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Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, lapkričio 12 - 15 daly
vavo Washington, D.C., jvyku-

Savaitės 
įvykiai 4

Urugvajaus civilinio preziden
to rinkimus laimėjo centrinės 
Colorado partijos kandidatas 
Julio Maria Sanguinetti, surink
damas 38.8 proc. balsų. Kraštą 
valdo karinė diktatūra, pažadė
jusi valdžią perleisti kovo 1.

Argentinos gyventojai balsavi
mu patvirtino Vatikanui talpi
ni ūkaujant su Čile sudalytą 
sutartį dėl Pietų Amerikos pieti
niam smaigaly esančio Beagle 
kanalo priklausomybės.

Tarptautinis Haagos tribuno
las nutarė, kad jo jurisdikcijai 
priklauso spręsti Nikaragvos vy
riausybės skundą prieš JAV dėl 
bandymo ginkluota jėga nu
versti jos vyriausybę.

JAV buvo įsakiusios, Libano 
teroristam pasigė rus, jog jie im
sis teroro veiksmų prieš JAV 
įstaigas. Viduržemio 
esančiam lėktų vnečiui 
senhower būti pasiruošus
karinių veiksmų prieš teroristų 
lizdus.

Libano armija perėmė Beiruto 
ir jo priemiesčių apsaugą ir į- 
spėjo gyventojus, kad tik jos ka
riai gali būti ginkluoti gat
vėse.

Apie 1000 Lenkijos vyriausy
bės remiamų unijų vadų, sek
dami uždarytos Solidarumo uni
jos pavyzdžiu, sudarė unijų fe-

jūroj

imtis

Paruošti karo laivyno lakūną, 
kad jis galėtų dienos metu nu
sileisti ant lėktuvnešio blikties, 
JAV vyriausybei kaštuoja 1 mil. 
dol.

Irano min. pirmininkas Hus
sein Moussavi apkaltino šnipinė-

ir jis savo veiklą Irane sustab
dė, apkaltindamas Iraną, kad jis 
pažeidinėja Genevos konvenciją 
dėl karo belaisviu.

Pakistano organai išvarė iš Pa- 
šavar miesto ten prisiglaudusių 
10.000 nevedusių afganų pabė- 

padažnėjo 
prieš ten 
partizanų

gėlių, nes mieste 
bombų sprogdinimai 
susibūrusius afganu

Tarp V. Vokietijos ir Albani
jos jau senai vyksti pasitari
mai dėl santvkiu sureguliavimo.4T C C?

bet Albanija reikalauja iš V. Vo
kietijos 2 bil. dol. karo repara
cijų, o Vokietija atsisako jas pa
tenkinti.

Kinijos komunistų partija pra
dėjo didelį valymą. Per ateinan
čius dvejus metus 40 mil. parti
jos narių turės persiregistruoti 
ir tuo būdu partija bus išva
lyta nuo paskutinių radikaliz
mo liekanų;

Korėjoj, prie dėmi Ii tiri zuotoj 
zonoj esančio Panmanjom lan
kantis sovietinei ekskursijai.

Korėjoj tarnautojas Vasili J. Ma
tu zok perbėgo į Pietų Korėjos 
pusę. Siaurės Korėjos kariai šau
dydami jį vijosi, o amerikiečiai 
su P. Korėjos kariais taip pat 
atsakė ugnimi. Per susišaudvma * c
du šiauriečiai ir 1 pietietis karys 
buvo nušauti, o 1 amerikietis ir 
I pietietis — sužeisti. Pabėgė
lis pasiprašė politinės globos.

PLO pirmininkas Yasir Arafat, 
nepaisydamas Sirijos prezidento 
ir poros prieš jį veikiančių or
ganizacijų nepritarimo, sukvietė 
organizacijos tarybos, arba fak
tinio parlamento posėdį Jorda
ne. I orėdamas kvorumą, jis su
gebėjo iš organizacijos pašalin
ti tarybos pirmininką Khaled 
l'ahoum. Sirijos šalininką ir Li
bijos finansuojamos grupės

Kinija pasiuntė į Antarktiką 
du laivus su 500 mokslinės eks
pedicijos nariu Kinijos nuolati
nei stočiai Antarktikoj įrengti.

TSRS KONSTITUCIJA DAR NEPAKEISTA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62

pų konferencijoje. Tai buvo pir
mas atvejis, kai lietuvis vysku
pas tokioje konferencijoje daly
vavo kaip pilnateisis narys su 
teise balsuoti pareikštais klausi
mais. Konferencijoj dalyvavo 
300 vyskupų iš visos Š. Ameri
kos.

Už ką nubaudė G. Navickaitę

teisėtų pareigūnų veiksmų para
šė pareiškimą Lietuvos proku
rorui. Pareiškimo nuorašą pa
siuntė ir Kapsuko prokurorui.

buotojams kelti baudžiamąjį by
lą atsisakyta, nesant jų veiks
muose nusikaltimo sudėties”.

Kapsuko tarprajoninio proku
roro pavad. 1 kl. teisininkas 
R. Januška.

lapkričio mėnesį į Labūnavos 
parapijos kleboniją prisistatė 
šios apylinkės pirmininkas Žu
kauskas ir pareikalavo bažny
čios raktų. Tą dieną klebono 
kun. Stepono Pilkos nebuvo na-

tė aplinkybes, kuriose buvo pa
imti jos daiktai: rašomoji ma
šinėlė “Optima”, knygos — 
“Knyga vienuolėms”, “Vienuolio 
gyvenimo esmė ”, dvi religinio 
turinio brošiūrėlės ir pareikala
vo, kad visi daiktai būtų jai 
sugražinti.
• 1984 vasario 3 į namus pas

Atleido iš darbo už 
katalikiškas laidotuves

Šilalė. 1982 vasarą mirė Ši
lalės raj. Švietimo skyriaus ve
dėjo Lileikio tėvas. Kadangi

ko Kapsuko miesto prokuroras. 
Patikrino išlaužtą durų spyną, 
apžiūrėjo kambarius, po to su
rašė protokolą ir, pareiškęs, 
kad dar neaišku, kaip viskas 
baigsis, išėjo.

tę iškvietė į Kapsuko -miliciją, 
kur pranešė, kad jai iškelta ad
ministracinė byla, todėl privalo 
rašyti pasiaiškinimą. G. Navic
kaitė, motyvuodama, kad jokio 
nusikaltimo nepadarė, todėl ne
supranta, už ką. gali būti bau
džiama, rašyti pasiaiškinimą at-

Tada pareigūnai surašė pro
tokolą ir liepė jai pasirašyti. 
Protokole sausio 28 ivvkiai buvo 
surašyti visiškai priešingi tikro
vei: “Durų niekas neišplėšė, o 
smarkiai patraukus, jos pačios 
atsidarė, namo šeimininkė G. 
Navickaitė įžeidinėjo milicinin
kus bei su jais atvykusius pe
dagogus” ... Po tokiu protokolu 
G. Navickaitė nepasirašė. Mili
cijos kapitonas Jotauta ėmė 
šaukti ir bauginti, kad, jei nepa
sirašys, smarkiai nukentės.

Pavedžiojęs po kelis kabine
tus, G. Navickaitę pareigūnai 
nuvedė pas teisėją, kuris pasi
teiravo, kodėl ji sausio 28 į 
savo namus priėmė 17 vaikų 
bei jaunimo. Paaiškinus, kad 
vaikai norėjo sušilti ir pailsėti, 
teisėjas griežtai pareiškė, kad 
reikėjo vaikus išvaryti, ir nu
teisė G. Navickaitę 10 parų 
arešto.

tei teko atlikti bausmę, buvo ne
didelė. be jokios ventiliacijos. 
Dienos šviesa į kamerą nepa
tekdavo. Virš durų buvo dieną 
naktį spiginanti elektros lempu
tė. Toje pačioje kameroje įreng-

Kameroje nežmoniškas karš
tis. tvankumas. Vienoje kamero
je kartu su ja sėdėjo tai dvi. tai 
trys moterys kriminalistės. ku
rios ištisai toje pačioje kamero-

kaitės i darba beveik nevesda- 
C. <-

vo. todėl būdavo priversta sė
dėti nevėdintoje kameroje. Nei 
pasikloti, nei užsikloti nieko ne
davė. Miegoti teko ant plikų, 
tvaiko prisigėrusių grindų arba 
pasitiesus savo paltą.

valyti kabinetus. Kelis kartus 
milicijos pareigūnai bandė pa-

mi: tau ne bažnyčią 
ne kartą ir atėję j ka

merą tyčiojosi, o sekmadienį, 
sumos metu, jai buvo liepta 
valyti kabinetų langus.

Vasario 23, pasibaigus arešto 
laikui, tardytojas įspėjo G. Na-

atrakins milicininkams 
bus nubausta keliems 
kalėjimo.

1984 vasario 24 G.
kaitė gavo tokio turinio raštą: 

“J Jūsų pareiškimą rašytą Kap
suko tarprajoniniam prokurorui

metams

uotojij neteisėtų veiksmų prane
ša n u-:

m. raj. VRS dar-

valią, jį palaidojo katalikiškai.
Visose religinėse apeigose da

lyvavo ir velionio sūnus švieti
mo skyriaus vedėjas Lileikis. Už 
šį "grubų nusikaltimą” jis buvo 
atleistas iš švietimo skyriaus

Vėliau buvo tardomi ir tie ra
jono mokyklų direktoriai, kurie 
i laidotuves velionio pagerbimui 
atnešė vainikus ar nešė karstą.

Neteko direktoriaus posto
Kaunas. 1983 m. Kauno 26- 

sios vid. mokyklos direktorius 
Jančiauskas buvo pakviestas į 
vienas vestuves piršliu. Bažny
čioje, kur buvo teikiamas San
tuokos sakramentas, dalyvavo 
ir piršlys. Už Šį “nusikaltimą” 
direktorius Jančiauskas neteko 
direktoriaus posto. Į darbo kny
gutę įrašė ’’’atleistas iš darbo už. 
amoralų elgesį”.

reigas senutė, paėmusi raktus, į- 
ieido pirmininką į bažnyčią.

Varpininkės nustebimui apy
linkės pirmininkas Žukauskas 
priėjo prie skelbimų lentos ir 
nuplėšęs kun. Alf. Svarinsko 
nuotrauką su trumpu 
gyvenimo aprašymu, išėjo iš 
bažnyčios.

Sulaikė pensiją
Kabeliai (Varėnos raj.). 1984 

m. sausio-vasario mėnesiais 
Druskininkuose besigydančiam 
Kabelių klebono kun. Vytauto 
Pūko tėvui (kadangi patarnau
davo sūnui laikant šv. Mišias) 
buvo sulaikyta pensija. Tik pa
rašius skundą, socialinio aprū
pinimo skyriui, sulaikyta pensi
ja buvo išmokėta.

-o-
Neseniai gavęs paskyrimą va

dovauti 2 milijonam lietuvių 
už Lietuvos ribų šia proga no
riu padėkoti broliams Vysku
pams, taip maloniai priėmu- 
siems mane nariu šion konfe- 
rencijon. Ypatinga mano padėka 
priklauso tiems, kurie per dau
gelį metų rodė didelį dėmesį 
lietuviams., esantiems jų globoje.

Šiais metais daug lietuviškų 
parapijų mini 75 metų sukaktį 
šiame krašte primindamos tūks
tančiams lietuvių, kurie drauge 
su kitais prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą imigracijos bangų buvo at
nešti į šį kraštą.

Norėčiau tarti ačiū visiems 
tiems kardinolams, arkivysku
pams ir vyskupams, kurie prisi
dėjo minint 500 metų šv. Kazi-

KRATOS IR TARDYMAI
Kaltina kun. L Kalinauską
Josvainiai. (Kėdainių raj.). 

1983 gruodžio 29 į LTSR 
prokuratūrą buvo iškviestas 
TTGKK narys Josvainių parapi
jos klebonas kun. Leonas Kali
nauskas. Prokuroras Bakučionis 
supažindino kun. L. Kalinaus-

Nupiėšė Kurf. ArSvarMtkCf**•***-&$ svi sekančio turinioTspėjimu:
nuotrauką

Labūnava (Kėdainių raj.). 1983

b'ėjo, sukaktį daugelyje katedrų 
ir bažnyčių. 

J fe

Kai mes čia demokratiškai 
diskutuojame gerbūvį ir trūku
mus kapitalistinės sistemos, 
mums gerai yra žinomi pasau
lio kraštai, kuriuose ekonomi
nės, politinės ar socialinės siste
mos kritika buvo apmokėta vys
kupų, kunigų, vienuolių ar ti
kinčiųjų gyvybe.

Pasaulis gerai prisimena hero
jaus arkivyskupo Oskar Romero 
nužudymą 1980 m. San Salva- 
dore.....

Visai neseniai komunistų sau-
(nukelta į 2 psl.) gurno milicijos, buvo nužudytas

lenkų Solidarity kunigas Jerzy 
Popieluszko ir Šis įvykis atkrei
pė viso pasaulio dėmesį.

Lapkričio 24 sueina trys me
tai, kai sovietų okupuotoje Lie
tuvoje buvo nužudytas kun. Bro
nius Laurinavičius. Jis buvo aky
lus lietuvių Helsinkio stebėtojų 
grupės narys ir sekė Žmogaus 
teisių pažeidimus. Jį KGB agen
tai pastūmė po pravažiuojan
čių sunkvežimiu. Tai buvo tre
čias kunigas, nužudytas-oku
puotoje Lietuvoje vienų metų 
laikotarpyje.

Praėjusiais metais Lietuvoje 
du geriausi klebonai buvo nu
teisti po 15 metų priverstinio 
darbo stovyklos ir ištrėmimo 
ne už priešinimąsi komunisti
nei sistemai, kuri buvo primesta 
jų kraštui po Antrojo Pasauli
nio karo, bet už reikalavimą 
religinių ir žmogaus teisių, ku
rios yra garantuojamos sovietų 
konstitucijos ir tarptautinių 
susitarimų, pasirašytų ir Sovietų 
Sąjungos.

Visa tai ir dar žymiai dau
giau yra įrodyta dokumentais 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje”, kurią vyskupai gau
na.

Sakydamas ačiū kard. Bemar- 
din, kard. Krol, arkivysk. Ger- 
rity, vysk. Rodimer ir kitiems, 
kurie turėjo progos daugiau nei 
vieną kartą prabilti apie katalikų 
persekiojimą Lietuvoje, tebūnie 
leista man priminti šios Konfe
rencijos nariams, kad ir ateity
je reikalingas rūpestis mūsų 
pavergtais broliais ir sesėmis.

ATSKLEIDŽIAMOS 
PASLAPTYS

New Yorko tautinių šokių ansamblis Tryptinis šoko Lietuvos kariuomenės atkūrimo šven
tėje lapkričio 18 Apreiškimo parapijos salėje. Gruodžio 8, šį šeštadienį, jis atlieka 
programą Liet. Kat. Moterų Kultūros draugijos koncerte Kultūros Židinyje. Taip pat daly
vauja ir vyrų choras Perkūnas. Nuotr. L. Tamošaičio

*

ATGARSIAI TARPTAUTINĖJ SPAUDOJ 
APIE OKUP. LIETUVOS BAŽNYČIĄ

Kun. Juozo Preikšo paskyri
mas Kauno ir V ilkaviškio vys
kupijų vyskupu pagelbininku ir 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkui vysk. Liudui Povi- 
loniui suteikimas arkivyskupo 
titulo, vėl atkreipė tarptautinės 
spaudos, ypač Italijos laikraš
čiu. dėmesį į Lietuvą ir jos Baž
nyčios problemas.

