui, rasdami foru
mą, kuriame galima būtų iškelti 
naujas idėjas, ir kad pagaliau 
pažintume skirtumą tarp dis
kusijų ir ginčų. “Atminkim. kad 
mūsų bendras priešas yra komu
nistinė Rusija, o ne kitaip gal
vojantys lietuviai”, sakė jis. Lies
damas būsimos, nepriklauso
mos Lietuvos politinę santvar
ką, Raimundas Kudukis meta 
nepopuliarų, bet labai realų 
šūkį: eventualiai Lietuvą val
dys Lietuvoj gyvenantys asme
nys, ir jie apspręs jos sociali
nę, ekonominę bei politinę 
struktūrą. Kritikuoja jis ir mū
sų tradicinius minėjimus, ku
rie yra virtę tradicine ceremo
nija— “jos atlikimas mūsų to
liau neįpareigoja”. Kudukis rei
kalauja tikėti į “Lietuvos teisę 
turėti nepriklausomą valstybę, 
tą tikėjimą paversti į nusista
tymą ir tą nusistatymą — į 
aktyvią veiklą”.

Dalyvavusi šiais metais net 
trijuose Vasario 16-osios minė
jimuose, turiu pripažinti, kad 
šalia Valdo Adamkaus turinin
gos kalbos daugiausia išsine
šiau iš kitų dviejų, nereklamuo
tų. neišgarsintų minėjimų, ku
riuose dalyvavo mūsų jauniau
sioji ir vidurinioji kartos — mū
sų ateities pagrindai ir vilčių 
kamienas. Išgirskim jų balsą. 
Jų lū|x>mis kalba nr sentimen
tas. bet gili meilė Lietuvai; 
ne svajonės, bet realus ėjimas 
prie tikslo; ne tuščiažodžiavi
mas, bet rūpestis ir pozityvios 
ve'k los reikalavimas.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 25 dol. — V. Steponis, 
Woodhaven, N. Y., J. Allen, Whip- 
pany, N.J.

Po 20 dol. — E. Vazgis, Glou
cester, Mass., A. Grig, Jamaica, 
N.Y., A. Lipnickas, Woodhaven, 
N.Y., J. Žukas, Port Washing
ton, N.Y.

Po 15 dol. — A. Ališauskas, 
Chesapeake, Va., A. Landsber
gis, Upper Marlboro, Md., A. 
Reventas, Gulfport, Fla., J. Puo
džiūnas, Waterbury, Conn., H. 
Kulber, Brooklyn, N.Y., V. Ra
manauskas, Kearny, N.J.

14 dol. — D. Bobelis, Mas
sapequa Park, N.Y.

Po 10 dol. — V. Skladaitis, 
Waterbury, Conn., P. Paškevi
čius, Santa Monica, Calif., P. 
Lanys, Elizabeth, N.J., J. Bružas, 
Cleveland, Ohio, dr. L. Kriauče- 
liūnas, Summit, Ill., A. Merker, 
Teaneck, N.J., E. Bobelis, West 
Hartford, Conn., V. Kamantaus
kas, Norwood, Mass., A. Švel- 
nis, Needham, Mass., J. Uldri- 
kis, Poquonock, Conn., S. Bu- 
tan, Torrington, Conn., D. Sta- 
niškis, Upper Darby, Pa., M. 
Manomaitis, So. Boston, Mass., 
Sisters at Matulaitis Nursing 
Home, Putnam, Conn., J. Misiū
nas, Fairlawn, N.J., R. Leimonas, 
Jamaica Plain, Mass., J. Burien, 
Bowie, Md., S. Mackevičius, 
Omaha, Nebr., S. Ralys, Amster
dam, N.Y., A. Brazdžionis, Oak
ville, Conn., E. Vizbaras, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Lilei- 
ka, Locust Valley, N.Y., J. Pikū- 
nas, Detroit, Mich., dr. D. Alek
sandravičius, Richmond Hill, 
N.Y., J. Daubėnas, KewGardens, 
N.Y., V. Jonynas, Queens 
Village New York, K. Mar

tiniais, Chicago, Ill«> 
M. Donohue, Union, N.J., dr. 
H. Armanas, Baltimore, Md., P. 
Beleckis, Coxsackie, N.Y..K. Eu
genis, Ring wood, N.J., P. Pul- 
minskas, Brockton, Mass., E. Ci
bas, Great Neck, N.Y., J. Boley, 
New York, N.Y., Z. Venclaus- 
kas, Los Angeles, Calif., O. Gu- 
donis, Hot Springs, Ark., V. Sta- 
nislovaitis, Chicago, Ill., J. Va
laitis, Stamford, Conn., L. 
Amante, Highland Park, N.J., 
F. Liaugaudas, Parsippany, N.J., 
M. Glodas, Holden, Mass., F. 
Salpukas, Flushing, N.Y., A. 
Kainauskas, Plainville, Conn., 
J. Daniliauskas, Stamford, 
Conn., S. Matulonis, Manhas
set, N.Y., V. Lileika, Old Lyme, 
Conn., K. Garbauskas, Great 
Neck, N.Y., K. Žvirblis, Brook
lyn, N.Y.

Po 8 dol. — A. Kamantaus
kas, So. Boston, Mass., N. Gir
tautas, Wyandotte, Mich., D. 
Jaffee, Dayton, Ohio.

Po 7 dol. — J. Steinys, Wor
cester, Mass., V. Grybauskas, 
Brockton, Mass., K. Krinickas, 
Maspeth, N.Y., S. Marcinkevi
čius, Worcester, Mass.

6 dol. — T. Banys, Cambridge, 
Mass.

Po 5 dol. — K. Vainius, Mas
peth, N.Y., A. Dubinskas, Bal
timore, Md., A. Duda, St. Pe
tersburg Beach, Fla., V. Vismi
nas, Somerville, Mass., J. Gaidis, 
Worcester, Mass., V. Zabita, 
Brooklyn, N.Y., P. Kligys, Ozone 
Park, N.Y., D. Šukys, La Puen

te, Calif., J. Jakubauskas, Juno 
Beach, Fla., S. Barkus, Howard 
Beach, N.Y., J. Virskus, West 
Palm Beach, Fla., H. Ostrogors- 
ky, Boise, Idaho, N. Umbrazai- 
tė, Brooklyn, N.Y., P. Kiaunė, 
Rochester, N.Y., J. Dainaus- 
kas, Chicago, Ill., J. Bulota, Lit
tleton, Con., kun. J. Adomaitis,

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

NAUJA KNYGA

Antano Gailiušio — VISAIP 
ATSITINKA, novelės, išspaus
dintos pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga turi 272 
puslapius, joje įdėta 9 novelės. 
Viršelį piešė dail. Romas Vie
sulas. Kaina 6 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS”TEKSTAS

“Auszra”, Lietuvos atgimimo 
laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du didžiuliai 
tomai, įrišti, kainuoja po 20 dol. 
Persiuntimui pridedama po 1.50 
dol. už kiekvieną tomą. Šis svar
bus leidinys, o taip pat ir kitos 
lietuviškos knygos, lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

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

Auka Lietuvių Teisėms GintfFondui........... US$..........
Pavardė, vardas......................................................................

Adresas ....................................................................................

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

INTRODUCTION TO
MODERN LITHUANIAN by L 
Dambriūnas, A Klimas, W.R. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
owning this Grammar and 4 
Cassettes with an orchestral 
version of the Lithuanian and 
USA National Anthems. Gram
mar — $10.00, Cassettes — 
$20.00. Postage and handling 
$1.00. Available at Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

® PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL — 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Kotrynos Grigaitytės naujas 
eilėraščių rinkinys “Tylos dova
na” ką tik išėjo iš spaudos. 
Kaina 4 dol. Taip pat dar gau
namas ir anksčiau išleistas Kot
rynos Grigaitytės eilėraščių rin
kinys “Marių vėjui skambant“. 
Kaina 4 dol. Šios, o taip pat 
ir kitos lietuviškos knygos bei 
plokštelės gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklvn, N.YT 11207.

MŪSŲ SKYRIAI

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St................................................................................................ 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ....................................................................................................  435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ............................................................   342-4240
Brooklyn. N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ...................................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avfenue ....................................................................................................895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ........................................................................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street.............................................................................................. 925-2787
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue.......................................................................... 312 227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd............................................................................................ 216 845-60/8
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ....................................................................................... 365-6780
Herkimer, N.Y. McKcnnan Rd................................................................................................................315 866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue............................................................................    365-6740
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St.......................................................................................................302 478-2871
Los Angele:; 4. Calif. — 159.So. Vermont Avenue .................................................................................. 385-6550
New York, 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................................................................................ 302 478-2871
New York, 3. N.Y. — 324 E. 9fh St............................................................................................................... 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St.................................................................................. 215 WA 5-8878
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..................    602 942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ..............................................................................................  381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave...............................................   301 589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ............................................................   257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ............   475-9746

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanian and proud 
of lt” : valkam (boy’s size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man's 
size) S (34-36), M (38-40), 
L(42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.
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Ossineke, Mich., A. Kazlauskas, 
Putnam, Conn., P. Ąžuolas, 
Woodhaven, N.Y., R. Viliamas, 
Washington, D.C., N. Vamas, La 
Grange Park, Ill., N. Lingertat, 
Dorchester, Mass., W. Jannc, 
Metuchen, N.J., L. Strazdas, 
Budd Lake, N.J., kun. J. Svirs- 
kas, Haverhill, Mass., J. Tama
šauskas, Putnam, Conn., J. Bau
žys, Kearny, N.J., D. Draugelie- 
nė, Hartford, Conn., V. Au
gustinas, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Strazdas, Roselle, N.J., 
A. Krasnakevich, So. Boston, 
Mass., V. Beleckas, Sunny Hills, 
Fla., S. Gorodeckas, Escondido, 
Calif., E. Radionovas, W’est 
Hartford, Conn., A. Bružėnas, 
Ormond Beach, Fla., G. Velyvis, 
North Adams, Mass., J. Venckus, 
Los Angeles, Calif., J. Baužys, 
Chicago, Ill., E. Dietrich, Eliza
beth, N.J., A. Girnius, Howell, 
N.J., kun. V. Kriščiūnevičius, 
Southfield, Mich., V. Mamaitis, 
Sunny Hills, Fla., V. Sirusas, 
New York, N.Y., J. Janušaitis, 
Port Orange, Fla., H. Petniū- 
nas, Richmond Hill, N.Y., R. Zi
nas, Bethlehem, Pa., A. Grinis, 
Flossmore, Ill., V. Ancikas, Ker
nersville, N.C., O. Dirgėla, Wa
terbury, Conn., kun. J. Gašlū
nas, So. Pasadena, Fla., F. Re- 
dikis, W’oodhaven, N.Y., G. Zau
nius, Cranford, N.J., V. Valu
kas, New Haven, Conn., P. Si- 
manauskas, Hartford, Conn., J. 
Ližaitis, Baltimore, Md., B. 
Stundis, Seminole, Fla., O. Pa
kalnis, Manchester, Conn., kun.

(nukelta į 10 psi.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

Zenono Ivinskio veikalas 
“Šventas Kazimieras” — tinka
miausia skaityba pradedant su
kaktuvinius šv. Kazimiero me
tus. Iliustruota. 4 dol. Persiun
timui pridedamas 1 dol. Ši ir ki
tos lietuviškos knygos bei plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Lithuanian Cookery, by I. Sinkevičiūtė. One of the largest 
collections of Lithuanian traditional recipes. $8.00

Introduction to Modem Lithuanian, by A. Klimas, Dambriūnas,
W. Schmalstieg. Grammar for the Lithuanianjanguage. $10.00

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas $8.00
Lithuanian-English, by Piesarskas, Svesevičius. $8.00
Lithuanian Self-Taught, by Variakojytė $4.00
Lithuanian for Beginners, by A. Rinkūnas. $4.00, Teacher’s manual

$3.00, Workbook A $2.50, B $3.00 and C $3.00
Lithuanian record with text $6.00
Mind Against the Wall: Essays on Lithuanian Culture, by 

Rimvydas Šilbajoris. $10.00
Saint Casimir, by Ph. Skabeikis. $1.00
Lithuania 700 Years, by Dr. A. Gerutis and others. $16.00
Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, 1982. 

$5.00
700 Jahre Deutsche-Litauischer Beziehungen (in German), by 

W. Storost-Vydūnas. $14.00
Wenn die Sovjets kommen (in German), by R. Raid. $12.00
Lithuanians we shall be. Lithuanian language Grammar with 

workbook, by M. B. Tamulionytė. $25.00
The USSR-German Aggression Against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00
Pioneer Prince in USA, by S. Maziliauskas, $10.00
History of Lithuania, by J. Končius $4.00
Vytautas the Great Duke of Lithuania, by J. Končius $3.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuanian Pioneer Priest, by W. Wolkovich $6.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00.
Encyclopedia Lituanica, by S. Sužiedėlis & A. Kučas. 6 vol. 

$130.00.
The Living Testament of Faith & Courage in Siberia. $5.00
Samogitia, by Chas. L. Thourot Pichel. $8.00
Lithuania the European Adam, by J. Ehret. $3.00
Manyland Presents Their Best, by S. Zobarskas, $6.00
Eternal Dream, by L. Andriekus. $6.00
We Will Conquer the World, by L. Dovydėnas. $5.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliauda $5.00
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $5.00
Basanavičius: the Patriarch of Lithuania, by A.E. Senn. $10.00
Soviet Genocide in Lithuania, by J. Pajaujis. $11.00.
Lithuania Under Soviet Occupation , by J. Prunskis. $9.00.
Lithuanian Easter Eggs by A. Tamošaitis, $25.00
Lithuanian National Costume, by A. and A. Tamošaitis. $26.00
Puzinas, Color Monography, Album. $25.00
A Color Odyssey, Album — A. Galdikas $16.00
The Way of Nations, Album — J. Juodis. $8.00
An Infant Bom in Bondage — Meditations, on Liberty from 

the Siberia. $7.00
Archbishop George Matulaitis, by Dr. A. Kučas. $15.00
My Lithuanian Coloring Book. Vol. 1 and 2, $2.50 each.
Map of Lithuania. $6.50.
Amber (Lithuanian Gold), by Patty C. Rice. $29.00
Catholics in USSR occupied Lithuania. $4.00

Please add $1.00 for postage and handling.