Apie įvykusius paskyrimus 
lapkričio 17. šeštadienį, žinias

laikraščiai.
Kai kurie spaudos organai 

prie šių žinių sugrįžo ir lapkri
čio 18. sekmadienį. Tarp jų vie
nas plačiausiai skaitomų Romos 
,dicnraščių “La Republica“. 
Laikraštis šia proga pateikia in
formaciją, kuri Romoje sukėlė 
nemažą nusistebėjimą.

"La Republica”, remdamasis 
palikimais šaltiniais, rašo, kad 
vysk. Liudas Povilonis, jam ne
seniai grįžtant iš Romos per 
Maskvą į Lietuvą, Maskvos 
aerodrome muitininku buvo

nuodugniai iškratytas. Maža 
to: kontroliuodami bagažą, 
Maskvos muitininkai atėmė iš 
vyskupo jo lagamine rastas vi
sas religines knygas ir Vatikano 
radijo pagamintas kasetes, ku
riose buvo užregistruotos iškil
mės. įvykusios kovo 4 Sv. Petro 
bazilikoje Romoje, atžymint 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį.

Tokia Maskvos muitininkų 
elgsena yra juo keistesnė ko
mentuoja dienraštis, kad vys
kupai keliauja kaip oficialūs 
asmenys ir kad konfiskuoti daik
tai buvo grynai religinio pobū
džio.

Kai kurie laikraščiai savo ko
mentaruose kelia klausimą, ar 
yra pagrindo manyti, kad šie 
paskyrimai reiškia tam tikrą 
atolydi Bažnyčios santykiuose 
su ateistine valdžia Lietuvoje.

Daugumas spaudos organų 
neigiamai atsako, pastebėdami, 
jog naujo vyskupo paskyrimas, 
tikinčiųjų visada pagrįstai sutin-

karnas su dideliu džiaugsmu, 
dar neišsprendžia kitų sunkių 
Lietuvos Bažnyčios problemų, 
kurios liudija, kad religinė pa
dėtis Lietuvoje anaiptol nėra 
normali.

Tokių neišspręstų problemų 
tarpe, italų laikraščiai pamini, 
pavyzdžiui, tą faktą, kad nei 
viena Lietuvos vyskupija vis dar 
neturi savo vyskupo ordinaro, 
dvi vyskupijos tebėra valdomos 
kapitulinių vikarų, o trečioji — 
Vilkaviškio vyskupija, tebėra 
prijungta prie Kauno Arkivys
kupijos.

Daugumas laikraščių prime
na, kad dabartiniam Vilniaus 
arkivyskupijos, apaštaliniam ad
ministratoriui vysk. Julijonui 
Steponavičiui valdžia vis dar 
neleidžia eiti savo pareigų.

Kaip pažymi ANSA žinių agen
tūra, vysk. Steponavičiui dargi 
draudžiama gyventi Vilniuje. 
Laikraščiai primena dar ir kitas 
svarbias problemas, liudijančias

tis Pravda Ukrainy neseniai at
skleidė iki šiol sovietų labai sau
gojamą paslaptį apie branduoli
nių raketų projektuotoją. Pasi
rodo, kad 1964 miręs 59 m. ar
mijos generolas inž. Nikolai 
Leonidovič Duchov,, sukonstra
vęs 1944 m. kare su Hitlerio 
Vokietija pasirodžiusį 46 t. Sta
lino tanką, buvo visos vyriausy
bės vardu paskelbtame nekro
loge labai apgailėtas. Tuo metu 
jis buvo gynybos pramonės pro
jektų biuro direktorius.

Dabar paaiškijo, kad nuo 1948 
gen. Duchov dirbo atominių 
bombų projektavimo biurui va
dovavusio fiziko Igor V. Kurča- 
tov artimiausias padėjėjas inži
nerijos srity. Kurčatov mirė 
1960, turėdamas tik 57 m.

1954 gen. Duchov buvo per
keltas į tarpkontinentinių balis
tinių raketų programą, kurioj 
dirbdamas pagamino branduoli
nius sviedinius ir raketas.

Jis buvo tris kartus apdova
notas Socialistinio darbo didvy
rio ordinu: 1945 už tanką, 1949 
už atominę bombą ir 1954 už 
branduolinę bombą. Taip pat jis 
buvo gavęs ir penkias Stalino 
vardo premijas.

tebesitęsiančią nenormalią ir 
sunkią religinę padėtį Lietuvo
je: vienintelei Lietuvoje veikian
čiai Kauno kunigų seminarijai 
vis dar neleidžiama laisvai pri
imti auklėtinius, kandidatus į 
kunigus, katalikiškoji spauda 
tebėra uždrausta, draudžiama 
spausdinti religines knygas, 
draudžiama katekizuoti vaikus, 
tikintis jaunimas yra grubiai 
diskriminuojamas mokyklose, 
tikintieji Lietuvoje iŠ viso laiko
mi beteisiais antros eilės pilie
čiais, nors jie ir sudaro krašto 
gyventojų daugumą.

iriame gyvenime, rašo italų 
spauda, bus galima kalbėti tik 
tada, kai bus teigiamai išspręs
ta nors viena minėtųjų proble
mų. kai tikintieji pajus, kad 
yra atsižvelgiama i jų teisėtus 
reikalavimus, kad yra gerbia
mos katalikiškai lietuvių tau
tai priklausančios teisės.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— 1985 sausio 17 sukanka 
į 150 metų, kai gimė lietuvių 

literatūros klasikas vysk. Anta
nas Baranauskas. Pasitinkant 
šią sukaktį sudaryta respubliki
nė organizacinė komisija, va
dovaujama Lietuvos Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos ir 

5 literatūros instituto direkto
riaus, filologijos mokslų dakta- 

( ro J. Lankučio.
— Naujų knygų lentynoje. 

“Vagos” leidykla išleido Jono 
Avyžiaus raštij IV tomą “Sody
bų tuštėjimo metas” (573 psl., 

sį, 30,000 egz.), Salomėjos Neries 
raštų I tomą “Poezija, 1920- 
1940“ (509 psl., 30,000 egz.) 
ir II tomą “Poezija, 1940 - 1945; 
Vertimai” (318 psl., 30,000 egz.), 
Ievos Simonaitytės romaną 
“Aukštųjų Šimonių likimas” 
(262 psl., 30,000 egz., iliustra
vo E. Žiauberis), Jono Mačiu
kevičiaus eilėraščius “Laimę pa
žinęs” (77 psl., 12,000 egz., 
iliustravo G. Gesevičius), Bro
niaus Riboko pirmąją eilėraš-
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OPEC paskelbė, kad kartelio 
aliejaus žaliavų eksportas per 
1983 nukrito 13.8 proc., o jo 
vertė — 20.25 proc. 1979 kar
telis pagamindavo per dieną31.5 
mil statinių, o 1983 — tik 17.5 
mil. statinių. Nuo š.m. spalio 
gamyba buvo sumažinta iki 16 
mil. statinių per dieną.

Valst sekretorius Shultz ir 
Sov. S-gos užs. reik, ministeris 
Gromyko sausio 7-8 Ženevoj 
susitiks tartis dėl ginklų kontro
lės.

Britanija painformavo UNES
CO, kad ji 1986 pasitrauks iš 
organizacijos, jei ji nepakeis sa
vo veiklos būdų-ir nesutvarkys 
finansų. JAV organizacijai išlai
kyti moka 25 proc., o Britanija 
8 proc. jos biudžeto.

Afganistano partizanai privertė 
nusileisti Sov. S-gos transporto 
lėktuvą prie Kabulo ir 5 malūn
sparnius. Žuvo sovietų gen. Ka- 
raškin, o vienas karininkas ir 1 
kareivis buvo paimti į nelaisvę.

JAV per šiuos biudžetinius 
metus paskyrė Afganistano par
tizanam remti 280 mil. dol., 
arba dvigubai daugiau, kaip iki 
šiol. Nuo 1979 iki šiol tam rei
kalui buvo paskirta 625 mil. dol.

Čilėj, nežiūrint vyriausybės 
priemonių, mažos demonstraci
jos vis dar tebevyksta prieš 
prezidento Augusto Pinochet 
vyriausybę, kuri žada pasitrauk
ti tik 1989.

Šiaurės Korėja dėl įvykių de
militarizuotoj zonoj nutraukė 
ūkinius pasitarimus su P. Korė
ja.

Britanija ir Ispanija vasario 
mėn. žada pradėti pasitarimus 
dėl Gibraltaro ateities.

JAV ir Italijos žvalgybos į- 
staigos susekė libaniečių są
mokslą išsprogdinti JAV amba
sadą Romoj.

(61 psl., 5,000 egz.), Meilės Ku- 
darauskaitės eilėraščius “Tako 
šviesa” (85 psl., 5,000 egz., ilius
travo G. Didelytė), straipsnių 
ir atsiminimų knygą “Antanas 
Gedminas” (452 psl., 24 iliust
ruoti lapai, 7,000 egz.). Iš vers
tinės literatūros pasirodė Pero 
Olofo Sundinano romanai "Dvi 
dienos, dvi naktys; Sakinė apie 
Somą” (391 psl., 30,000 egz., iš

tė), Igorio Grabario “Serovas” 
(271 psl., 16 iliustruotų lapų, 
30,000 egz?, vertė L. Patriuba- 
vičienė, serija “Siluetai”), Ana
tolijaus Pankovo "Oimiakono 
meridianas” (183 psl., 8 iliust
ruoti lapai, 30,000 egz., vertė 
L. Inis, serija “Horizontai”), 
“Nuotykiniai užsienio rašytojų 
kūriniai” (321 psl., 30,000 egz..

vytė, iš prancūzų — V. Ge
gužis, serija "Drąsiiųų keliai”). 
Vaikams skirta liaudies dainelė 
“Aš turėjau gaidį” (15 psl., 
80,000 egz., iliustravo R. Tu- 
masonis), knygelė “Namie ir 
gatvėje: Dano Bicharianaus pa
sakojimas, Naujos Dainelės ir 
Daug daug piešinių” (96 psl., 
30,000 egz., iš rumunų kalbos 
vertė A. Adomavičienė).

— Vertinimo komisija 
31 susumavo Lietuvos 
ros ministerijos ir Lietuvos ra
šytojų sąjungos paskelbto dra
mos kūrinių konkurso rezulta
tus. Pirmoji premija paskirta 
Justinui Marcinkevičiui už dra
mą “Daukantas”. Antrąja pre
mija apdovanoti Juozas Mont
vila už pjeses “Didysis geismas”, 
“Sąžinės šešėly” ir Ričardas Ga
velis už pjesę “Triumviratas”. 
Trečiąja — Juozas Marcinkevi
čius už pjesę “Erelio gūžta” 
ir Juozas Elickas už “Blinkuvą”.

kultū-

Izraelio, karo lėktuvai, keršv- 
darni už į Izraeli paleistą ra
ketą, puolė palestiniečių Qab 
Elias bazę, į rytus nuo Beiru
to, ir užmušė 7 ir sužeidė 10 
žmonių.

Indijoj
nušautas 
komisaro

prie savo namų buvo 
Britanijos Aukštojo 
pavaduotojas Percy

FBI areštvo New Yorke buv. 
CIA tarnautoją, čeką Kari F. 
Koecher su žmona, kai jie ren
gėsi išvykti į Šveicariją, už šni
pinėjimą Čekoslovakijai.

tavo buv. Solidarumo unijos vei
kėją Stanislaw Smigiel už nele
galių žinių perdavinėjimą per

Lenkijoj vykdyti nužuduto 
kunigo Popieluszko lavono skro
dimai parodė, kad jis buvo pa
smaugtas. Vyriausybė pažadė
jo kaltininkus nubausti viešam 
teisme. Kaltinami vra Vidaus

Piotrowski ir du Itn. Waldemar 
Chmielewski ir Leszek Pekala 
už pagrobimą ir nužudymą, o 
Vidaus reik, ministerijos pik. 
Adam Pietruszka — už padėji
me.

— Vilniuje buvo surengtas 
XXII tarptautinis socialistinių 
šalių kirpėjų ir dekoratyvinės 
kosmetikos meistrų konkur
sas. Grožio kūrėjai iš dešimties 
šalių dirbo prie 110 veidrodžių, 
sustatytų sostinės Sporto rūmuo
se. Senovinių šukuosenų meistrų 
grupėje nugalėtoja tapo ir vil
nietė S. Simanavičienė. Ji ne sy
ki panašiuose konkursuose lai
mėjo aukso medalius.

— Respublikinėje biblioteko
je surengta paroda, skirta pir
mosios lietuviškos komedijos 
“Amerika pirtyje” autoriaus 
Antano Vii kutaičio-Keturakio gi
mimo 120-osiom metinėm. Paro
doje — įvairių metų “Amerika 
pirtyje” leidiniai, periodiniai 
leidiniai su rašytojo publicisti
ka, literatūra apie A. Vilkutai- 
čio gyvenimą ir kūrybą.

— “Poetų balsai”, didelio for
mato plokštelę, išleido “Melodi-

poetų kūryba, kurią skaito pa
tys autoriai. Klausytojas girdi 
Vinco Mykolaičio-Putino, An
tano Venclovos, Salomėjos Ne
ries, Kosto Kubilinko ir kitų bal
sus.

— Lietuvos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas prof. S. Son-

deckio, gastroliavo Prancūzijoj 
ir Italijoj. Sis kolektyvas Itali
joj koncertavo pirmą kartą, o 
Prancūzijoj — trečią. Buvo pa- 
ruoštos šešios programos, api
mančios klasikinį kamerinės 
muzikos repertuarą — Bacho, 
Haendelio, Vivaldi, Mozarto ir 
mūsų amžiaus kompozitorių kū
rinius. šiuolaikinei lietuvių ka
merinei muzikai atstovavo F. 
Bajoro “Tokata”.

— Panevėžio statygininkai už
baigė statyti naujojo Pilėnų gy
venamojo mikrarajono, besiku
riančio pietinėje miesto dalyje, 
pirmąją namų grupę. Juose ap
sigyveno apie 1200 naujakurių. 
Čia jau veikia ir vaikų lopše
lis — darželis, įrengtos žaidimų 
aikštelės, vietos mašinoms laiky-

— Kirgizijos leidykla “Mek- 
tep” išleido laureato Eduardo 
Mieželaičio poemą vaikam “Kas
tantas muzikantas”. Į kirgizų 
kalbą ją išvertė poetas S. Era-

— Rašytojo Juozo Baltušio ro
maną “Sakmė apie Juzą” 50,000 
egz. tiražu išleidžia Kijeve vei
kianti Ukrainos respublikinė 
grožinės literatūros leidykla 
“Dnipro” (ukrainiečių kalba).

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

“Nuo 1980 m. spalio mėnesio 
be įgaliojimo ir be valdžios lei
dimo veikė tikinčiųjų gynimo 
komitetas.

Kartu su nuteistais kunigais 
Alfonsu Svarinsku ir Sigitu 
Tamkevičium sukūrė, pasirašė 
ir išplatino ne mažiau 16 tokių 
raštų-dokumentų. Šiuose raš
tuose šmeižiama Tarybų valsty
bės politika Katalikų Bažnyčios 
ir tikinčiųjų atžvilgiu.

Sistemingai šie dokumentai 
talpinami nelegaliame, antitary
biniame leidinyje “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoje”.

Įvairiais būdais šie leidiniai ' 
perduodami į užsienį, kur pla
čiai panaudoja propagandai, 
darydami žalą TSRS tarptauti
niam prestižui.

Kun. Leonas Kalinauskas tal
kino nusikalstamai kun. Ąlf. 
Svarinsko ir S. Tamkevičiaus 
veiklai.

Pamokslais liaupsina nuteis
tuosius, siekia sukelti klausytojų 
nepasitikėjimą tarybine san
tvarka”.

Lietuvos TSR prokuroro 
vyresnysis padėjėjas, 
vyresnysis justicijos 

patarėjas Bakučionis
Pasirašyti po įspėjimu kun. . 

Leonas Kalinauskas atsisakė.

Prokuroras J. Bakučionis kal
tino kun. V. Vėlavičių, kad ko
miteto paskelbti dokumentai 
buvo atspausdinti “LKBK”, pa
teko į užsienį ir tuo, jo įsiti
kinimu, padarė didelę žalą So
vietų Sąjungos prestižui.

Kun. V. Vėlavičius po įspėji
mo raštu nepasirašė.

įspėja už “Kroniką”
Šiauliai. 1983 gruodžio 17, iš 

namų į Šiaulių miesto KGB 
būstinę buvo atvežtas šv. Jurgio 
bažnyčios vikaras kun. Vytautas 
Brilius. Saugumietis Edmundas 
Jakas barė kunigą už sek
madienį (gruodžio 4) mišių metu 
pasakytą pamokslą, kuriame jis 
gynė neteisingai nuteistą ir res
publikiniame laikraštyje 
“Tiesa” apšmeižta kun.- Sigitą 
-Taffikevičių, argumentuotai pa
neigė “LKB Kronikai” mestus 
kaltinimus, esą, Amalių kelyje 
nugriautas kryžius tik todėl,

vamzdžius.

Kaltina už “Kroniką

Telšiai. 1984 vasario 17 Telšių 
katedros altarista kun. Vincas 
Vėlavičius, TTGKK narys, buvo 
iškviestas į Telšių prokuratūrą.

Respublikos prokuroro pava
duotojas J. Bakučionis įspėjo 
kun. V. Vėlavičių, kad už toli
mesnę TTGK Komiteto veiklą jis 
gali būti patrauktas baudžia
mojon atsakomybėn.

Į

Maspetho Lietuvos vyčiai organizuotai dalyvavo pamaldose už tikėjimo laisvę. Pa
maldos buvo spalio 28 St. Agnes katedroje, Long Island. Šią nuotrauką įsidėjo The 
Long Island Catholic laikraštis.

VA LDAŠ C. DUOBA, lietuvis advokstas. 357 Lartrtiald Road., East

tik ItimtinaJa atolais »t< lWw Yortua oftaes Ui© patMpab*:
86-01114th SL, Richmond HM. N.Y. 1141|. TaLtll «!-2ilL

SHALIN6 FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P'way SQ, .Woorhtaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244,

QUEENS COLLISION CENTER. INC. Expert auto body worfcs-palntlng- 
wtkllng. etc. John R. Chieavfch, 131-13 Hillside Ava., Richmond HM, 
N.Y. 11413. Towing phone H11-6666.' After 6 PM — 643 - 6677.

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

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

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 polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuvišką Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, 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 SL 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 KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis SL, Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 val. vak. 97.9 FML Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 • 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIF. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. TeleL(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.

1 LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
MEMORIALS v

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

, v. • G

KVECĄS
JONAS

Priminė šiauliečiams, kad ir , 
jie patys puikiai prisimena, kaip 
be jokio rimto pagrindo buldo
zeriais buvo griaunami Meškui
čių kryžių kalno kryžiai. Padrą- - 
sino tikinčiuosius,, kad po susi
dorojimo su kunigais — Sigitu 
Tamkevičiumi ir Alfonsu Sva
rinsku — nepalūžtų, neišsigąstų, 
nes TSRS konstitucija kol kas 
dar nepakeista, ir tikintieji turi 
teisę laisvai išpažinti savo ti
kėjimą. Represijos prieš kunigus 
ir tikinčiuosius tėra tik baugini
mas, nesuderintas su jokiais 
Įstatymais. Tai yra grubūs val
džios nusikaltimai.

Čekistą domino, kokiu pagrin
du kun. V. Brilius gina “LKB

dinį ir ar gali patvirtinti “ja
me iškeltų faktų teisingumą”.

Kunigas pareiškė, kad “LKB 
Kroniką” skaitęs, visų faktų pa
tikrinti neturi galimybės, tačiau 
nemažai gali patvirtinti esant 
teisingais, kaip pavyzdį paminė
jo viename iš pirmųjų ‘LKB 
Kronikos” numerių aprašytą jo 
motinos Onos Brilienės išmeti
mą iš mokytojos pareigų dėl 
religinių įsitikinimu.

Čekistui paklausus, kokiu 
pagrindu jis gina kun. S. Tam- 
kevičių, teismo pripažintą kaltu, 
kun. V. Brilius atsakė, jog iš is
torijos yra žinoma, kad ne visi 
teismai teisingi, o kun. S. Tam- 
kevičių puikiai pažįsta kaip 
gerą ir uolų kunigą, nes dar vai
kystėje, kai minėtam kunigui 
buvo atimtas registracijos pa
žymėjimas, teko kartu su juo 
dirbti melioracijoje.

Pokalbio pabaigoje čekistas E. 
Jakas perspėjo kun. Vytautą 
Brilių, kad, jei ir toliau tokia 
kryptimi eis, jo laukia toks pat 
likimas kaip ir knn. Sigito Tam
kevičiaus.

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 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIM.A

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

* BROOKLYN. N.Y. 11229

TEL.: (212) 769-3300
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KRIKŠTO JUBILIEJAUS TEMOMIS (2)

Dėl jubiliejaus apimties
jau išjudėti. Tuo reikalu Chica- 
goje buvo daug kalbėta. Rašy
ta ir spaudoje. Kaip dabar at
rodo, norima jubiliejų išplėsti, 
prijungti ir Mindaugo krikštą, 
ir Žemaičių krikštą. Tuo būdu 
būtų prisimintas Lietuvos kelias 
į krikščionybę, kaip ji įsijungė 
į krikščioniškąją Europą. Įsijun
gė per tris etapus. Visur tuos ir 
norima išryškinti. Žinoma, ren
gimo komitetas pasivadins ne 
Lietuvos krikšto sukakties komi
tetas, bet Lietuvos krikšto su
kakčių komitetas.

Tokiu keistu vardu vadinosi 
ir šv. Kazimiero sukakties komi
tetas, tartum būtų drauge švęs
tos ir kitos sukaktys. Tikrumo
je buvo Švenčiama tik jo mirties 
500 metų sukaktis. Tai logiška 
išvada, kad reikėjo vadintis su
kakties komitetu.

Ir 1987 metai yra tik vienos 
sukakties jubiliejus — 600 metų 
kaip apkrikštyti Aukštaičiai. O 
toji dalis ilgą laiką buvo vadi
nama — Lietuva. Lietuvos isto
rijoje yra įsitvirtinusi tik ši su
kaktis — 1387 metų krikštas. 
Taip buvo dėstoma nepriklau
somos Lietuvos laikais mokyklo
se ir net universitete. Tiesa, 
visada" būdavo prisimenamas ir 
pats krikščionybės kelias į Lie
tuva, karaliaus Mindaugo krikš
tas, įvykęs 1251 m. Buvo prisi
menamas ir Žemaičių krikštas, 
kuris buvo 1413 metais.

Mindaugo krikšto sukaktis 
buvo prisiminta 1951 metais. 
Yra sukurta ir eilė paveikslų, 
literatūrinių veikalų. Krikščio
nybė neprigijo, sakoma, kad pats 
Mindaugas vėliau atsisakęs 
krikščionybės. Jo dvare galėjo 
būti keli krikščionys, bet jie 
irgi išnyko su Mindaugo nužu
dymu. Tiesa, šis krikštas sutei
kė Mindaugui karaliaus vai
niką, gautą iš popiežiaus. Lie
tuvą tai iškėlė kitų Europos 
tautų tarpe, bet pati krikščio-

-Tv

Th« Lithuanian Weakly PuMiahad 
by Franciscan Father* »

nybė neprigijo, nesiskleidė tau
toje. Ta krikščionybė atėjo per 
vokiečių karinį ordiną.

Tik Vytautas ir Jogaila 1387 
apkrikštiję Aukštaičius, jau ėmė
si žygių krikščionybę ugdyti, 

nyčių statymą. Krikščionybė 
jau nebeišblėso, o nuolat stip
rėjo ir didėjo. Ši data ir yra 
tikroji Lietuvos krikšto data, nes 
jau krikščionybė neužgeso tau
toje. Šią datą ir reikia labiau
siai akcentuoti, išryškinti, ap
link sugrupuoti visą veiklą.

Sunku būtų tiesiogiai primin- 

tik pažymėti, kad tokia Lietu
vos dal is liko neapkrikštyta dėl 
tokių ar kitokių sąlygų. Bet ši 
1413 metų data nesurišta su 
krikščionybės 600 metų jubilie
jine data. Žemaičiai tikrai neno
rės, kad juos dabar imtų ir nu
skriaustų — jų krikščionybės į- 
vedimo sukaktį dabar kiti pa
minėtų. Kai ateis laikas, žemai
čiai patys norės šią sukaktį pa
minėti. Šio jubiliejaus proga 
žemaičių krikštą galime tik tiek 
paminėti kaip paskutinę su- 
krikščioninimo fazę.

Krikščionybė įvairiose tau
tose atėjo skirtingai. Vienur? 
krikštijo krikščionys -milijonie
riai. Ir Prūsuose pirmieji iriisi- 
jonieriai žuvo, gi Lietuvos krikš
tas buvo surištas su Lietuvos 
valdovų politika. Dėl nuolatinio 
kryžiuočių spaudimo ir puldi
nėjimų jie jau nebegalėjo dau
giau laukti. Nuo užpuolėjų rei
kėjo gintis krikštu. Ir šį krikštą 
tautai atnešė Jogaila ir Vytau
tas 1387 metais.

Dera šio jubiliejaus proga 
išryškinti visą nueitą kelią, bet 
nedera jubiliejų plėsti ir pava
dinti — jubiliejų sukaktis. Toks 
išsiplėtimas visada suskaldo ir 
sumažina dėmesį, sumažina 
centro jėgą. Be to, ir nėra 
atitinkamu sukakčių, c. c

(Padėjęs visiems) 10 METU BE JUOZO BRAZAIČIO
Arlia vėl pažįstame Juozą kaip . j ...

sugebantį suprasti bei a&Uisti 
kitų bėdas, pąjėgiantį savuosius 

laikyti, o kitiem visada tik gerą 
nuotaiką rodyti, kitų rūpesčiais 
rūpintis. Kaune, Ugniagesių 
gatvės 6 numeryje, Juozo Imtas 
buvo pas i d; irę s tarsi kokia savo
tiška klausykla nuskriaustųjų 
išpažintim. Įvairių ' ideologijų 
bei nuotaikų žirninės, solistai ar 
solistės, aktoriai ar poetai, daili
ninkai ar ministrai nešė pas Juo
zą savo sielvarto naštas, žino
dami, kad bus kantriai išklau
syti, išmintingai patarti, Šiltai 
suraminti. Ne visada, žinoma, 
tai būdavo vien tik dejonės. Pa
sitaikydavo ir labai linksmų isto
rijų. Pasitaikydavo taip pat, kad 
kai kuri gležnutė siela pajusda
vo ir tam tikrą reciprocitetiš- 
ką liepsnelę Juozo švelnumui ir 
supratimui. Ir, va, šitas galima 
sakyti, samarieti škasis svetimų 
žaizdų glostytojas ir švelninto- 
jas savo gyvenime bus sulaukęs 

aitrios sau opozicijos, galbūt 
net priešų tikra to žodžio pras
me. Ir ne tik iŠ Lietuvos prie
šu ar jų ginklanešių, ir ne tik 
iš priešingos ideologijos sluoks
nių, bet ir iš savo paties ideo-.

Šis krikštas atėjo per Lenki
ją, ir dabartinis popiežius Jo
nas Paulius II visu savo entu
ziazmu parems šią datą, šį Lie
tuvos krikštą. Jo surengtos iš
kilmės Romoje tikrai visame 
pasaulyje išgarsins Lietuvą ir 
patį krikšto j ūbi ličiu

Prof. Juozas Brazaitis. Vyt Maželio nuotrauka

<Ioje padėjęs ir gera daręs.

Ir kodėl? Kodėl šitokia Juozo 
gyvenimo dialektika? Galbūt 
todėl, kad lygiagrečiai savo į- 
gimtam introvertiškam, tarkime, 
moteriškai švelniam kuklumui, 
lygiagrečiai savo įgimtam jaut
rumui kitų nesėkmėm bei 
skriaudom ir lygiagreičiai savo 
įgimtam pedagoginiam taktui 
kantriai išklausyti kiekvienos 
susopusios širdies atsivėrimą ir 
ją suprasti bei sustiprinti, trum
pai tariant, lygiagrečiai savo į- 
gimtam “behavior”, savo “Le- 
bensart”, Juozas taip pat buvo 
išmokęs ir tvirtai įsisavinęs 
savo pasaulėžiūros principus, 
savo “Weltanschaung”, savo 
“conception of the world”, be to, 
dar išsiugdęs savo geležinę va-

Kai 1965 sausio 20 Apreiški
mo bažnyčioje Brooklyne Juozą 
ištiko pirmasis širdies priepuo
lis ir, dr. Radzivano atgaivintas, 
jis pats vienas parvairavo auto
mobilį į savo Flatbushą, tai bu
vo ne tik Viešpaties gailestin
gumas jam, bet 
geležinės valios 
siduoti.