These and other Lithuanian-English books, records, auto 
stickers, Lithuanian and USA Flags, T. Shirts with Lithuanian 
Emblems and various other souvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

LONG PLAYING — STEREO — HI-FI
LITHUANIAN RECORDS

Aras, Toronto vyrų choro 12 dainų — 10.00
Nerija, Clevelando mergaičių 14 dainų — 10.00
Pavasaris, Šalčių 12 lietuviškų duetų — 10.00
Nauja diena, Šalčių 12 lietuviškų duetų — 10.00
Kur bakūžė samanota, R. Daunoro 15 dainų — 10.00
Dainuok ir šok, J. Nakutavičiaus-Striugaitės 20 dainų — 12.00
Vytis, I. Mažeikaitės ir Vyties orkestro 10 dainų — 12.00
Harmonija, New Yorko kvarteto 14 liet dainų 10.00
Gina Čapkas-Čapkausklenės 10 dainų - arijų — 10.00
Kalėdos, Montrealio lietuvių choro 14 liet giesmių — 10.00
Penktoji dainų šventė Toronte 2 plokštelės — 12.00
Tarp tostų ir dainų, R. Kaspučio 10 šokių-dalnų — 9.00
V. Keblys, solisto 17 dainų - arijų — 8.00
K. Yakutis, solisto 10 dainų-arijų — 6.00
Sodžiaus garsai, 12 J. Stankūno kūrinių, solo-choras — 5.00 
Laša laiko lašai, Brocktono choro 8 dainos su kantata — 6.00 
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 šokių Ir dainų — 6.00
Užaugau Lietuvoj, 11 lietuviškų dainų — 6.00
Dainuojam su Lione, Sol. L Juodis 16 dainų — 5.00
Lietuvos prisiminimai, Sol. L. Jodis 14dainų su gitara — 5.00 
New Yorko vyrų choro 16 dainų — 4.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 12 dalnų-glesmlų 6.00
Kur gintarai, Montrealio jaunimo ansamblio 16 dainų — 10.00
J. Rajauskaitės piano rečitalis — 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės 15 dainų-arijų — 5.00
Dainos ir šokiai, J. Gaižausko 14 dainų - šoklų — 8.00
Religiniai momentai Washlngtono Šiluvos koplyčioj — 4.00 
Lithuanian Language Record Course su žodynillu — 6.00 
Lenkiškų polkų rinkiniai, plokštelė — po 6.00
Lauksiu tavęs ateinant, Montrealio vyrų okteto 17 d. — 10.00 
Kasetės gaunamos šių plokštelių: Sol. G. Capkauskienes —10.00 
ir Sodžiaus Garsai — 6.00

Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
saskaitę. Kartais užsakoma plokštelės, kurios Išparduotos. 
Persiuntimui pridedamas 1.00.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, NY 11207
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KUN. VYTAUTO BAGDANAVIČIAUS
originaliai paruošti sekmadienių Mišių komentarai, 

perduodami Margučio radijo laidose, yra susilaukę 
plataus susidomėjimo. Daugelis klausytojų yra pareiškę 
pageidavimą, kad šie komentarai būtų išleisti knygos 
formoje, ir jais galėtų pasinaudoti ir kitur gyvenantys.

Ateitininkų medikų korporacija “Gaja”, šiuos komen
tarus įvertindama, jų autoriui yra paskyrus 500 dol. 
premiją. Margutis, remiant “Gajos” korporacijai, rįžtasi 
juos išleisti knygos formoje.

Trijų metų KOMENTARŲ ciklas, parašytas remiantis 
naujomis teologinėmis studijomis ir II Vatikano susirin
kimo dvasia atsals ne mažiau kaip 15 dol. Tačiau kas 
atsiųs 10 dol. iki birželio 30 d., tiems knyga bus pasiųsta, 
kai tik išeis, be primokėjimo. Lietuviškos religinės kul
tūros rėmėjai, kurie parems šį leidinį ne mažiau kaip 50 
dol., bus Įrašyti knygon, kaip leidėjai.

Pinigus su tiksliu adresu siųsti Margučiui, 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, IL 60629.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi. Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRA, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Eiderts Lane, Woodhaven, N.Y; 11421, tel. Ml 7-6637.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas ir pavardė .

Adresas ....................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $.
Už kalendorių $.
Spaudai paremti $.

<

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai. 

1 ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, Igarkos

nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. BĮ ynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

J. Karka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. BalaŠaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . . . Religinių 
straipsnių rinkinys, 12 dol.

A. GailiuŠis, Visaip atsitinka.

sū-

zo-

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo 
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba 'apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol., įriš
ta — 15 dol.

Dr. Wilhelm Storost—Vydū
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Sv. Kazi
mieras. 4 dol.

Prof. J. Brazaitis, Raštai, I, II,
III ir IV tomai. įrišti. Po 15

V

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 9 psl.)
V. Paulauskas, Thompson, 
Conn., kun. V. Palubinskas, New 
York, N.Y., dr. B. Svogūnas, 
Elmont, N.Y., A. Stašaitis, New
ington, Conn., J. Miklus, Kearny, 
N J., M. Pūkas, Woodhaven, N.Y., 
V. Savukynas, Woodhaven, N.Y., 
S. šlepetienė, Thompson, Conn., 
A. Savage, Roslindale, Mass., J. 
Sirgėdas, Milltown, N.J., J. Ze- 
linskas, Belleville, N.J., E. Mile
ris, Woodhaven, N.Y., V. Geiba- 
vičius, Woodhaven, N.Y., L. Šim
kus, Clark, N.J., J. Alekna, El
mont, N.Y., Z. Strasdas, Palm 
Beach Gardens, Fla., B. Berno
tienė, West Hartford, Conn., S. 
Baltauskas, Berlin, Conn., A. 
Bakšys, Calverton, N.Y., O. Os- 
molskis, Richmond Hill, N.Y.,
A. Bražėnas, Royal Oak, Mich.,
B. Zapasnikas, So. Orange, N.J., 
M. Jauniškis, E. Northport, N.Y., 
P. Balčiūnas, Hot Springs, Ark., 
kun. W. Wolkovich, Norwood, 
Mass., P. Averka, So. Boston, 
Mass., V. Keiba, Rochester, N.Y., 
J. Karpus, Brooklyn, N.Y., J. 
Field, Fountain Valley, Calif., 
A. Regis, Chicago, Ill., I. Stas
kevičius, Bronx, N.Y., D. Viz
girda, Westlake Village, Calif., 
E. Mažeika, Putnam, Conn., A. 
Vitkauskas, So. Boston, Mass., E. 
Huse, Stamford, Conn., L Oža- 
las, Garwood, NJ., S. Skripkus, 
Keamy, NJ., A. Vilkich, Toms 
River, N. J., V. Rutelionis, 
Rockville, Md., J. Rugelis, May
wood, Ill., A. Rugys, Paterson, 
NJ., V. Šakalys, East Green
wich, R.I., V. Gedmintas, St. 
Petersburg, Fla., K. Brazaus
kas, Lighthouse Pt., Fla., F. Bo- 
ciūnas, Sunny Hills, Fla., M. Bu
činskas, Bronx, N.Y., D. Pocius, 
Brooklyn, N.Y., B. Oniūnas, Ju
no Beach, Fla., K. Miklas, Plain
view, N.Y. E. Baransky, 
Brockton, Mass., A. Neviera, 
Braintree, Mass. E. Krasauskas, 
Hyannis, Mass., P. Šlapelis, 
Centerville, Mass., B. Butvy
das, Parsipany, N.J., V. Račiū
nas, Chicago, HL, G. Balanda, 
Warren, Mich., V. Sinkevičius, 
Chicago, Ill., R. Latvėnas, Cul
ver City, Calif., J. Matulaitis, 
Hillcrest, N.Y., O. Žukas, Glen-

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYT! GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

86-01 114th St. 
Richmond Hill, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 516 997-7655

dol.
A. Musteikis, Dangaus ir že

mės šaknys. Romanas. 10 dol.
R. K. Vidžiūnienė, Vieno va

karo melancholija. Novelės 7 
dol.