Taigi iš vienos 
į aplinką spinduliuojanti 
nybės šiluma, tačiau iš

paties
nepa-

ir jo 
ryžtas

pusės Juozo 
asme- 
antro-

tikoje.
. To karo lietuvių tremtinių at
žvilgiu ir vėliau mūsų išeivijos 
atžvilgiu Juozui rūpėjo formuo
ti lietuvių atsparumą ne tik so
vietų kėslam, ne tik pačiuose 
lietuviuose pasireiškiančiam 
destruktyviam elementui, bet ir 
svetimos aplinkos demoralizuo
jančiam poveikiui. Juozui taip 
pat rūpėjo, kad išeivijos intelek
tualai susipažintų su naujomis, 
po karo iškilusiomis idėjomis 
valstybinės santvarkos atžvil
giu. Tuo reikalu Juoizas rašė:

(Nori pakelti visuomenę)
“Pasidalinimas mintimis, loja

lus svarstymas veda prie aišku
mo, prie nuomonių panašumo 
ar skirtingumo. Jei ryškėtų nuo
monių artimumas, būtų kai kas 
laimėta, siekiant bendros visuo
meninės minties. Jei ryškėtų 
skirtingumas — būtų rimtas aks
tinas patikrinti dar kartą abipu
siškai savo principinį nusistaty
mą abejojamu klausimu ir gali
mumus suderinti skirtingas 
nuomones praktiniame gyveni
me.” O kad tokie svarstymai 
būtų vaisingi, pagal Juozą tam 
reikalingas ne tik “noras savo 
idėjas kitiem įteigti, bet džen
telmeniškas sutikimas, kad 
vieno žmogaus idėja nebūtinai 
yra neklaidinga, kad ir konku
rento idėja gali būti teisinga; 
(reikalingas) pripažinimas, kad, 
norint laimėti bendradarbiavimą 
praktiniame gyvenime, galimi ir 
reikalingi kompromisai; norint 
laimėti sugyvenimo pažangą, 
reikia pakelti save ir artimuo
sius, o ne konkurentus žemin
ti.”

(Politika be pasaulėžiūros)
Juozui ypatingai -imponavo 

pokarinėje Prancūzijoje iškilęs 
naujas Mouvement Republicain 
Populaire sąjūdis trumpai MRP. 
Šio sąjūdžio platformoje Juozui 
ypatingai patiko du dalykai: 
siekimas priartinti politiką prie 
moralės ir siekimas išjungti iš 
valstybės politikos konfesinius 
klausimus. Nors Juozas nemanė, 
kad išeivijoje mūsasis politinis 
susigrupavimas pasaulėžiūriniu 
pagrindu greitu laiku pasikeistų 
ir visos mūsų politinės grupės 
religijos veiksnį pripažintų pozi
tyviu veiksniu, jis vis dėlto lai
kė naudingu uždaviniu įtaigauti 
lietuviam nepasaulėžiūrinės po
litikos supratimą ta prasme,

visom

suerzino žymią dalį p^iea Juo-

se, bent man tokie atgarsiai 
nežinomi.

(Du žmonių tipai)
Nors psichologija, sociologija, 

statistika, įstatymai ir kiti veiks
niai žmones grupuoja labai įvai
riais atžvilgiais, faktiškai betgi 
tėra du apsigimę žmonių tipai. 
Vieno tipo žmonės rūpinasi, sie
kia ir stengiasi kuo nors tapti, 
kuo aukščiau iškopti visuome
ninės, profesinės, turto padė
ties kopėčiomis, būti kitų prie
šakyje. būti žinomi ir matomi.

Antrojo tipo žmonėm pirmiau
sia rūpi ką nors nuveikti, kas 
reikalinga šeimos, organizacijos, 
išeivijos, tautos uždaviniam 
vykdyti. Ką nors nuveikti, nesi
rūpinant, kokia iš to bus nauda 
ar garbė sau pačiam.

Neabejotinai Juozas buvo ant
rojo tipo žmogus. Ne dėl naudos 
ar garbės jis iki išnaktų rašy
davo XX Amžiaus dienraščiui 
straipsnius, pats juos po vi
dunakčio nunešdavo gerus 4-5 
blokus į Žaibo spaustuvę, kad 
anksti rytė dienraščio linotipi
ninkas rankraštį jau rastų spaus
tuvės pašto dėžėje. Ne dėl nau
dos ar garbės Pfullingene jis 
rašydavo Vliko memorandumus, 
kurdavo informacines knygeles 
apie Lietuvą svetimiesiem in
formuoti. Ne dėl naudos ar gar
bės jis buvo Krupavičiaus, Sidzi
kausko, Kaminsko, Bielinio ir ki
tų Vliko bendradarbių neatly
ginamas ir nepakeičiamas šofe
ris į Frankfurtą, Baden-Badeną, 
Augsburgą, Muencheną, Frei- 
burgą, Detmoldą ar Hanau.

(Ne dėl garbės)
Ne dėl naudos ar garbės lite

ratūros profesorius’ tapo politi
nės informacijos gamintoju. Bet 
kad taip reikėjo, kad nebuvo 
kas kitas tą darbą dirba. Viena
me savo laiške gen. Raštikiui 
jis rašė:

“Aš buvau jau naikinamos 
Lietuvos vaikas, ir mano rolė 
tebuvo kamščio rolė — užkimš
ti skyles, kurios atsirado šu

(nukelta į 5 psl.)

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS
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Niekada nelankiau tokių 
vietų, kaip kariški štabai, raš
tinės, būstinės. Ir kodėl mane 
įleido? Galėjo sargybinis mane 
pažinti, nes čia mažam mieste
lyje visi maišėmės, ne kartą pra
ėjom šaligatviu.

Tą namą pažinau. Kadaise 
čia gyveno senelis kunigas al
tarista, berods Chrapauskis. Te
ko jį aplankyti švenčių metu. 
Jis buvo malonus senukas. Žito- 
mieriuje baigęs kunigų semina
riją, ilgai dirbęs slavų kraštuo
se. Senatvę leido šitame name
lyje- Jo buvusiam salone ir buvo 
kuopos vado, leitenanto Hcrbs- 
to darbo kambarys.

Įžengiau į vidų ir sustojau pas 
duris. Leitenantas pažiūrėjo j 
mane ir jau norėjo kalbėti, kai 
suskambėjo telefonas. Jis nusi
gręžė nuo manęs ir pakėlė tele
fono ragelį. Telefonas buvo ant 
jo darlx) stalo, kuris stovėjo įstri
žai. Dirbdamas jis sėdėjo kam
pe ir matė visą kambarį.

Kodėl jis manęs ncišprašė iŠ 
kambario? Gal susimaišė, nesu
sigaudė, kas čia dedasi.

Iš jo kalbos supratau, kad 
jis kalbasi su generolu, divizijos 
vadu. Kur tas generolas buvo, 
nežinau. Leitenantas nuolat 
kartojo — Jawohl, Herr General! 
Kažkaip vaizdavausi, kad tas 
generolas yra gretimam mieste
ly Alsėdžiuose, bet nieko tikro 
nežinojau.

Pokalbio turinys man buvo 
aiškus — jie traukiasi, šian
dieną.

Padėjo ragelį, atsisuko ir da
bar nustebo mane čia išvydęs.

— Ir kaip neišprašiau išeiti 
iš raštinės. Girdėjai mano po
kalbį? Supratai?

— Taip.
— Mės traukiamės“ šiandien, 

poros valandų laikotarpyje.
Jis suprato, ko buvau atėjęs, 

ir tuoj pridėjo:
— Merginas paimsiu, tavęs 

paimti negalėsiu. Tu vyras. Tu
riu pirmiausia pasiimti savo 
karius ir aparatūrą. Jeigu vietos 
liks, paimsiu. Bet. .. laukti būtų 
nepraktiška, o jei neliks vie
tos . . . Važiuok savo jėgom. Ne
pasilik!

Išėjau iš raštinės. Skubėjau 
pro bažnyčią, pro kapines į na
mus. Ir mano mintys buvo sun
kios ir liūdnos. Toks sumišimas, 
toks judėjimas. Ir ką aš dary
siu?!

Sedos keliu traukiasi vežimas 
prie vežimo. Vežė ir sužeistus 
karius, nes prie Sedos buvo kau
tynės. Sedos pusėje griaudė ir 
dundėjo. Artilerija, tankai dras
ko vieškelį ir vis artyn, artyn.

O gal bus atvažiavęs Vytau
tas, gal jau stovi vežimėlis ir 
laukia manęs. Bet mūsų kiemas 
buvo tuščias. Ir ką dabar 
daryti!?

Užbėgu pas kaimyną, kur va
sarą ne kartą lankėmės, klau
sėmės slapto radijo žinių. Jie 
visi apsisprendę nejudėti. O man 
sako tiesiai:

— Štai dviratis ir važiuok. 
Nelauk. Girdi, kaip viskas artė
ja, artėja.

Grįžtu į namus ir sakau ma
mai, kad važiuoju dviračiu. Ma
ma vaikšto nesava. Viskas ją 
gąsdina, o dabar dar aš išva
žiuoju j nežinią. Ji pasakė, 
kad niekur iš čia nekeliaus. Čia 
metų metais gyveno, vargo. Čia 
užaugo jos vaikai, dalis čia ir 
mirė, čia kiekvienas medis, grio
velis pažįstamas, savas. Užteks 
senatvei visko — vargo, ir ašarų.

Man reikia pers i pakuoti, nes 
mano lagaminas per sunkus. Į- 
dedu maisto ir kas būtiniausia. 
Beskubėdamas pamiršau ir nuo
traukas, kūriau norėjau pasiim
ti. Pasiėmiau ir mažą portfe* 

liuką, kurį užkabinau ant dvira
čio rėmų, o lagaminą prisiri
šau ant specialios platformėlės 
—bagažinės viršum paskutinio 
rato.

Paskutinė minutė tėviškėje
Jau paskutinė minutė mano 

tėviškėje. Reikia atsisveikinti su 
mama. Ji verkia ir verkia ir pro 
ašaras sako:

— Pauleli, daugiau mes nesi
matysime. Nesimatysime . . .

Ir man nepaprastai sunku, 
skausmas plėšo, bet turiu ją nu
raminti, kad. taip neverktų.

— Mama, tik porai savaičių 
pasitraukiu. Moku vokiškai, ne
pražūsiu. Nuvažiuosiu kur nors į 
Austriją, ten daug lietuvių. Dar 
šį rudenį baigsis karas, ir visi 
sugrįšime.

Mama kartoja tą patį, kad ne
simatysime, ir paskui sako:

— Sūneli, skubėk. Tegu Vieš
pats tave saugo. Būk geras vi
siems. Aš visada už tave melsiuos 
ir tavęs lauksiu ...

Senutė mano mama stovi prie 
didelio klevo, kuris gaubė namų 
dalį, gaubė ir visus senus prisi
minimus apie seną kalvę, mano 
jaunystę.

Turiu važiuoti, nes dunda jau 
arčiau, arčiau.

Apsuku dviratį ir, ašaras ry
damas, išvažiuoju iŠ kiemo.

Sudie, brangioji tėviškėlė, 
shdie ir visos mafto gražios die
nos, sudie ir mano jaunystė . » .

Tai buvo mano sunkiausia ir 
baisiausia valanda — atsisveiki
nimas su mylima mama, su my

lima tėviške. Ir kodėl turi atsi
sveikinti, kodėl čia negali pasi
likti. Ta karo baimė išvaro į 
didžiuosius kelionių kelius. O 
gyventi visi nori, ir todėl bėga, 
tos baimės genami.

O kur važiuoti? Greit sumetu 
planą, kad pirma važiuosiu į 
Platelius, iš ten į Plungę, į Va
karus . . . Nevažiuoju per mieste
lį, nes ten visi keliai užkimš
ti. Žinau trumpus nukirtimus. 
Važiuoju per Sondeckių ūkį. Tai 
šviesūs namai, iš čia kilo eilė 
šviesių žmonių. Čia ir Jackaus 
Sondos —. Sondeckio tėviškė. 
Jis ilgai gyveno Šiauliuose ir 
buvo ten burmistru, ligonių 
kasos direktoriumi. Dabar gyve
na Bostone. Namai gerai pa
žįstami. Ir čia mane jautriai at
sisveikina visi, kuriuos sutinku.

Jų sodyba yra ant Varduvos 
upės kranto. Turi ir savo tiltu
ką. Persikėlių per tą tiltuką ir 
greitai atsirandu kelyje j Plate
lius.

Tai buvo spalio 7, šeštadie
nis. Anksčiau rašydamas sukly
dau, sakiau, kad tai buvo spa
lio 8. Dabar patikrinau elekt
roninį kalendorių. Padarė pa
stabą ir viena skaitytoja, kuri 
buvo užsirašiusi Šią datą. Tai 
buvo rugsėjo 7. Diena buvo dar 
šiltoka, ir man su paltu, su to
kiu apkrovimu važiuoti pasidarė 
gana sunku. Kelias kalnuotas, 
prie smėlio. Dažnai reikia nulip
ti ir dviratį jėga stumti. Jaučiu, 
kaip jėgos senka, kaip nuo pra
kaito šlanųM nugara. O dar 

tik pirmieji kilometrai didelės 
kelionės. Ir kaip atlaikysiu!

Buvo praėjusi kokia valanda, 
kai išgirdau smarkų trenksmą. 
Atsisukau. Supratau, kad jau 
apšaudo mūsų miestelį. Tankai 
jį pasiekė. Ir vėl sprogimas. Tik 
daug vėliau po visų karų suži
nojau, kad pirmas sviedinys pa
taikė į miestelio paštą ir jį už
degė. Nuo kito sviedinio tada 
žuvo ir mano mielasis draugas 
poetas Vytautas Mačernis, žuvo 
mano kieme. Apie tai papasa
kosiu kitam numeryje.

Mano keliukas buvo gana tuš
čias, bet važiuoti buvo sunku. 
Staiga išgirstu, kad atūžia ma
šinos, sunkvežimiai. Pamačiau 
visą koloną, kokia 10 ar 15 
sunkvežimių. Jie vežėsi telefono 
stulpus. Supratau, tai telefonis
tai, kurie tiesia linijas į divizi
jos štabus. Dabar ir jie trau
kiasi. Tą valandą atėjo man iš
ganinga mintis — paprašyti, kad 
paimtų, nes tie sunkvežimiai 
buvo apytuščiai. Ir tuoj sumoju 
planą.

Pakeliu ranką ir sustabdau 
pirmą mašiną. Sustojo visi. Iš
lipo puskarininkis. Ir jam sakau, 
kad Čia, tuo keliu važiuojant, 
yra dvaras, o tame dvare yra 
kokia 10 vokiečių, mokytojų iš 
Rytprūsių. Jie čia kasė apkasus, 
vadovavo žmonėms. Jie nieko 
nežino, kas dedasi.

( Bus daugiau)
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LIETUVIŲ DIENOS CLEVELANDE
>

Clevelando lietuviai yra pratę 
kiekvieną rudenį švęsti Lietuvių 
Dienas, kurios per ilgą eilę me
tų yra tapusios tradicine, iški
lia švente- Tai lietuviško tauti
nio įsipareigojimo sustiprinimo 
dienos, kurių metu dominuoja 
ne paskaitos ar simpoziumai su 
iškilmingais šakiais ar beldimo
si į lietuvišką sąžinę, bet nuo
taiką pakelianti programa, ma
loni ausiai ir akiai.

Šeštadienį, lapkričio 24, 
D MNP parapijos didžiojoje salė
je uždangai pakilus, susirinku
sieji lietuviai iš Clevelando apy
linkių ir tolimesnių vietovių 
šiltais plojimais pasveikino To
ronto jaunimo mišri} chorą “Vo
lungę” ir jo vadovę Dalia Vis
kantienę.

GRUODIS — SPAUDOS MĖNUO
Minėdami spaudos atgavimą, 
gaivinkime knygnešių dvasią

Prieš 120 metų okupantai ni
šai uždraudė lietuvių tautai 
spaudą, o prieš 80 meti} spauda 
atgauta.

Po 80 metų išeivijos spauda 
vėl kviečia lietuvį skaitytoją į 
talką. Talką be pavojų, patogią, 
kiekvienam įmanomą. Jos karto
tinius prašymus vėl prisi
mename.

1. Neuždarykime savo durų 
ir širdžių knygoms, žurnalams, 
laikraščiams bent tiems, kuriuos 
iki šiol priėmėme.

2. Vartokime spaudos gėrybes 
visokių progų dovanoms.

3. Pratieskime spaudai kelius į 
jaunųjų šeimų lizdus.

PRIEŠKALĖDINIS KNYGŲ JAUNIMUI

IŠPARDAVIMAS
Kalėdų proga dovanokime 

vaikams ir jaunimui lietuviš
kas knygas. Jų yra daug ir 
gražių. Jos nebrangios, o per 
visą gruodžio mėnesį daugu
mos knygų kainos dar sumažin
tos. Užsakyti šiuo adresu: LB 
Švietimo taryba, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636. 
Telef. 312 847-1693.

1. J. Gylienė, Gabriuko užra
šai, apysaka, 134 psi. 2.50 dol.

2. A. Giedrius, Tėvų pasakos, 
160 psl. — 3 dol.

3. A. Giedrius, Mažosios pa
sakos, 80 psl. — 1.50 dol.

4. Č. Grincevičius, Vyskupo 
katinas, pasakojimai vaikams, 38 
psl. — 2 dol.
. 5. A. Gustaitis, Algis Trakys 
ir Taksiukas Šleivys, 32 psl., 
— 1.50 dol.

6. J. Narūne, Lineliai, iliust
ruota, dovana mažiesiems, 24 
psl. — 1 dol,

7. A. Norimas, Be namų, pre
mijuota apysaka, 200 psl. — 3 
dol.

8. B. Nalienė, Kalnų gėlytė,

10 METŲ BE 
JUOZO BRAZAIČIO

(atkelta iš 3 psl.)

naikinus kvalifikuotus žmones. 
Kamšiojau skyles net tokiose 
srityse, kurios man buvo sveti
mos, kurių nekenčiau, kurios 
mane patį sunaikino”.

Tikrai žiauri gyvenimo dialek
tika.

Savo ruožtu, nepaisant ir tik 
kamščio vaidmens, gaminant 
politinę informaciją, palaikant 
ryšius su diplomatais, redaguo
jant deportacijų memorandu
mus Jungtinėm Tautom ar sie- 
lojantis okupanto Lietuvoje vyk
domu genocidu, Juozas vis tiek 
nebuvo praradęs savo meninio 
jautrumo, savo estetinio masto. 
Kai 1948 architektas Tadas Viz
girda užsimojo Muenchene iš
leisti seriją meniškai apipavi
dalintų knygų “Lithuania , 
Country and Nation”, Juozas įti
kino Vliką, kad leidėją paremtų 
finansiškai, nes tokie meniški

Pirmoji dalis, prasidėjusi su 
“Lietuviais esame mes gimę”, 
labai jautriai nuteikė klausyto
jus, nes choro narių tarpe var
gu bent vienas yra matęs Lie
tuvą. Pirmoji repertuaro dalis, 
kurioje vyravo religinio turinio 
giesmės, kaip lotyniškai sugie
doti Rachmaninoffo “Avė Ma
ria”, “Alleluia” (Thompsono), 
ir G. Faures “Cantiųue”, publi
ką nuteikė melancholiškai.

Antroje koncerto dalyje, iš 
tautinių drabužių pasikeitus į 
spalvingas ir puošnias aviečių 
spalvos sukneles, mišrus, vyrų 
ir moterų chorai pakaitomis 
dainavo lietuvių ir pasaulinių 
kompositorių kūrinius. Dalios 
Viskontienės subtilus dirigavi
mas ir originalus dainų aran-

4. Atsiminkime spaudos se
seris - lietuviškąsias radijo pro
gramas. Be mūsų paramos jų 
taip reikšmingi balsai ir garsai 
turės nutilti.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkių valdybos, darbuotojai, 
mūsų lituanistinės mokyklos, 
organizacijos, šeimos prašomos 
prisiminti, kad be jų rankų, 
žodžių ir lėšų talkos išeivijos 
spauda nelaimės kovos su žu
dančią svetimąja įtaka, kaip ji 
nebūtų laimėjusi kovos su caro 
užmačiom.

Šiuo skatinimu į savosios tau
tos išeivius seseriškųjų Lietuvių 
Bendruomenės Institucijų vardu 
sutartinai kreipiasi.

JAV LB Kultūros taryba

eiliuota pasakaitė, 22 psl. —2.50 
dol.

9. J. Švaistas, Šaunus penke
tukas, premiuota apysaka, iliustr., 
80 psl. — 2.50 dol.

10. J. Toliušis, Tryliktoji lai
da, pasakojimai, iliustr., 254 
psl. — 3.50 dol.

11. V. Vaitkevičienė, Du drau
gai, premijuota apysaka, 222 
psl., — 3.50 dol.

12. V. Vaitkevičienė, Pasakų 
pasaulis, 80 psl. — 2.50 dol.

13. Rinktinė jaunimui, 8-11 
metų vaikams, 44 psl. — 1 dol.

14. Rinktinė jaunimui, 13 -
16 m. vaikams, 48 psl. — 1 
dol.

15. B. Vaivorytė, Lietuva — 
graži tėvynė, eilėraščiai, iliustr., 
44 psl. — 2.50 dol.

16. Pr. Naujokaitis, Maži 
žingsniai, pasakojimai, 120 psl.
— 1.50 dol.

17. St. Petersonienė, Laumė 
daumė, eiliuota pasaka, 64 psl.
— 4 dol.

18. A. Abromaitienė, Nykštn-
J J

kų mokykla, apsakymėliai, 
iliustr., 64 psl. — 3 dol.

leidiniai informacijai apie Lie
tuvą daugiau pasitarnauja, ne
kaip politinės brošiūros.

(Ištikimybė savo draugams)
Negalima neprisiminti ir dar 

vieno Juozui būdingo bruožo— 
jo ištikimybės savo draugam. 
Savo atsiminimuose Churchillis 
pabrėžia, kad, nepaisant jam 
darytų įvairių priekaištų, vis 
dėlto niekas neradęs preteksto 
jam prikišti, kad būtų buvęs ne
ištikimas savo draugam. Šiuo 
atžvilgiu Juozas tikrai prilygo 
Churehilliui. Gal net daugiau. 
Jis pats pergyveno draugų ne
sėkmes. Pats sirgo dėl jų tar
pusavio kivirčų. Pats imdavosi 
arbitro iniciatyvos, stengdama
sis įsijausti į abiejų šalių nuo
taikas, jas atvėsinti ir tarpusa
vio draugiškumą atstatyti. Ir 
tatai jam sekėsi. 
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(Pasiliko neužmirštamas)
Po didžiai intensyvaus darbo 

(o Juozo darbštumas buvo feno-

žavimas buvo naujas ir įdomus.
“Volungė” skamliėjo kaip 

pulkui mderintasinstnnnentas. 
Ypatingai Buvomalonus (r daž
nai pesikarttijantfs “piano* ir 
net “pianissimo“, retkarčiai' 
pereinantis palaipsniui į darnų 
“ėrescendo”. Schuinanno “čigo
nai” susilaukė didelių plojimų, 
o bisui “Volungė” sudainavo 
dar dvi dainas; Progninia buvo 
baigta B. Budriūno “() Nemu
ne”. Pažymėtina, kad Volungės 
akompaniatorė Leokadija Pau- 
kauskaitė-Kanovičiėnė ne vien 
buvo koncerto palydovė, liet sa
vo puikiu grojimu liejosi į.dar
nią visumą, tapdama choro kon
certinės programos svarbia da
limi.

Rytojaus dieną parapijos sa
lėje svečiai gėrėjosi dviejų Det
roito tautodailininkų darbais. 
Viktoras Veselka buvo išstatęs 
nemažai medžio drožinių, rank
šluostinių ir lietuviškų koplytė
lių, kurių darbo kruopštumu ne
galima buvo atsistebėti. Juozas 
Jasiūnas pasirodė su dideliu 
kiekiu audinių, juostų, takelių, 
staltiesėlių. Žavus spalvų deri
nys ir įmantrus lietuviškų raštų 
išdėstymas traukė kiekvieno 
lankytojo akį. Ir vieno ir kito 
menininko darbai turėtų puošti 
kiekvieną lietuvišką namą.

Aurelija Balašaitienė

— Koelno katedroje spalio 6 
buvo iškilmingos pamaldos pa
minėti šv. Kazimiero mirties 500 
meti} sukaktį. Mišias konceleb- 
ravo vysk. Klaus Diek ir vysk. 
Antanas Deksnys. Dalyvavo Va
sario 16 gimnazijos mokiniai. 
Po pamaldų salėje buvo paskai
ta, meninė dalis ir pasilinksmi
nimas.

19. D. Bindokienė, Parkas 
anapus gatvės, premijuota apy
saka, 158 psl. — 3 dol.

20. M. Gimiuvienė, Senojo 
bokšto paslaptis, įdomūs nuo
tykiai, 152 psl. — 4 dol.

21. M. Gimiuvienė, Dingusio 
gintaro paslaptis, įdomūs nuoty
kiai, 140 psl. — 4 dol.

22. J. Minelga, Labas rytas, 
vovere, iliustr. eilės, 88 psl. — 
4 dol.

23. J. Minelga, Kiškio pyragai, 
iliustr. eilės, 72 psl. — 3.50 
dol.

24. J. Minelga, Žiogas muzi
kantas, iliustr. eilės, 72 psl. — 
3.50 dol.

25. V. Ramonas, Dulkės Rau
donam saulėleidy, romanas, 396 
psl. — 6 dol.

26. R. Scarry, Mano žodynas, 
lietuvių ir anglų k., puikios 
iliustracijos, labai gera knyga 
mažiesiems, 96 psl. — 10 dol.

27. N. Mackevičienė, R. Rač
kauskienė, G. Valiulienė, Pelenė, 
pasaka su magnetofoniiie juos
tele, 40 psl. — 4 dol.

28. N. Mackevičienė, Aš esu, 
iliustruota knygutė vaikams, 48 
psl. — 2.50 dol.

29. D. Tamulionytė, Lietuviais 
norime ir būt, vadovėlis lietu-

menalus — jis per visą savo gy
venimą vis triūsė ir triūsė, kaip 
tikra darbo pelė) Juozas išgyve
nęs tik 70 metų, 11 mėnesių ir 
19 dienų nuėjo į kapus ir į Lie
tuvos istorijos lapus. Nepaliko 
jokio medžiaginio turto. Nuėjo 
ten, kur jau prieš jį yra nuėję 
jo širdžiai taip brangūs Julijo
nas, kitas Juozas ir tūkstan
čiai mūsų tautos laisvės kovoje 
kritusiųjų. Jie visi ten susipran
ta. Tik mes čia vieni pailsome 
gyvenimo kely, kiti susitaikėme 
su padėtimi ir kapituliavome, 
dar kiti suburžuazėjome ir nebe
pajėgiame išsikapstyti iš savo 
kasdienybės, o dar kiti neišsi
tenkame šalia vienas kito, pyks
tamės dėl pirmos vietos, dėl va
dovaujamo vaidmens.

Ogi kaip labai ir Šiandien mū
sų išeivija reikalinga visuome
ninių brazaitiškų kamščių.

Tiktai kas Šiandien kad ir 
Vliko aplinkoj norės prisiimti 
tik visuomeninio kamščio vaid
menį, kai kiekvienas manosi, 
kad jam dera tik vairuoti, ne 
dirbti. Bet čia jau mūsų pačių, 
ne Juozo, gyvenimo dialektika.

VAIKO ATSAKOMYBĖ

KLAUSIMAS
Mūsų 8 metų vaikas, eidamas 

per gatvę, prie pat mūsų namų; 
buvo užgautas pravažiuojančio 
automobilio ir gana sunkiai su
žeistas. Jam buvo sulaužyta koja 
ir dešinės rankos du pirštai. Te
ko išgulėti ligoninėj apie du mė
nesiu, ir dabar sunkiai tepaeina.

Aš turiu advokatą, kuris 
man aiškina, kad draudimo 
bendrovė sutinka apmokėti tik 
gydymo išlaidas, bet nieko dau
giau mokėti nenori. Sako, girdi, 
vaikas irgi buvo neatsargus ei
damas per gatvę, už tai vairuoto
jo draudimo bendrovė nenori 
mokėti.

Man atrodo, kad 8 metų am
žiaus vaikas neturi užtenkamai 
proto pasisaugoti. Automobilio 
vairuotojai turėti} būti atsargūs, 
kai mato vaiką einant per gat
vę. Kas gi matė, kad kaltintų su
žeistą vaiką, kad, girdi, jis buvo 
neužtenkamai atsargus. Ar 
nėra teisybės Amerikoj?

viškai nemokantiems, iliustr., 
392 psl. — 20 dol.

30. D. Tamulionytė, Lietuvių 
kalbos pratimai, pritaikyti va
dovėliui Lietuviais norime ir 
būt, 236 psl. — 3 dol.

(Šis D. Tamulionytės vadovė
lis ir R. Scarry Mano žodynas 
tai puikios kalėdinės.dovanos ir 
lietuviškai dar nemokahtiem).

LAIŠKAS N.Y. IR APYLINKĖS LIETUVIAM
New Yorke Lietuvių Fondo vajus dar nepasibaigė. Buvo išsiuntinėta šimtai 

laiškų su viltimi, kad daugelis atsilieps ir parems gyvybinį lietuvių reikalą. Dėko
jame tiem, kurie atsiliepė, bet tokių buvo mažai. Gal kiti laiškų negavo, gai neskaitė, gal 
neatkreipė dėmesio. Todėl spausdiname Jūsų laikrašty to laiško tekstą ir prašome 
švenčių nuotaikoje atsiliepti dosnia auka.

” Mieli broliai ir sesės lietuviai!

Lietuvių tautinės gyvybės tęstinumui reikalingos bendros pastangos. Tom pastangom 
paremti ir jas ištęsėti reikia lėšų.

Kadaise svajotas, o dabar jau eilė metų gyvas Lietuvių Fondas yra tapęs svarbiausiu 
lietuviškos veiklos ramsčiu. Lietuvių Fondas remia visas lietuvių veiklos apraiškas: meną, 
muziką, mokslą, rašybinę kūrybą, organizacijų veiklą, didžiuosius sąskrydžius ir svarbiausia 
— lietuviškas mokyklas.

Tiem reikalam iki š.m. birželio mėnesio Lietuvių Fondas paskyrė arti dviejų milijonų 
dolerių. Iš kur tie pinigai?

Jie ateina iš aukomis, palikimais, nario mokesčiais, įamžinimais sukrauto fondo, 
kuris jau siekia du milijonus ir septynis šimtus tūkstančių dolerių. Parama lietuviškai 
veiklai skiriama vien tik iš priaugančių nuošimčių, o kapitalas paliekamas ateičiai, kad 
pajamų niekad nepritrūktų. Tas kapitalas turi augti ir toliau.