P. Melnikas, Pakirsta šaka. 
Romanas, Kietais viršeliais. 
8 dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatinano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais. 6 dol.

A. Šapoka, Lietuvos istorija, 
įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo

DEXTER PARK
PHARMACY ĮĮH 

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER

296-4130

dale, Calif., J, Palubinskas, 
Baltimore, Md., M. Veliuona, 
Baltimore, Md., dr. B. Mikonis, 
Dorchester, Mass., P. Mikšys, 
Leicerster, Mass., K. Simanavi
čius, Marstons Mills, Mass., J. 
Chapukas, Sunny Hills, Fla., 
B. Udalovas, St. Petersburg, 
Fla., B. Skrabulis, Quincy, 
Mass., J. Rentelis, Randolph, 
Mass., A. Žukauskas, Tequesta, 
Fla., P. Krivinskienė, Hamil
ton, Mass., A. Žukauskas, Te
questa, Fla., P. Krivinskienė, 
Hamilton, Ont., G. Valiulis, 
Waterbury, Conn., V. Garsys, 
Worcester, Mass., R. Girnius, 
Westford, Mass., A. Laukaitis, 
Lemont, Ill., A. Hintendorf, 
Hickory Hills, Ill., J. Permi
nąs, Providence, R.I., A. Vaba
las, Venecuela, J. Šaras, Ply
mouth, Mass., A. Steponienė, 
Woodhaven, N.Y., W. Sinus, 
Massapequa, N.Y., K. Sir
gėdas, Richmond Hill, N.Y., L. 
Jankauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., S.F. Walls, Pitts- 
burt, Pa., A. Ruzgas, Wood
haven, N.Y., V. Jankus, Del- 
ran, NJ., A. Sheputis, Wood
haven, N.Y., V. Alones, Floral 
Park, N.Y., M. Lūšys, Wood
haven, N.Y., A. Starinskas, 
Dorchester, Mass., K. Keblys, 
Baton Rouge, LA, O. Siemaš- 
ka, Woodhaven, N.Y., E. Buš
kevičius, Hartford, Conn., 
kun. P. Jonaitis, Gloversville, 
N.Y., A. Uiski, St. Peters
burg, Fla., V. Trinavich, So. 
Boston, ... Mass., O. Slema, 
Worcester, Mass., A. Survila, 
Binghamton, N.Y., V. Baukys, 
Dearborn Heights, Mich., A. 
Valentines, Norwood, Mass., A. 
Janus, Centerville, Mass., S. Ja- 
nušas, Sea Cliff, N.Y., J. Bab
ravičius, St. Petersburg Beach

Po 3 dol. E. Cibas, Mil
ton, Mass., W. Burdulis, Wor
cester, Mass., R. Jurkūnas, Lo
mita, Calif., K. Barkauskas, Phi
ladelphia, Pa., V. Draugelis, So. 
Windsor, Conn., O. Kaseta, 
Brockton, Mass.

Po 2 dol. — J. Plikun, Wor
cester, Mass., J. Dabrila, Dor
chester, Mass., K. Barimas, Or
mond Beach, Fla., J. Gedmin
tas, Los Angeles, Calif, E. ŠiL 
galis, Baltimore, Md., A. Aistis, 
Temple Hills, Md., E. Marti
šius, Wrentham, Mass., K. Ado
mavičius, West Boylston, Mass., 
M. Kairys, N. Providence, R.I., 
S. Gimbutas, Wilmington, Del. 
M. Balčiūnas, Sunny Hills, Fla., 
S. Rimas, Lawrence, Mass., O. 
Sarkauskas, Worcester, Mass., 
M. Volinus, Middle Village, N.Y 
A. Migliore, Glendale, N.Y., J.

Valaitis, Worcester, Mass., N« 
Kent, Valencia, Calif., R. Dalan- 
gauskas, New Britain, Conn., F. 
Shablauskas, Richmond Hill, 
N.Y., L. Tamošaitis, Woodha
ven, NX, V. Eringis, Baltimore, 
Md., P. Lolis, Brockton, Mass., 
G. Gobis, Amsterdam, N.Y., E. 
Garla, Woodhaven, N.Y., T. Va- 
saitis, New York, N.Y., J. Gaide
lis, Thompson, Conn.

Po 1 dol. — R. Budreika, 
Juno Beach, Fla., F. Liktorius, 
Ozone Park, N.Y., K. Čikotas, 
Delran, N.J., K. Matonis, Ocean, 
NJ., A. Tunaitis, St Petersburg, 
Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

Štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 6 
dol.

Kl. Jūra, Kauburėliai. 8 dol.
A. N. Niliūnas, Vyno stebuk

lai. Įrišta. 5 dol.
L. Andriekus, Saulė kryžiuose.
5 dol.

L. Andriekus, Naktigonė. 5 
dol.

P. Gaučys, Lianų liepsna, 
Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

A. Tyruolis, Žvaigždynų so
natos. Kietais viršeliais. 9 dol.

V. Alantas, Paversmiai. Kier 
tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana.-
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai.
6 dol.

K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

žydi. 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai į tolį.

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

zijos knygas, administracija pri
dės dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai“ arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos’ . 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

keliais. 18 dol.
A. Tyruolis, Vainikas, Kry

žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. III dalis. 
11 dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Vysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame gyvenime. 5 dol.

šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

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

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

Užsakau "Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persluntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Įrišta. 20 dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku
pija. Įrišta. 23 dol.

Auszra — 1 tomas. Įrištas. 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

J. Puzinas, Petras Avižonis. 
Įrištas. 10 dol.

J. Eretas, Št. Šalkauskio bio
grafija. Įrišta. 5 dol.

Prof. J. Eretas tarnyboj Lie
tuvai. Straipsnių rinkinys. 4 
dol.

St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio
grafija. 5 dol.

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

Šv. Raštas, Naujasis Testa
mentas. Įrištas. 6 dol.

Z. Ivinskis. Šv. Kazimieras. 
5 dol.

M. BĮ ynas, Nostradamus ir 
pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
tė. motina Marija. 5 dol.

J. Dainauskas, Aušra, 1980 
kovo — 1980 gruodžio 6 dol.

J. Vaišnys, Dabartinė lietu
vių kalbos rašyba. 3 dol.

P. Gaučio vertimas. Pinnasis 
stebuklas. Azorin. 5 dol.

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. 14Uidsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas I 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj. 3-11 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai ............ ..............
Encyclopedia Lituanica 6 tomai .............................
Vinco Krčvfe Raštai 6 tomai...................................
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas...................

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

$366.00
$125.00 

$32.60 
$13^5

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

SAVO TAUPYTOJAMS MOKA AUKŠČIAUSIUS 
PROCENTUS:

už taupomąsias sąskaitas

už IRA indėlius

už certifikatus nuo

9%/o (9.48% yield)

10% .11 %
KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 

100,000 DOL.