Šio vajaus uždavinys yra pasiekti ir perviršyti tris milijonus dolerių. Jūs galite tai 
padaryti.

Kviečiame palikti savo ženklą lietuvių tautos kovų kelyje. Kviečiame įrašyti savo, 
arba savo artimųjų vardą į Lietuvių Fondo aukotojų eiles ir užsitikrinti ramybę, kad ir Jūs 
padėjote puoselėti ir išlaikyti lietuvių kalbą, meną ir kultūrą tremtyje.

Lietuva prisikels ir jos sūnūs bei dukros Jūsų aukos niekad neužmirš!

Iš anksto dėkojame,

UETUVIŲ FONDO VAJAUS NEW YORKE VALDYBA

Prašome uipildyti čia pridėtą atkarpą ir aukas siųsti vajaus iždininkui šiuo adresu: 
A. Šilbajoris, 85-00 107 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418.

Čekius rašyti LITHUANIAN FOUNDATION, Inc. vardu. Gausite pakvitavimus ir visos 
aukos bus nurašomos nuo mokesčių.

(Pavardė ir vardas) *
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(Nr. ir gatvė)
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(Miestas, valstija ir Zip)

Lietuvių Fondo trečiajam milijonui aukoju S................................
Sudarant testamentus prašoma įrašyti ir Lietuvių Fondą angliškai:
LITHUANIAN FOUNDATION, Inc., A NOT-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT, ILLINOIS
CORPORATION, 3001 W. 58th St., Chicago, IL 60629.
čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu. (

ATSAKYMAS
Daugumoj Valstijų taikomas 

vadinamasis palyginamojo ne
atsargumo štandartas (compara
tive negligence). Tai reiškia, kad 
jeigu ieškovas (plaintiff) buvo 
“neatsargus” sakykime, 30 pro
centų, o atsakovas (defendant) 
— 70 procentų, — tada ieško
vui priteisiama 40% jo turėtų 
nuostolių.

Principas yra tas, kad jeigu 
abudu, ir ieškovas ir atsakovas, 
savo neatsargiu elgesiu prisidė
jo prie ieškovo nukentėjimo (in
jury), — tada būtų neteisinga 
viską “užkrauti“ atsakovui.

Kai reikalas atsiduria teisme, 
reikia neužmiršti, kad “neag- 
sargumas” (negligence) teisiška 
prasme nevisuomet “atitinka” 
kasdieninei to žodžio prasmei. 
Neatsargumas teisiška prasme 
yra nesilaikymas tam tikros 
elgsenos normos, štandarto. To 
štandarto esmė yra tokia: kaip 
būtų pasielgęs tokiose pat sąly
gose eilinis, vidutinio proto 
žmogus? jei nukentėjęs to štan
darto nesilaikė, jis buvo teisiš
ka prasme neatsargus.

Vaikas taip pat privalo laiky
tis tam tikro elgsenos štandar
to. Tačiau štandartas 8 metų 
vaikui yra ne suaugusio žmo
gaus elgsenos norma, bet 8 me
tų, vidutinės inteligencijos, nor
malaus vaiko elgsenos štandar
tas.

Šį klausimą paprastai spren
džia prisiekusieji (jury), o jei 
abi pusės atsisako savo teisių į
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kas būtų pasielgęs toldomis pat 
sąlygCHBis, kuriomis nelaimė 
ivyi». ...

Teismas (ty. jury arba teisė
jas) taipogi SfMęs kokiu procen- 
tu Tamstų vaikas prisi<lč£o prie 
nelaimės įvykimo. Nuo to spren
dimo priklausys ar vaikas gaus 
kompensacijos ir jei taip, kiek 
jis jos gaus, priimant dėmesin 
jo turėtus, nuostolius (gydymo 
išlaidos, nemalonumai, skaus
mas ir pan.).

Beje, kai kuriose valstijose J- - 
statymai iš viso neleidžia ieško
vui gauti kompensaciją už savo 
turėtus nuostolius, jei jisai savo 
paties elgesiu bent kiek yra pri
sidėjęs prie įvykusio akcidento, 
nors atsakovas irgi buvo “neat
sargus” (negligent) ir savo elge
siu’ taip pat buvo prisidėjęs prie 
ieškovo “nukentėjimo”. Toks 
principas yra gana “aštrus” ir, 
todėl kaip anksčiau ‘ minėjau, 
dauguma valstijų priėmė paly
ginamojo neatsargumo (compar
ative negligence) dėsnius savo 
įstatymuose.

MUZIKINIO VEIKALO 
KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba skelbia muzi
kinio veikalo konkursą. Veikalą 
atliks jungtinis mišrus choras 
su solistais VH-osios dainų šven
tės programoj 1986 metais. Vei
kalo apimtis — nedaugiau kaip 
15 - 20 minučių.

Pirmoji premija — 3,000 dol., 
antroji 1,500 dol. Vertinimo ko
misija bus paskelbta vėliau.

Konkurso terminas — 1985 
gegužės 30. Konkurso reikalais 
kreiptis adresu: Dr. A. Butkus, 
2370 Canterbury Rd., University 
Hts., OH 44118. Tel. 216 932-

JAV LB krašto valdyba
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LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS VYKO CHICAGOJE

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija, išgyvenusi 78 metus, 
kartu su naujai konsekruotu 
vyskupu Paulium Baltakiu lap
kričio 23 -24 sušaukė konfe
rencijų Chieagoj. Suvažiavime 
buvo svarstomi ne tik einamieji 
reikalai, bet ir žvelgiama j išeivi
jos lietuvių sielovados klausi
mus. Vyskupas Baltakis pirmų 
kartų subūrė branduolį žmonių, 
kurie, sutikę jam talkinti, suda
rė veiklos gaires lietuviškai pas
toracijai. Posėdžiuose dalyvavo 
apie 50 kunigų, seselių ir pa
sauliečių iš septynių vietos iu.

Pasimatymas su Chicagos 
kardinolu Bernardinu įvyko 
penktadienį, lapkričio 23 Jėzui
tų Jaunimo Centre. Programa, 
kuri vyko anglų kalba, pradėjo

suomenė priėmė naująjį vys
kupų Baltikį su vaišėmis ir 
sveikinimais Jaunimo Centro 
kavinėje.

Šeštadienį, lapkričio 24, daly
viai rinkosi į Marijos gimnazi
jos salę konferencijos tušai. Iš 
ryto vyko Federacijos tarybos 
narių pranešimai ir vyskupo 
darbo posėdžiai atskirai.

Tada Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos vedėjas kuri. Kazi
mieras PugeviČius iš New Yorko 
buvo pakviestas į scenų kalbė
ti. Skaitydamas ištraukas iš vė
liausios LKB Kronikos (Nr. 64), 
jis gyvai nušvietė persekioja
mos Bažnyčios Lietuvoje padėtį.

Po kalbos kun. Kazimierui 
PugeviČiui buvo įteikta kun. Juo

zo Prunskio 500 dol. premija iii 
visuomeninę veiklų. Dėkodamas 
už šių garl>ę, kun. PugeviČius 
paaukojo tų sumų “Americans 
for Due Process” organizacijai, 
“šis vienetas kovoja ui žmogaus 
teises”, aiškino kun. PugeviČius, 
“stengdamasis apginti sovietų 
dokumentais apkaltintus taria
mus karo nusikaltėlius, ir išlai
kyti teisingų juridinį pro
cesų Amerikos teismuose”, šiom 
bylom vesti Specialių tyrimų į- 
staiga dažnai remiasi sovietų 
pateiktais suklastotais doku
mentais bei pribaugintais Lietu
vos liudininkais.

Popiet vyskupas Baltakis su
pažindino dalyvius su jo teisė
mis, pareigomis ir veikla. Po 
jo pranešimo vyko simpoziu
mai apie pašaukimus ir Ameri
kos Lietuvių Katalikų Federaci
jos ateitį.

Gintė Damušytė

’1 ... • ..-.c---• ; ■ ■ ■

Solistė Gina Čapkauskienė dainuoja Kultūros Židinio scenoje. 
Jos koncertas buvo lapkričio 18. Rengė Liet Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubas. Jai akomponavo William 
Smiddy. Nuotr- A. Reivytienės

IŠ VISUR

jaunas Federacijos pirmininkas 
advokatas Saulius Kuprys.

Būrelių atstovai tada prabilo 
į kardinolų, dalindamiesi opiau
siais lietuvių dvasiniais rūpes
čiais: apie pašaukimus, jaunimo 
pastoracija, religinį švietimų 
jaunose šeimose ir lietuviškai 
nekalbančiųjų tarpe, parapijas, 
religines radijo valandėles ir 
600 metų Lietuvos krikšto minė
jimų.

Pvz.. radijo būrelis suprojek
tavo garsinių ir video juostelirj 
rinkini, kuris būtu skleidžiamas 
per radijo valandėles ir lietuviš
kas kolonijas. Rinkinio tikslas: 
suteikti medžiagos pasiruošimui 
sakramentams — krikštui, pir
majai komunijai, sutvirtinimui, 
moterystei ir pan. — bei spe
cialiom progom — LKB Kroni
kos sukakčiai, šv. Kazimiero 
šventei ir 1.1.

Nuspręsta minėti Lietuvos 
krikštų kartu su Lietuva 1987 
m., įjungiant visus tris krikšto 
etapus — 1251, 1387 ir 1413 
metus. Glaudžiai bendradar
biaujant su Vatikanu, tos su
kakties proga bus stengiamasi 
iškelti Lietuvos priespauda pa
sauliniu mastu, kaip buvo dary
ta šv. Kazimiero sukakties 
proga.

Kardinolas Bernardinas, ati
džiai išklausęs visų pranešimų, 
užsirašydamas svarbesnius 
punktus, šiltai ir teigiamai į 
juos reagavo.

Po jo žodžio, vyskupas Pau
lius Baltakis jam padėkojo už 
nuoširdumų ir tada kvietė susi
rinkusius įsijungti į maldos vigi
lijų. kuriai vadovavo pats kardi
nolas.

Po visų iškilmių Chicagos vi-

SOLISTĖ GINA ČAPKAUSKIENĖ
VĖL KONCERTAVO
KULTŪROS ŽIDINYJE

LMF New Yorko klubas vra

Šv. Jurgio lietuvių parapija lapkričio 4 šventė 75 metų jubi
liejų. Ta proga f iškilmes buvo atvykęs ir Brooklyn© vys
kupas Francis Mugavero. Šalia tos parapijos klebonas kun. 
Bruno Kruzas. Nuotr. Jono Pašukonio

gana aktywus ir kasmet surengia 
įvairius kultūrinius renginius. 
Šiemet klubo vadovybė rudeni
niam koncertui nutarė pasi
kviesti jau senokai šioje kolo
nijoje dainavusią solistę Ginų 
Čapkauskienę. Šios iškiliosios 
dainininkės pasiklausyti suėjo 
daug žmonių. Iš tikrųjų nė vie
nas nesigailėjo, kad atsilankė į 
šį reto meninio lygio koncertų.

Programa buvo iš trijų patie
kalų. Pradžioje buvo atlieka
mos lietuvių kompozitorių dai
nos: O. Metrikienės — Dainos, 
muzika ir gėlės, J. Gruodžio — 
Amžinas keleivi ir Rūta, B. Bud- 
riūno — Šauksmas. Šių dainų 
yra kiek naujesnė muzikinė ap
ranga ir turi tam tikrą dozę

75 METAI SV. JURGIO PARAPIJAI

1909 m. lietuviu skaičius C
Brooklyno centrinėj daly, ne
toli nuo “Navy Yard” (karinių 
laivų statybos vietos), padidėjo 
iki 3000. Brooklyno vyskupas 
McDonnell leido lietuviam 
steigti parapijų. Pirmos mišios 
dar neužbaigtoj Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj buvo aukojamos 
1914 per Kalėdas.

Parapijos klebonais buvo: 
kun. Antanas Kodis (1909-1926), 
kun. Norbertas Pakalnis (1926- 
1934), kun. Kazimieras Paulio- 
nis (1934 - 1948), kun. Antanas 
Petrauskas (1948 - 1967). Da
bartinis klebonas kun. Bruno

Kruzas darbuojasi jau 17 metų.
Lapkričio 4 Šv. Jurgio parapi

ja atšventė parapijos 75 m. 
jubiliejų. Koncelebracines mi
šias aukojo Brooklyno vysk. 
Francis J. Mugavero ir būrys 
kunigų. Bažnyčia buvo pripildy
ta parapiečių ir svečių.

Prel. Pranas Bulovas, Atsimai
nymo parapijos klebonas, lietu
vių ir anglų kalbomis pasakė 
pamokslų. Trumpai palietė pa
rapijos istorijų ir nuveiktus dar
bus. Pirmas parapietis, įšven
tintas kunigu, buvo kun. Juozas 
Aleksiūnas. Klebonas su geriau
sia klausa ir gražiausiu balsu

KĄ DARO OSI?
Praėjusio mėnesio laikotarpy

je lietuvių visuomenę palietė 
eilė nemaloniu ivvkiu rvšium su C <- * C. *
Teisingumo Departamento Of
fice of Special Investigations 
(OSI) keliamom bylom.

Lapkričio 9 Bostone buvo iš
kelta išpilietinimo byla prieš 70 
metų amžiaus Motiejų Kati- 
nauskų (Matthew Katin). Jis kal
tinamas dalyvavimu dvyliktame 
“Impulevičiaus” batalijone. M. 
Kalinauskas serga, prieš porų 
mėnesių jį ištiko “stroke”. Jo 
finansinė padėtis yra labai liūd
na. Šeimos neturi. Iki šiol jam 
nėra pasisekę susirasti advoka
to. kuris apsiimtų jo gynyba.

Lapkričio 14 St. Petersburg© 
teisme įvyko konferencija, lie
čianti Kazimierų Palčiauskų. 
Nors K. Palčiausko gynybų yra 
paėmęs naujas advokatas, teis
mas nusprendė jam duoti tik 
mėnesį pasiruošti deportacijos 
apklausai. K. Palčiauskas nega
lėjo dalyvauti konferencijoje, 
nes dienų prieš tai sukrito ir 
smarkiai susižeidė.

Henriko Benkunsko deporta
cijos byloje Chicagoje buvo 
sprendžiamas teisėtumas ėmimo 
liudininkų apklausų (depozicijų) 
Sovietų Sąjungoje. Prieš stiprius 
gynybos protestus teisėjas nu
sprendė, kad depozicijų ėmimas 
yra leistinas. Šį sprendimų gy
nybos advokatas Povilas Zutn- 
bakis kartu su savo kolegom 
apeliuoja. II. Benkunskas taip 
pat serga ir vargiai paneša by
los įtampa.

Jurgio Juodžio byloje OSI 
smarkiai spaudžia teisėja Kova- 
kavich, kad uždarvtu medžią- * c
gos rinkimų (discovery) ir nusta- 
tvtu data teismui. Tačiau teis- *■ c c
mo data dar nėra nustatyta.

Kaip matome iš suminėtų pa
vyzdžių, OSI “vėžys" plečiasi. 
Kitos bylos prieš lietuvius vyks
ta taip pat sparčiai ir liūdnai.