KASOS adresas:

86-01 114th Street 
Richmond Hill, N.Y. 11418 

Telef. 212 441-6799
Įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 

8 vai. vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. Ir šeštadieniais 
Iki 5 vai. vakaro.
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Laisvės Varpo sukaktuviniame koncerte Bostone kovo 24. Iš k. altas Vilija Mozūraitytė, 
Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis, pianistė Raminta Lampsatytė-Kollars, smuiki
ninkas Mykolas Kollars. Nuotr. K. Daugėlos

čiute savo, gi smuikininkas Kol
lars atliko Paganini Nr. 24.

Visa programa labai puiki. 
Lietuviškoji dalis gal daugiau 
buvo skirta jaunimui. Gaila, kad 
jaunimo salėj matėsi labai ma
žai.

Po programos vyko vaišės, lo
terija ir pasigerėjimas jaunais 
menininkais.

Taip gražiai paminėta Laisvės 
Varpo 30 metų sukaktis. Linkė
tina, kad jis ir toliau taip gra
žiai skambėtų, kaip skambėjo 
per tuos 30 metų.

Kultūrinė popietė
Jau šešeri metai, kaip Bosto

ne veikia Lietuvių Tautodailės 
Instituto skyrius. Ši kultūrinė 
organizacija siekia rinkti, išlai
kyti, išsaugoti senąjį lietuvių 
liaudres menų ir kurti bei puo
selėti naująją lietuvių tautodai-
k-

Šį pavasari skyriaus pirmi
ninkė Laimutė Švarcaitė-Kor- 
mos perdavė vadovavimų

Puikus koncertas Laisvės Varpo 
sukakty

Kovo 24 So. Bostono Lietuviu C 
Piliečių D-jos auditorijoj pami
nėta Laisvės Varpo radijo va
landos 30 metų sukaktis puikiu 
koncertu.

Per tuos 30 metu Laisvės 
Varpas varė gražią kultūrinę 
vagą ne tik radijo bangomis, 
bet ir aukšto lygio kultūriniais 
renginiais. Pirmoje Laisvės Var
po programoj 1954 kovo 7 jos 
vedėjas Petras Viščinis taip 
skelbė: “Pradedamoji progra
ma bus visiškai skirtinga nuo 
kitų lietuvių radijo programų. 
Lietuviškoji muzika, gražiosios 
mūsų dainos, atliekamos solistų, 
kvartetu ir choru, visuomeniniai 
ir kultūriniai reikalai, lietuviš
kumo puoselėjimas ir ugdymas, 
ypač jaunojoje mūsų kartoje — 
tai mūsų programa, kuriai

stengsimės burti visas mūsų kū
rybines jėgas . . . Pagrindinis 
programos tikslas bus bendri 
lietuvių tautos reikalai: Lietuvos 
laisvinimas, lietuvybės palaiky
mas, tautinės kultūros klausi
mai, jaunimo gelbėjimas nuo 
nutautimo.”

Per tuos 30 metu Laisvės Var- C
pas ir laikėsi savo pažadų. Daž
nai girdime svečius kalbėtojus, 
kurie kalba istoriniais ar šių die
nų Lietuvos klausimais. Joks 
svarbesnis lietuviško gyvenimo 
įvykis nepraleidžiamas jo nepa
minėjus Laisvės Varpo progra
moj.

Šio sukaktuvinio renginio me
tu JAV LB vykdomasis vice
pirmininkas ir Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirmininkas Jo
nas Urbonas, atvykęs iš Detroi
to, sveikino Laisvės Varpo vedė
ją Petrą Viščini, dėkojo jam už 
jo lietuvišką darbą, linkėjo ir 
toliau nepavargti ir tęsti tą la
bai svarbų darbą. Taip pat per
skaitė Lietuvos Diplomatinės 
Tamvbos šefo ir Lietuvos atsto-*

v o Washingtone dr. Stasio A. 
Bačkio sveikinimą. Taip pat

A.A. 
ADELEI VERŠELIENEI

mirus, jos sūnui Vytautui, dukrai Gražinai Bartkuvienei 
ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

E. ir A. Baliūnai

perskaitė ir JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkės Ingridos 
Bublienės sveikinimą.

Ši Laisvės Varpo sukaktis 
buvo minima puikiu koncertu, 
kurio programą atliko meninin
kai iš Europos: Vilija Mozu- 
raitytė — altas, Mykolas Kol
lars — smuikininkas ir Raminta 
Lampsatytė-Kollars—pianistė. 
Visi trys menininkai yra aukšto 
lygio ir koncertavę eilėje valsty 
bių Europoj ir dabar Amerikoj.

Programą pradėjo Vilija Mo- 
zuraitytė J. Brahms kūriniais 
vokiškai: Madchenlied — Mer
gaitės daina, Wie Melodien zieht 
es mir— Melodija užvaldo min
tis. Fruhlingstrost — Nuramini
mas pavasarį, Dein blaues 
Augę — Tavo mėlynos akys, Im- 
mer leiser wire! mein Schlum- 
mer — Vis tyliau miegu ir Mei
ne Liebe ist gruen — Mano mei
lė žalia. Smuikininkas Mykolas 
Kollars ir pianistė Raminta 
Lampsatytė-Kollars atliko J. 
Brahms Sonatą smuikui ir forte- 
pionui D — moll: Allegro, Ada
gio U poco presto e con sen
timento ir Presto agitato.

Po pertraukos altas, smuikas ir 
fortepionas atliko C. įves Saulė
tekis ir K. Brundaitės Dvi rau
dos. Tada smuikas ir fortepio
nas atliko O. Balakausko — 
Kaip marių bangos prisilieti
mas, Kaip su mėlynom erdvėm, 
Kaip volungės riksme.

V ilija Mozūraitytė dainavo: 
J. Barkausko Trys satyriniai pa
veikslėliai — reginiai, varlė ir 
jautis ir norai; J. Gruodžio har
monizuotas lietuvių liaudies dai
nas: Žemė kėlė žolę, Ėsk, kar
vute, Obelėlė ir Alaus, alaus. 
Bisui Jakubėno — Tėvas su mo-

naujai valdybai, kurią sudaro: 
Saulė Šatienė — pirm., Dana 
Eikinienė — ižd., Liuda Šukie
nė — sekr., Dana Barūnaitė — 
meno vadovė, Aldona Lingertai- 
tienė — representacija.

Naujoji valdyba nutarė pradė
ti savo veiklą su kultūrine po
piete, kuri vyks balandžio 15 d., 
3 vai. p.p., Liet. Pil. D-jos II 
aukšto patalpose. Programoje 
— dail. Danguolės Kuolienės 
paskaita "Liaudies meno bruo
žai lietuvių grafikoje” ir tautinių 
drabužių bei juostų paroda. Pa
skaitą dailininkė iliustruos 
skaidrėmis. Po programos atsi
lankiusi ėji gal ės įsi gyti vėl y k ini ų 
tortų ir margučių. (S.Š.)

“Taupa” ir Linas Kojelis
Kogo 10 įvykusiame “Taupos” 

metiniame susirinkime valdyba, 
kredito ir revizijos komisijos 
padarė pranešimus apie Taupos 
veiklą. Iš pranešimų matėsi, kad 
Taupa jau yra ant gero kelio. 
Įnašai — indėliai auga, auga ir 
indėlininkų gaunamas geresnis 
procentas nei bankuose. Taip 
pat duodamos paskolos. Ir dar 
gera žinia, kad į Taupą jau į- 
sijungė ir Lietuvių Bendruome
nės Bostono apygarda, kurią 
sudaro eilė apylinkių. Reiškia, 
Taupos patarnavimais galės 
naudotis net ir tolimesnės lie
tuvių kolonijos kaip Rhode Is
land ir net Maine.

Pagal kredito unijų įstatus, 
buvo renkama dalis valdybos. 
Perrinkti tie patys kandidatai, 
kurie buvo valdyboje ir praeito
je kadencijoje. Tik į kredito ko
misiją darinktas vienas narys — 
Vilija Eikinaitė. Dabar valdybą 
sudaro: pirmininkas R. Veitas, 
vicepirm. V. Eikinas, ižd. T.

Ashrnanskas, pagalb. iždininke 
R. Kapočiūtė, sekr. B. Šležienė, 
nariai — G. Čepas, V. Jurgė- 
la, š, Norvaiša ir V. Rasys. 
Paskolų komisija: D. Izbickienė, 
G. Subatis, A. Chaplik, D. Ei
kinienė ir V. Eikinaitė. Revizi
jos komisija: A. Januška ir V. 
J urgėla.

Kredito unijos darbo valan
dos: nuo pinnadienio iki šešta
dienio nuo 10 vai. ryto iki 2 
vai. p.p. Adresas; 268 West 
Broadway, P.O. Box 95, So. 
Boston, MA 02127.

Indėliai yra apdrausti federa
linės valdžios iki 100,000 dol.

Po oficialios dalies svečias iš 
Washingtono, Baltųjų Rūmų, 
Linas Kojelis savo paskaitoje tu
rėjo dvi temas: Amerikos eko
nomija ir Lietuvos klausimas. 
Jis nurodė, kiek kiekvienas ame
rikietis, o tuo pačius ir čia gy
venąs lietuvis, Reaganui esant 
prezidentu, tapo turtingesnis. 
Amerikos gyventojų surašymo 
daviniais 740,000 užsirašė lietu
viais ar lietuviškos kilmės. Tai 
Reagano mokesčių mažinimas 
ir infliacijos sumažinimas kiek
vieno kišenę papildė $1800, ki
taip sakant ir lietuviai liko 
trečdaliu bilijono dolerių tur
tingesni. Baltuose Rūmuose jis 
atstovaująs 55 etninėm grupėm. 
Kai kurios yra iš jų aktyvios, 
o kitos ir visai nepasireiškia. 
Aktyviausi esą ispaniškos kil
mės. Pav. dvikalbiškumo rei
kalam paskirtų lėšų jie gauna 
apie 95%. Aktyvumas esąs la
bai svarbus visur, o ypač Wash
ingtone. Tad visom tautybėm, o 
tuo pačiu ir mum lietuviam, 
dabai svarbu būti aktyviem. Rei
kia palaikyti kontaktą su abie
jų partijų žmonėmis. Pav. kong- 
resmanas iš Dorchester, Mass., 
Brian Donnelly, demokratas, 
bet jis labai dirbęs Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų reikalam. 
Jo dėka ir buvusi pravesta tau
tybių rezoliucija. Jis net tauty
bių delegacijai užleidęs kongre

so rūmuose savo darbo kambarį, 
iš kurio jie lankę kitus kongres- 
manus, kad pasirašytų jog re
mia tą rezoliuciją. Esą reikia 
raginti jaunimą, kad jis daugiau 
domėtųsi politika. Visose valsty
bėse reikią kontaktuoti ir sudo
minti politikierius Lietuvos rei
kalais. Tik, esą, tokiu būdu 
galima daug pasiekti. Tautybės, 
kurios kongrese turi savo atsto
vus, kaip pav. graikai ir kiti, 
jiem viskas lengviau prieinama. 
Lietuviai irgi turi stengtis eiti į 
politiką.

Vėliau Linas Kojelis atsakinė
jo į klausimus. Visa Lino Koje
lio kalba ir atsakymai buvo la
bai gyvenimiški ir praktiški. 
Būtų džiugu, kad tokių jaunų 
žmonių turėtume daugiau. Li
nas gimęs 1955, dačiau politi
koje jau yra pasiekęs aukštą 
vietą.

BOSTONO RENGINIAI

Balandžio 8 — Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone 80 
metų sukakties minėjimas ir pa- 
rapiečių sueiga.

Balandžio 15, sekmadienį, 3 
vai. popiet tautinių drabužių 
paroda ir dail. D. Kuolienės pa
skaita Lietuvių Piliečių D-jos 
II aukšto patalpose.

Balandžio 29 d. 3 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj Hamiltono teat
ras “Aukuras” suvaidins “Tėviš
kės pastogėj”. Rengia vyr. skau
čių židinys.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo S Bd 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Talef. 2684X89. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis liotuvlikų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto Ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
7209.

‘A.rpber H°lidays”
1984 M. EKSKURSIJOS { LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1 - 617 - 268 - 8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change

Balandžio 18 —$1114.00 Liepos 9 — $1618.00
Gegužės 9 — 1114.00 Liepos 18 — 1361.00
Gegužės 14 —1335.00 Rugpiūčio 1 — 1361.00
Gegužės 30 — 1361.00 Rugpiūčio 13 — 1528.00
Birželio 11 — 1315.00 Rugsėjo 5 —1361.00
Birželio 18 — 1528.00 Rugsėjo 17 — 1127.00
Birželio 20 — 1361.00 Rugsėjo 26 — 1142.00

Spalio 3 — $1268.00

A.A.
Dipl. Ekon. JONAS K. KARYS

Mirė 1984 m. kovo 26 d. Bridgeporte, Connecticut.

Buvo gimęs Žaslių valsčiuje, Skėrių kaime. Ameri
koje gyveno 37 metus.

Savanoris - kūrėjas, žurnalistas, lietuvių numizma
tikos pirmūnas, mokslininkas - autorius, už Numizmati
kos trilogiją apdovanotas “Aidų“ žurnalo premija.

Priklausė prie Lietuvių Bendruomenės. Buvo vie
nas iš Bridgeporto LB apylinkės steigėjų, ilgametis 
Revizijos komisijos pirmininkas.

Velionis buvo pašarvotas Charles Dougiello šerme- 
- ninėje, išlydėtas iš Šv. Jurgio bažnyčios.

Giliame liūdesyje liko žmona Joana Karienė- 
Reivytytė.

Ėaisvydos Janulaitytės nuotrauka (spalvota) prrnšė "Gape 
Cod 1 uncs” dienraščio pinną puslapį, kai laikraštis aprašė 
Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėįima. įvvkusi 
Gcnten ilįe, Mass.

BnnK-BV-mRiL
Pustoge paid both mays

mort UJtwt BmiKinG BY-mmiis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paltu So. Boston Savings 

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti | ban-' 
ar (uos steUjkti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj F 
traukla sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-

procentus, 
leidžiamus Įstatymų, t £ 

Dėl lengvo taupymo bū-. * .
do per paltą skambinkit Mr. 

Donahue 268-2500
arbe raiyklt paduotais adrėsals.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 7 ir 8, šešta
dienį ir sekmadienį, dail. Vlado 
Žiliaus dailės paroda mažojoje 
salėje. Rengia New Yorko skau- 
tininkės.

Kun. Stasys Yla, miręs prieš 
metus, bus prisimintas šį sekma
dienį, balandžio 8. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. bus 
pamaldos, paskui parapijos salė
je dr. Vytauto Vyganto paskai
ta. Studentai ateitininkai atlliks 
kitą programą. Rengia New Yor
ko ateitininkai.