Reikia mesti žvilgsnį ir į tai, 
kas darosi bylose prieš kitus ry
tų europiečius, nes jų bylų rezul
tatai turės pasekmių ir lietu
viam.

Kritiškiausias šio momento 
klausimas bus sprendžiamas es
to Kari Urmas deportacijos by
loje. Valstybės Departamento 
pareigūnai teigia, kad šio Pabal
tijo piliečio deportacija i So
vietų Sąjungų nepaneigs nepri
pažinimo politikos. Jei tai bus 
teismo patvirtinta sausio 8, visų 
kitų Pabaltiečių bylos paseks 
K. Liūno bvlos pėdsakais.

Bene žiauriausias pavyzdys 
OSI nuopelnu yra tai, kas buvo 
padaryta kroatui Andrėj Artuko- 
vičyCalifornijoj. Lapkričio 14 
ambulansai, “paramedics ir 
ginkluoti federaliniai maršalai 
apsupo A. Artukovič sūnaus na
mų, kur jis gyvena. Tuomet su 
ginklais maršalai išvedė sergan
tį, aklų, su pižamom 84 metų 
A. Artukovič į ainbulansų ir nu
vežė j kalėjimo ligoninę, kur jį 
laiko. Teismas nenustatė užsta, 
to sumos, kad jis galėtų grįžti

namo, teigdami, kad jis galįs 
“pabėgti”. Šeimai leidžiama jį 
pamaty ti tik 5 minutes. A. Ar
tukovič buvo areštuotas nes ko
munistinė Jugoslavijos valdžia 
pareikalavo Amerikos, kad jis 
jiems būtų išduotas. Tai gėdin
gas lapas Amerikos istorijoje, 
kad Teisingumo Departamentas 
yra sutikęs tai padaryti.

■ Nei vienas iš anksčiau sumi
nėtų įvykių negali būti pra
leidžiamas patylomis. Nekeičia
mi savo balsų, nepasisakydami, 
kad tai. kas yra daroma yra ne
priimtina mums, nei kaip ame
rikiečiam, nei kaip lietuviam, 
patys savo pražudysime. Nebus 
ko kaltinti, nebent savęs pačių, 
kad nesiėmėme akcijos ir neda
rėme žygių gelbėti savo tautos ir 
istorijos praeitį bei ateitį.

-o-
Officc of Special Investigation 

veiklai atremti Americans for 
Due Process seka teismus, visur 
pasisakydami už Amerikos pi
liečiu ir mūsų tautiečiu teises.4, *-
Renkama tiksli ir objektyvi in
formacija ir protestuojama 
prieš bet kokių deportacijų į 
Sovietų Sąjungų.

Americans for Due Process 
darbui skleidžiant tikrų ir tikslių 
informacijų apie OSI darinis ir 
siekius, reikia lėšų. Kiekviena 
auka, didelė ar maža padės efek
tingiau apginti savo tautiečius 
ir savo istorijų.

Aukas siųsti adresu: Ameri
cans for Due Process. P.O. Box 
85, Woodhaven, N.Y. 11421.

Americans for Due Process

— Norbertas Pakalnis. Per jo 
klebonavimą parapija pasižymė
jo. vienu iš:.geriausių.chorų vys
kupijoje.

Po mišių žodį tarė vysk. Mu
gavero. Sakė, kad jam buvo la
bai malonu stebėti apie bažny
čią mašinas su New Jersey, Vir
ginijos, Connecticut leidimais. 
Tai parodo, kad parapiečiai, 
nors ir toliau gyveną, Šv. Jur
gio švenčių neužmiršta.

Bažnyčios altoriai skendo gė
lėse, parūpintam ilgametės pa- 
rapietės Alice Zupko. Gražaus 
tembro vargonai gero vargoni
ninko rankose griausmingai iš
lydėjo vyskupų iš bažnyčios.

Banketas įvyko Princess sa
lėje Brooklyne. Susirinko apie 
400 svečių. Tarp kitų prie gar
bės stalo buvo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis su 
žmona, pranciškonų vienuoly
no viršininkas Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Apreiškimo 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir New Yorko kong- 
resmanas Joseph Lentoll. Jis pri
siminė savo ryšius su lietuviš
kom parapijom. Jo senelė lankė 
Apreiškimo parapiją, o jis patar
naudavo mišiorn Angelų Kara
lienės parapijoj.

Konsulas A. Simutis prisi
minė, kad Šv. Jurgio parapija 
buvo jo pirmoji parapija atvy
kus į Ameriką. Jo dukra čia bu
vo pakrikštyta.

Kun. Jonas Pakalniškis save 
pavadino “parapijos paskutiniu 
vikaru”, nes po jo parapija ne
beturėjo kito vikaro.

įdomu buvo stebėti iš tolo bū
rius žmonių, išeinančių iš baž
nyčios po mišių. Šiltai sveiki
nosi ilgai nesimatę draugai.

Ilgametė parapietė Demie Jo
naitienė pabrėžė Šv. Jurgio ju
biliejinėje knygoje: Kokia mum 
ir mūsų vaikam laimė, kad Šv. 
Jurgio parapija dar išliko švęs
ti šį jubiliejų. Ji išliko ne tik 
dėl to, kad mes ją remiame, 
bet ir dėl to, kad kun. Kruzo 
asmeniškas patrauklumas įgali
no jį suburti savo parapiečius 
laike ir erdvėje,

• Dalią Bulvičiūtė

meninės vertės. Dar šioj daly 
buvo J. Govėdo — Liepsnelė ir 
J. Gaidelio — Poetas. Abi dai
nos yra avangardinės krypties, 
tačiau prisilaiko estetinės ribos. 
J. Gaidelio harmonija, pagrįs
ta visų laipsnių septakordais ir ! 
staigiom, trumpom moduliaci
jomis, yra disonansinė, tačiau 
įdomiai spalvinga ir efektinga.

Ankstesnę ir šių laikų kūry
bą solistė atliko be priekaištų, 
su laisve, tikrumu ir stiliaus pa
žinimu.

Antroje dalyje pianistas Wil
liam Smiddy solo fortepijonu 
paskambino: E. Grieg — Wed
ding Day at Troldhaugen, F. 
Chopin — Valse in A-flat, A. 
Scriabin — Etude in D sharp 
minor, R. Schumann — Wid- 
mung, S. Rachmaninoff — Pre
lude in G minor ir 3rd Move
ment from Sonata in B-flat 
minor.

Pianistas pasirodė koncertuo- 
jančjo interpretatoriaus formo
je. Turi virtuozinę techniką ir 
pirštų jėgų, intensyvių dinami
nių.polėkių. Tas padeda jam iš
vystyti beribį crescendo. Prade
dant nuo Chopino valso ppp 
švelnumo, jausminio momento 
iki Rachmaninoffo fff — ekstre- 
minio dramatizmo, kur išsiliejo 
jo temperamento įkaita. Tačiau, 
kai reikia, jis lengvai pereina į 
subtilaus poeto svajotojo lauką.

W. Smiddy yra jaunas, talen
tingas, muzikalus, turi ryžto ir 
energijos dirbti. Jo horizontas 
plėsis, tobulės, nes jis yra per
sonaline pianisto dvasia ir šir
dimi artistas, turįs visus gali
mumus siekti meninio tobulėji
mo.

Šios muzikinės popietės užbai
gai sol. G. Čapkauskkienė iš 
pasaulinio dainos meno aruodo 
pateikė tris “saldumynus”: “Ah, 
J e vaux vi v re” iš op. “Romeo 
ir Juliette” — Ch. Gounod, 
“Caro nome” iš op. “Rigoletto”
— G. Verdi, “Chacun le sait” 
iš op. “Le Fille du regiment”
— G. Donizetti. Čia mūsų pir
maujanti solistė, poeto žodžiais 
tažiant “sučiulbo, pragxdo, pra
švito meiliai”. Šiose arijose ji 
turėjo kur įsibėgėti ir sužvilgo 
visa savo balsine pažiba. Šiuos 
kūrinius ji atliko su stilingumu 
ir grakštumu, su nepaprastu 
raiškumu.

Sujaudinta auditorija prapliu
po ploti ir jos neišleido iš sce
nos. Ji bisui padainavo dar ke
turis kūrinius. F. Čapkauskienės 
savybė dainuojant bisui Flotow 
“Paskutinė vasaros rožė”, kūrinį ■ 
atlikti mezzo-voee išlaikytu bū
du, itin subtiliai, išieškotai.

LMF New Yorko klubo su
rengta popietė-koncertas turėjo 
tikrai aukšto lygio muzikos me
no programą. Atsilankę gausūs 
klausytojai turėjo malonią dva
sinę atgaivą. Jų sielos tapo il
gam laikui pasotintos.

J.Sf.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos amerikietiškojo pa
dalinio narių metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 9, sekma
dienį, 3 vai. popiet Putnam, 
Conn., seselių sodyboje.

— Prel. dr. Audrys Bačkis, 
Vatikano nepaprastų reikalų 
pasekretorius, buvo atvykęs su 
kardinolu J. Casaroli į Argenti
nos Eucharistinį kongresą. Ta 
proga, lydimas kun. Juozo Mar
gio, aplankė ir lietuvių parapi
ją, mokyklą, muziejų ir kitas 
lietuviškas įstaigas Avellanedo- 
je, prie Buenos Aires.

— Kun. Justinas Bertašius, 
Winnipego, Man. Kanadoje, lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
kūrėjas, bažnyčios statytojas ir 
klebonas, popiežiaus Jono Pau
liaus II pakeltas prelatu. Kun. 
J. Bertašius yra gimęs 1915 
kovo 21. Baigęs Telšių kunigų 
seminariją, kunigu įšventintas 
1942 gegužės 14. Nuo 1951 
dirba Winnipege.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos metiniame susirinki
me lapkričio 10 Cleveland© Lie
tuvių Namuose metinė kultūri
nė premija įteikta žurnalistui 
Baliui Gaidžiūnui.
■y. š ZA-Į

— Poetui Kaziui Bra'dunui
- paskirta Vinco Krėvės vardo 

1982 - 1983 metų literatūros 
premija už eilėraščių rinkinį 
“Prierašai”, išleistą Ateities li
teratūros fondo 1983 metais 
Chicagoje. Tai jau 15-oji Vin
co Krėvės vardo literatūros pre
mija, kurią kas dveji metai 
skiria Montrealio lietuvių aka
deminis sambūris.

— Pranas Paukštaitis, buvęs 
“Nepriklausomos Lietuvos” ad
ministratorius ir redaktorius, 
sulaukęs 74 m. amžiaus, mirė 
spalio 28 Montrealyje, Kana
doje.

— Generolui Vladui Mieže
liui lapkričio 26 suėjo 90 metų
amžiaus. Lapkričio 25 Lietuvių 
Bendruomenės Phoenixo apylin- 

į. kė surengė jam pagerbimų Sun 
City Ariz.

į

— Solisto Algio Grigo nau- 
! jos plokštelės, kurią jis įdaina- 
j vo palydint Philharmonia Hun- 
■ garica orkestrui ir diriguojant 
i Alvydui Vasaičiui, supažindini- 
i mas įvyks gruodžio 8 Chicagos 

Jaunimo Centro kavinėje.

— Australijos Lietuvių Dienos 
ruošiamos 1984-1985 metų są- 

Į vartoje, krašto sostinėje Canber- 
j roję, kur yra lietuvių kolonija, 
i Į Šias dienas atvyksta PLB pir

mininkas Vytautas Kamantas, 
i paskaitai pakviestas dr. Petras 

Kisielius.

— Prašomi atsiliepti asmenys, 
kurie Utenos Saulės gimnaziją 
pradėjo lankyti Ribnikų vien
kiemyje. ne Utenoje. Norima 
nustatyti gimnazijos veikimo 
pradžių. Malonėkite rašyti Šiuo

! adresu: \\ LiuleviČius, 6540 So. 
Camplxdl Ave.. Chicago. II. 
60629

— Nauji Darbininko skaity
tojai: R. Kultinis, Cambridge, 
Mass. Užsakė kitiem: A. Vaičiu
laitis. Bethesda. Md. — D. Vai- 
čiulaitvtei. Brooklvn. N.Y., St. 
Balsys. Brooklyn, N.Y. — V, An- 
duškaičiui. Richmond Hts., 
Ohio. A. Skmodienė, Jersey City. 
N.J. — \'. 'Zuštautui, Inverness. 
Fla. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbitiin- 
ko prenumerata pirmiem me
tam tik 12 dol. Atnaujinant 

į — visiem 15dol. metam.

Baltas laukia Jūsų aukos! 
Neuždelskite! Paskubėkite!
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PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIONO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai rep
rezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų laikotarpy;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek- 
vienerių metų gruodžio 31 
(pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalų vadovas, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba ir JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Komisija, aptarusi asmens 
ar vieneto tinkamumą premijai, 
ją skiria balsų dauguma iki atei
nančių meti) vasario 15 ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 Paw
nee Rd., Palos Park, Illinois 
60464.

Dr. VVjlhehii Storost--Vydū- i 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-LitaUischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

A. Grauslys, Jieškau tavo vei
do. Religinių straipsnių rinki
nys. Antra laida. 10 dol.

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

Įrišta. 17 dol.
S. Raštikis, Lietuvos likimo 

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

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

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

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

Publius Vergilius Maro, Geor-

KALĖDŲ DOVANOM — 
LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Paskutiniu laiku išleistos lie
tuviškos muzikos plokštelės, ku
rias malonu ir pačiam paklausy
ti ir kitiem, ypač Kalėdų pro
ga, jxidovanoti:

“Ar atminsi” — Danos Stan- 
kaitytės įdainuoti lietuvių kom
pozitorių 14 dainų.
dol.

"Dainuok ir šok” 
kutavičiaus su D.
Summers, palydint
įdainuota 10 lietuviškų dainų ir 
šokių. Plokštelės kaina 12 dol., 
kasetės — K) dol.

“Gina Čapkauskienė” — lie
tuvių kompozitorių dainos ir 
operų arijos. Plokštelės arba 
kasetės kaina 10 dol.

“Pasakos” — 10 lietuviškų pa
sakų vaikam. Vilnius Records 
of Canada leidinys. Kaina 10

Kaina 10

Striugaite- 
orkestru,

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.

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 Ginti Fondui
Pavardė, vardas................... ............
Adresas..............................................

US$..... ...f

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

Norj Įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžioje New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y< 11421, tel. Ml 74837
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už pritinamus mojtasčius pasiūlo modarniškus apdraudos planus.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

Po 20 dol. — P. Karosas,

Albumo formatas, įrišta. 10 dol.
P. Razminas, Kražiai. Ilius

truota, įrišta. 12 dol.
O. Mikailaitė, Pumpučio pa

sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

Gynybių Vilniaus sienų nu
griovimas, vertė M. Blynas. 3 
dol.

Korp. Ramovė, V.D. Universi- 
eto studentų atsargos karinin

kų atsiminimai. Red. J. Karka, 
didesnio formato. 10 dol.

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

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

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

St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio-‘

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

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

Persiuntimui pridedama 1 dol. 
Šios ir kitos lietuviškos mu-

rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd.,

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WB DELIVER

296-4130

NAUJAUSIOS
KNYGOS
J. Gliaudą, Kovo ketvirtoji. 