Dail. Vlado Žiliaus naujųjų ta
pybos darbų paroda rengiama 
balandžio 7 ir 8 Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Paroda 
lankoma šeštadienį nuo 1 v. 
iki 9 v.v., sekmadienį nuo 12 
vai. iki 6 v.v. Parodos atidary
mas — balandžio 7, šeštadienį, 
6:30 v.v. Po atidary mo — kavu
tė ir vaišės. Parodą rengia New 
Yorko skautininkės, norėdamos 
“Skautų Aidą“ paremti. Tai bus 
antroji dail. Vlado Žiliaus indi
vidualinė paroda Kultūros Židi
nyje.

Lietuvos vyčių 110 kuopa or
ganizuoja ekskursiją į Kanadą. 
Išvykstama balandžio 27, 
penktadienį, 7 vai. vak. Grįž
tama balandžio 30, pirmadienio 
vakare. Įskaitant kelionę, nakvy
nes ir 8 valgius bei kitus įvai
rumus — asmeniui 179 dol. 
Dėl rezervacijų skambinti Jonui 
Adomėnui 212 497-5212.

Laisvės Žiburio metinis pava
sario koncertas bus balandžio 
28, šeštadienį, prieš Atvelykį. 
Programą atliks Nelė ir Arvydas 
Paltinai, kurie specialiai šiam 
koncertui atvyksta iš Vokietijos. 
Kaip įprasta, Laisvės Žiburio 
koncertai sutraukia daug publi
kos. (Žiūr. skelbimą.)

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
yra pakviestas dalyvauti Bay
side vyrų choro klubo koncerte, 
kuris skiriamas to klubo 40 me
tų sukakčiai. Perkūnas dalyvaus 
jų programoje ir atliks kelias 
lietuviškas dainas. Jau iš anks
čiau Perkūnas su šiuo klubu 
palaikė santykius ir jau yra da
lyvavęs jo koncertuose. Perkūno 
choras šiemet mini savo veik
los 20 metų sukaktį. Sukaktu
vinis koncertas bus birželio 2 
Kultūros Židinyje. Chorui vado
vauja muzikas Viktoras Ralys, 
o valdybos pirmininku yra Lion
ginas Drangauskas. Jo telefo
nas — 212 296-5655.

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus balandžio 
12, 13, 14 ir 15 dienomis. Ket
virtadienio, penktadienio ir 
šeštadienio vakare 7:30 v. bus 
konferencijos. Užbaigimas Ver
bų sekmadienį 11 vai. Rekolek
cijom vadovauja prel. Vytautas 
Balčiūnas iš Thompson, Conn., 

Villa Maria seselių vienuoly
no kapelionas.

Birutė Ambraziejus-Kwetz iš 
Englewood Cliffs Darbininko 
redakcijai atsiuntė The Record 
laikraščio iškarpą iš kovo 18 lai
dos. Iškarpoje perspausdintas 
AP agentūros paskelbtas Valsty
bės departamento pareigūno El
liott Abrams pareiškimas, pa
darytas Los Angelėje Baltų Lais
vės Lygos susirinkime. Praneši
me sakoma, kad Baltijos valsty
bės atgaus nepriklausomybę. 
Baltų kraštus sovietai užgrobę 
savo saugumo sumetimais, bet 
koks gi sovietinis saugumas juos 
verčia užgrobti ir Afganistaną, 
Afriką, Karibus, Lotynų Ameri
ką, kur sovietai veržiasi. Ameri
ka nepripažįsta Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
ir nepripažins. — Darbininko re
dakcija dėkoja už iškarpos at
siuntimą.

Apie šv. Kazimierą knygelė 
portugalų kalba jau pasiekė ir 
Darbininko redakciją. Ją parašė 
kun. Pranas Gavėnas, išspaus
dino saleziečių Spaustuvė Sao 
Paulo mieste. 86 psl., iliustruo
ta. Viršelyje įdėta skulptoriaus 
Juozo Zikaro sukurtas šv. Kazi
miero reljefas.

L.A.K. mergaičių B tinklinio 
komanda kovo 31 dalyvavo rajo
niniam turnyre, kuris apima NY 
NJ CT ir New England, ir lai
mėjo antrą vietą. Žaidė 11 rung
tynių, iš kurių 10 laimėjo. Baig
minėse rungtynėse susitiko su 
PEPSICO BLUE 10.

Gegužės mėn. dalyvaus rytų 
pakraščio turnyre. Balandžio 
28-29 atstovaus klubui Šiaurės 
Amerikos Lietuvių sporto žaidy
nėse Toronte.

Dėmesio sportininkų tėvam, 
kurie planuoja važiuoti į Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto žaidy
nes Toronte balandžio 28-29 
savo mašinomis. Prašoma pra
nešti klubo pirm. A. Mičiuliui 
441-1131 arba klubo sporto va
dovui A. Jankauskui 849-2260, 
kad būtų galima suderinti kelio
nės eigą.

Kun. Stasio Ylos pamokslas, 
pasakytas praėjusiais metais per 
politinių kalinių suvažiavimą 
Chicagoje, buvo perduotas per 
Laisvės Žiburio radiją balandžio 
1. Pamoksle apibūdinamos so
vietinės pastangos sunaikinti 
lietuvių veikėjus ir įtakinguosius 
žmones, juos inkriminuojant kaip 
žydų žudikus. Būtų verta šį 
pamokslą išspausdinti spaudoje. 
Tai buvo paskutinis kun. St. 
Ylos pamokslas, nes jis po kelių 
dienų mirė Chicagoje.

Šv. Kazimiero paveikslas, 
nutapytas dail. Adomo Galdiko, 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Paveikslo dydis —12 x 9 
inčų. Krautuvėse galima gauti 
standartinius rėmelius. Kaina — 
2 dol. Persiuntimo išlaidom dar 
pridedamas 1 dol. Paveikslas 
žmonių yra mielai perkamas.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas balandžio 29 rengia tra
dicinę Atvelykio popietę su 
puošniu ir turtingu Velykų sta
lu. Laimėjimam leidžiamas 
dail. Juozo Bagdono paveikslas.

Fiorentina Kurgonienė, dail. 
Kęstučio Zapkaus motina, mirė 
kovo 14 New Yorko vėžio li
goninėje. Čia buvo atvežta iš 
Chicagos, kur ji pastoviai gyve
no. Palaidota Chicagoje šalia jos 
vyro, kuris mirė prieš porą mė
nesių. Jos sūnus Kęstutis Zapkus 
yra pasižymėjęs jaunas dailinin
kas, dalyvavęs įvairiose parodo
se. Jo vieno kūrinių išleistas at
virukas yra platinamas Metropo
litan operos rūmų kioske. Jis 
pats dėsto meną vienoje Long 
Island mokykloje.

Vainikas, kryžius, lelija, — to
kiu vardu yra pavadinta kazi- 
mierinė grožinės literatūros an
tologija, kurią suredagavo Al
fonsas Tyruolis. Išleido Lietu
viškos knygos klubas Chicagoje. 
Knyga turi 328 puslapius, joje 
dalyvauja apie 50 autorių. Čia 
surinkta poezijos, beletristikos 
ir dramos veikalų įvairios ištrau
kos. Knyga jau pasiekė ir Dar
bininko redakciją. Gaunama ir 
Darbininko administracijoje. 
Kietais viršeliais — 12 dol., 
minkštais viršeliais 9 dol.

Įvairius spaudos darbus at-' 
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atlieka 
švariai, gražiai ir sąžiningai. 
Skambinti — 212 827-1350.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzin o. 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........................................................... ...........

, jį

PLOKŠTELĖ 
IŠ VOKIETIJOS

Kur bakūžė samanota. Solisto 
Ričardo Daunoro įdainuotos 
dainos ir arijos. Pirmoj pusėj: 
Kur bakūžė samanota, Auki, ber
želi, Anoj pusėj Dunojėlio, Ėsk, 
karvute, Augau aš pas tėvelį, 
Neturiu aš namelių, Šią naktelę, 
per naktelę, Išėjo tėvelis į ža
lią girelę, O, gimtine. Antroj 
pusėj arijos iš L. van Beetho
ven, W.A. Mozart, A. Thomas, 
G. Verdi kūrinių. Su persiunti
mu gaunama už 12 dol. Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DAIL. VLADO ŽILIAUS
MENO PARODA

Įvyks balandžio 7 - 8 dienomis 
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

PARODA LANKOMA:
šeštadienį nuo 1 vai. iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v.

ATIDARYMAS
balandžio 7, šeštadienį, 6:30 v.v. 
Po atidarymo — kavutė ir vaišės

Paroda rengiama New Yorko skautininklų 
“Skautų Aldui“ paremti

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

R E N G E J O S

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

Eglė Vainius, Real Estate par
davėja. dirba su R. T. Real 
Estate Agency, Inc., Bay Head, 
New Jersey. Tel. 295-9700 (na
mų tel. 295-8493). E. Vainienė 
priklauso prie South Monmouth 
ir Ocean County Multiple Lis
ting Service. Įstaigoj kreipiantis 
paminėti, kad norite būti E. Vai
nienės klijentais.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr, towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

Regina Ridikienė rūpinasi 
šių metų madų paroda, kurią 
rengia Balfo 100-tasis sky
rius.

Madų paroda, rengiama Bal
fo 100-jo skyriaus, bus gegu
žės 6, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Stalus galima 
užsisakyti: New Jersey pas Al
doną Klivečkienę — 201 768- 
2327, pas Vincą Padvarietį 
212 847-5619 arba pas Antaną 
Pumputį — 212 296-1939.

Mažųjų dienos, Vytės Nemu
nėlio — Bern. Brazdžionio vai
kų poezijos rinktinė jau išspaus
dinta pranciškonų spaustuvėje 
ir siuntinėjama platintojam, au
toriui, leidėjam. Išleido Los An
geles ateitininkų specialus ko
mitetas.

Pranas Dulevičius, išbuvęs 
du mėnesius Jamaica ligoninėje, 
vasario 28 nuvežtas į Far 
Rockaway sveikatos įstaigą. Da
bartinis jo adresas yra: Haven 
Manor H.R.F., 1441 Gateway- 
Blvd., Far Rockaway, N.Y. 
11691, tel. 212 471-1500. Juo ir 
toliau rūpinasi Emilija Raste
nienė.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

ŠAULIŲ KULTŪRINĖJ VAKARONĖJ

New Yorko šaulių kuopa iš
leido savo nario - šaulio Jono 
Rūtenio eilėraščių knygą “Šven
tieji dūmai”. Susipažinimą su 
knyga ir susitikimą su autoriu
mi kuopa surengė kovo 31 Kul
tūros Židinyje.

šią kultūrinę vakaronę pradė
jo kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas, supažindindamas su au
toriumi. Toliau vadovavo Šaulė 
Vida Jankauskienė. Ji paskaitė

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 
KONCERTAS

Apreiškimo parapijos tradici
nis Verbų sekmadienio religinis 
koncertas Šiemet bus balandžio 
15, sekmadienį, 4 v. popiet baž
nyčioje.

Choras šiemet atliks Th. Du 
Bois “Septynius paskutinius 
Kristaus žodžius“. Solistai bus 
šie: sopranai: Angelė Kiaušaitė 
ir Tina Brinton, tenoras — Lar
ry Glenn, bosas — Joseph Gus- 
tern. Vargonais palydės Steven 
Frank, Miraculous Medai bažny
čios vargonininkas ir choro va
dovas iš Ridgewood. Apreiškimo 
parapijos chorui vadovauja Vik
toras Ralys.

The Firebird pučiamųjų kvin
tetas dalyvauja ir šiemet kon
certe. Kvintetui vadovauja 
Drew Lowery.

Po koncerto tuoj bus palai
minimas Švč. Sakramentu. Visi 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti šiame koncerte ir tuo pakilia 
nuotaika pradėti Velykų Di
džiąją savaitę.

Kultūros Židinio pavasario 
šventė šiemet įvyks gegužės 13. 
Bus pamaldos, motinų pagerbi
mas, užkandžiai ir atgaiva.

J. Rūtenio eilėraščių iš knygos. 
Kazys Jankūnas kalbėjo apie 
knygą išsamiau. Jis supažindino 
su knygos turiniu, apie ką au
torius kalba savo eilėraščiuose. 
Pats autorius irgi paskaitė savo 
įvairios kūrybos.

Už knygą ir už autorių pakelt 
tos šampano taurės. Po to buvo 
jaukios vaišės, užsitęsusios apie 
porą valandų. Vaišes parengė 
Ona Balsienė ir p. Šeputienė, 
talkino V. šližienė.

.Autorius Jonas Rūtenis, anks
čiau gyvenęs čia New Yorke, 
prieš keletą metų išsikėlęs į 
Cape Codą, į Šią vakaronę buvo 
specialiai atvykęs.

Kredito Unijos KASOS meti
nis narių susirinkimas įvyks ba
landžio 29, sekmadienį, 2 vai. 
po pietų Kultūros Židinio žemu
tinėje salėje. Programoje bus 
pranešimai apie Kasos finansinį 
stovį ir organizacinę veiklą. Taip 
pat įvyks rinkimai į direktorių 
tarybą ir pranešimai iš Kasos 
skyrių Chicagoje ir St. Peters- 
burge.

Ieškoma sekretorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtų 
gerai rašyti rašoma mašinėle, 
efektyviai komunikuoti telefonu 
ir raštu bei vairuoti. Darbo 
pareigos pagrindinai apima ma
šinraščio darbus, siuntų pakavi
mą bei prašymų pildymą ir iš
siuntimą ir kitus techniškus- 
administracinius rūpesčius. 
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi
nimui gaunama dail. Adomo Galdiko piešto šv. Kazimie
ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12 x 9 inčų. 
Kaina 2 dol.
k Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12 x 9 inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

PAVASARIO KONCERTĄ
— BALIŲ

šeštadienj, balandžio 28 d.
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE IŠKILŪS LENGVOSIOS MUZIKOS MENININKAI

NELĖ IR ARVYDAS PALTINAI
(neseniai pasitraukę iš ok. Lietuvos)

ŠOKIAMS GROS JOE THOMAS ORKESTRAS
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugenija Kezlenė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie Įėjimo. Patartina bilietus Įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
217-25 54 Ave., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

siųsti Lithuanian Radio Club vardu,

NEW JERSEY:
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Pralelka 256-5224
D. Dldžballenė 925-4761
R. Bitėnai 351-7963

NEW YORK:

A. Diržys 296-7385
Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezlenė 296-0798
R. Kezys 769-3300; 229-9134 
B.V. Labutis VI 7-5550
M. šalinsklenė 296-2244
V. Vasikauskas VI 7-1286
R. Kezys 229-9134; 769-3300

N. P. Baltrullonis AX 7-0991

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V AL. RYTO
7.A LSVĖS