Romanas šv. Kazimiero tema. 8 
dol.

J. Kralikauskas, Ąžuolai pilia
kalnyje. 8 dol.

J. Gliaudą, Baltos vėliavos. 
Romanas. Įrišta. 10 dol.

A. Saudargienė, Vėjas iš rytų. 
Įspūdžiai. Įrišta. 6 dol.

V. Rimkus, Lietuvių sukilimas 
Vilniuje. Atsiminimai. Įrišta. 6 
dol.

Alė Rūta, Pirmieji svetur. Pre
mijuotas romanas. 12 dol.

B. Kviklys, Panevėžio vyskupi
ja. Gausiai iliustruota. Didesnio 
formato. Įrišta. 23 dol.

J. Karvelis, Prekybininko ke
liu. Įrišta. 15 dol.

A. P. Bagdonas, Lietuvių Fon
das. Didelio formato. Gausiai 
iliustruota. 20 dol.

Vyt. Alantas, Gėlių balsai. 
Novelės, Įrišta. 10 dol.

VI. Butkienė-Čekonytė, Moli
nis arkliukas. Apsakymai. Įrišta. 
8 dol.

J. Puzino, Rinktiniai raštai.
I 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, I gark o s

nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

M. Krupavičius. Visuomeni
niai klausimai. Įrišta. 18 dol.

Vytė Nemunėlis. Mažųjų die
nos. Poezija vaikam. 8 dol.

J. Matulaičio kelias į Vilniaus 
vyskupo sostą. 4 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka. 
Novelės, 6 dol.

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

Sese, budėk. Lietuvių skaučių 
seserija. Įrišta. 20 dol.

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

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

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

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

S. Yla, M. K. Čiurlionis kū
rėjas ir žmogus. Įrišta . 15 
dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 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 anti nacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol.

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

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

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

tė, motina Marija. 5 dol.
J. Dainauskas, Aušra, 1980 

kovo — 1980 gruodžio 6 dol.
P. Gaučio vertimas. Pirmasis 

stebuklas. Azorin. 5 dol.
K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 

dol.
A. Landsbergis, Muzika įžen

giant i neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KALĖDINĖ DOVANA 
VAIKUČIAMS

Montrealyje įsikūrusi plokšte
lių leidykla “Vilnius” ką tik iš
leido plokštelę vaikam: “PASA
KOS”. Plokštelėj įrašytos šios 
pasakos: Dangus griūva, Gu
žučio ir gervės piršlybos, Mil
žinai, Našlaitėlis ir milžinas, 
Slibinas devyngalvis, Kuriu, ku
riu pečiuką, Ein saulelė aplink 
dangų, Perkūno ginčas su velniu, 
Plungės pilies kalnas, Eglė žal
čių karalienė. Plokštelės virše
lis papuoštas vaikų kūryba. Kai
na su persiuntimu 11 dol. Gau
nama: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

Bridges — tai tiltai tarp vy
resnės kartos ir jaunųjų, kurie 
nepaskaito lietuviškos spaudos. 
Kalėdų proga geriausia dovana 
užsakyti jaunimui Bridges. Žur
nalas aplankys jaunuosius 11 
kartų per 1985 metus ir primips 
Jūsų sveikinimą. Visa tai tik už 
7 dol. Gauta daug gražių atsi
liepimų iš Bridges skaitytojų, 
kurie didžiuojasi esą lietuviais. 
Nepagailėkime lietuviškam jau
nimui progos susipažinti su lie
tuviškais klausimais, gyvenimu 
okupuotoje Lietuvoje. Tuoj pat 
užsakykite Bridges, kreipda
miesi adresu: Bridges, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Metinė prenumerata tik 7 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.

New Britain, Conn., Ž. Jurienė, 
Richmond Hill, N.Y., A. Karei
va, Chicago, Ill.

- 15 dol. — M. Ramonaitis, 
Warrior Run, Pa.

Po 10 dol. — E. Noakas, Fresh 
Meadows, N.Y., V. Endzelis, To
ronto, Ont., kun. A. Karalis, 
New Haven, Conn., M. Liauba, 
Cincinnatti, Ohio, M. Jakulis, 
Jason, dr. S. Alis, Springfield, 
Mass., J. Virbalis, Cleveland, 
Ohio.

Po 5 dol. — J. Stanionis, Fair 
Haven, VT, B. Rimas, Ridge
wood, N.Y., A. Malinauskas, 
Woodhaven, N.Y., V. Geiba- 
vičius, Woodhaven, N.Y., B. 
Laurinaitis, Sunderland, Mass., 
V. Kamaitis, Sutton, Mass., E. 
Milerienė, Woodhaven, N.Y., E. 
Pugh, Long Beach, N.Y., E. Va- 
liukonienė, So. Boston, Mass., 
S. Ausonis, So. Boston, Mass., 
J. Vaičeliūnas, Toronto, Ont., 
J. Norušis, Allentown, N.J., A. 
Žukienė, \Voodhaven, N.Y., A. 
Macelis, Bowie, Md., A. Samušis, 
Richmond Hill, N.Y., F. Valen- 
tukevičius, Nashua, N.H., P. Jur- 
gėla. Uniondale N.Y., G. Daunys, 
Syosset, N.Y., J. Širvinskaitė, 
Brockton, Mass., A. Cergeles, 
Brooklyn, N.Y., J. Andrews, In- 
vamess, Fla.

Po 3 dol. — R. Bagdonas, 
Ormond Beach, Fla., S. Razgai- 
tis, Chicago, Ill.

Po 2 dol. — P. Vasiliauskas, 
Woodhaven, N.Y., J. Mazalens- 
ki, Haverhill, Mass., S. Gimbu
tas, Wilmington, DE, M. Jan
kauskas, Wheston, Md., J. Lau
kaitis, Torrington, Conn.

1 dol. — S. Valatka, Roselle,

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
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LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik angių 
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 ......................... -.......................................................
<F

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

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

Tel. (718) 441-6799 .

i:.'-'

TAUPYMO CERTIFIKATAk

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 318 pages, pries 8 dol.)

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

Užsakau “Lithuanian Cookary“ už 8 dol. Peraluntlmaa-

Vardas, pavardė .....

Numeris, gatvė ........

Miestas*, Valstija, zip

BALTIC 
TOURS

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ

No. 117: lapkričio 7 - 21 ................................
10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11.................................

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

$1,349.00

$1,449.00

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nupsrkatn automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 10.92% 10.50%

$500
12 mėn. 11.03% 10.60%
24 mėn. 11.14% 10.70%

- 20,000
36 mėn. 11.19% 10.75%

4

6 mėn. 11.19% 10.75%

$20,000

$50.000

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

11.35%
11.41%
11.46%

i

10.90%
10.95%
11.00%

$2,000 - 4,000 
par metus

Nuo 1 
iki 6 metų 11.46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:
f—— —.................■' ' ——

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

■
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PAREIGA
BALFUI

Lietuviai visad vienas kitam 
padėdavo: ar gaisrui ištikus, tė
vui ar motinai mirus, ar kitai 
nelaimei įvykus. Jei vargas, ne
laimė didesnė — būdavo orga
nizuojamos talkos.

nelaimės, Lūp mūsų tautos pa
vergimas, naikinimas, šiai nelai
mei bent kiek sušvelninti jau 
40 metų kai suorganizuota lais
vų lietuvių talka — Balfas, ku
ris gelbsti lietuvius. Balfas tuos 
artimo meilės darbus gali atlik
ti tik lietuvių aukomis, kurios 
šiuo metu renkamos New Yor
ke ir apylinkėj. New Yorko Bal
fo skyriaus valdyba praveda va
jų aukodama savo laiką, skir
dama savo asmeninę auką Bal
fui, atlikdama savo pareigą 
vargstančių lietuvių pagalbai 
be jokių atlyginimų metai po 
metų. Vajus vyksta, tačiau dar 

atsiliepė, savo aukos neatsiuntė, 
todėl Balfo 100-ojo skyriaus val
dyba prašo aukų ir laukia tos 
lietuviškos pareigos įvykdymo.

Šv. Kalėdų Šventės čia pat.

PAPILDYMAS

Sunny Hills, Fla., šių metų 
Balfo aukotojų sąrašę buvo pra
leista A. Šimkienės, aukojusios 
10 dol., pavardė. Už nemalonią 
klaidą A. Šimkienės labai atsi
prašau. — V. Baltutis.

Daytona Beach Meno Mėgėjų Grupės Nariui

Daytona Beach Meno Mėgėjų Grupė

KAZIMIERUI BARONUI

į ir jo šeimai, mylimam broliui okup. Lietuvoje mirus 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime. .

Mielam pusbroliui

PRANUI PAUKŠTAIČIUI
mirus, jo seserį Levosę Kriščiokaitienę su šeima ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasė ir Vytautas Česnavičiai
su šeima

ANDRIUI RAČKAUSKUI
mirus, jo žmoną Angelę, dukterį Dianą Vaicekauskienę, 
sūnų Donatą ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

Stefa ir Vladas Vasikauskai 
Birutė ir Jonas Mikalauskai

Iš JAV LB Bostono apygardos suvažiavimo, įvykusio lap
kričio 17 Worcester, Mass., Maironio Parko patalpose. Su
važiavime pranešimą daro apygardos pirmininkas Jonas Rū
tenis. Sėdi kun. Rafaelis šakalys, OFM, ir Juozas Rente- 
lis. Nuotr. Jono Urlxino

Daugelis jau rūpinasi kokias 
prašmatnias dovanėles pirks 
savo šeimai, artimiesiems, drau
gams bei jų vaikams. Vargau pa
tekę lietuviai ir jų vaikai ne
prašo prašmatnybių nei bran
genybių. Jiems reikalingi kas
dienės buities dalykai: drabu
žiai, avalynė, vaistai, duonytė ir 
paguoda, kad toli gyvenantys 
tautiečiai jų neužmiršta. Šv. Ka
lėdų proga suteikime džiaugsmo 
vargo broliui, sesei aukodami 
Balfui. Tegul dosnumu ir gai
lestingumu būna pasipuošusi 
kiekvieno lietuvio širdis Kristaus 
Gimimo šventės belaukiant.

Vėl keletas stambesnių au
kotojų: 500 dol. — kun. dr. Ma
tas Cwas, Albany, N.Y. (iš šios

aukos 50 dol. skyrė Vasario 16 

ir Jurgis Valaičiai, Stamford, 
Conn., po 50 dol. — dr. Jurgis 
Budzeika, Bronx, N.Y., Aldona ir 
Vitas Katinai, Richmond Hill, 
N.Y., dr. Birutė ir Jonas Petru
liai, Oakhurst, N.J., po 40 dol. 
— dr. Anastazija Goeldnerienė,

Vakseliai, Richmond

Botyrius, Ridgewood., N.Y., An
na ir Alfonsas Mažeikai, Jamai
ca, N.Y., Elena ir Juozas Pet- 
niūnai, Richmond Hill, N.Y.

Kaikurie iš šių aukotojų skyrė 
šiek tiek ir Vasario 16 gimna
zijai.

Siunčiant auką Balfui, voką ir 
čekį prašoma įvardinti: United 
Lithuanian Relief Fund of Ame
rica, Inc., Chapter 100, ir siųs
ti šiuo adresu: P.O. Box 21081, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Širdingas ačiū aukotojam.

A. Pumputis 
Balfo 100-ojo skyriaus 

iždininkas

— Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos’naują valdybą da
bar sudaro: pirm. J. Alkis, I 
vicepirm. spaudos bei informaci
jos reikalam V. Dargis, II vice
pirm. organizaciniam ir kultū
riniam reikalam E. Šova, ižd. 
B. Butrimas, sekr. A. Vilčinskas, 
kitais reikalais rūpinsis S. Ne
nortas ir Z. Juras.

BROCKTON,

reikšmę Lietuvos kovos# dėl 
laisvės. Tą pačią dieną “Laisvės 
Varpas” perdavė antrąją dalį

Kariuomenės šventė ir 
choras “Perkūnas”

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 66 metų sukaktis Bostone 
iškilmingai ir gražiai paminėta. 
Jei ne lietuviai savanoriai ir ka
riai, taj Vasario 16-tosios aktas 
būtų likęs tik popieriuje. Sava
noriai ir kariai savo kraujo au
komis pavertė tą aktą realybe.

Sukaktis pradėta minėti 
lapkričio 18. Tą dieną “Laisvės 
Varpas” radijo bangomis per
davė pirmąją dalį montažo 
Laisvės Varpų atgarsiai”, kurie 
vykdavo Karo Muziejaus sode- 

doje buvo perduotas atitinka
mas pranešimas apie Lietuvos 
kariuomenės atkūrimą ir jo 

mime, Lietuvoje, Seinų trikam
pyje ir kitur. Ypatingo dėmesio 
reikalingi tie, kurie vienu ar 
kitu būdu pasitraukia iš okupuo
tos Lietuvos, o taip pat Afga
nistano sukilėlių paimti nelais
vėn lietuviai, kuriuos Lietuvos 
okupantas siunčia į Afganistaną 
malšinti to krašto kovas dėl lais
vės.

Banketo vedėjas P. Viščinis 
paryškino, kaip uoliai Balfas rū
pinosi Antrojo pasaulinio karo 
aukomis Vokietijos griuvėsiuose. 
Jis pabrėžė, kad tuomet ne visi 
susilaukė paramos, kokios reikė
jo, bet tai ne Balfo kaltė, o re
zultatas tos padėties, kurioje 
šelpiamųjų buvo daug dau
giau, negu Balfui pavyko šalpos 
reikalams gauti aukų. Anksčiau 
Balfo sušelptieji dabar turi pro
gos per Balfą prisidėti prie šalp- 
pos organizavimo kitiem. Jo 
pagrindinė mintis: “Neužmirški
me, kad lengviau duoti, negu 
prašyti”. Bankete dar dalyvavo 
Providence kolegijos proffesorius 
kun. Antanas Jurgelaitis ir buvęs 
Norwoodo parapijos klebonas 
kun. Albertas Abračinskas.

Tas banketas davė 825 dol. 
gryno pelno. Jo proga aukų 
gauta $728.00. Tuo būdu iš viso 
sudaryta 1,553 dol. Pridėjus iš 
kasos dar 47. Balfo centrui j 
Chicagą pasiųsta 1,600. Į tą 
sumą neįeina narių mokesčiai, 
kurie bus pasiųsti vėliau. Sky
riaus narių skaičius svyruoja 
nuo 90 iki 100.

Stambiausi aukotojai: 300 dol.
— Juozas Kairys, Fitzmaurice 
Motor Sales savininkas, po 50 
dol. — Marija Janenienė, Jonas 
Šuopys ir Petras Viščinis, 30 
dol. — Antanas Andriulionis ir 
Stasė Gofensienė, po 25 dol.
— Stasys ir Ona Martišauskai, 
Danielius ir Morta Meiliai, po 
20 dol. — Raimondas ir Liuda 
Šukiai, Vytautas ir Birutė Su- 
žiedėliai. Kiti aukojo mažesnė
mis sumomis.

Dabar skyriaus valdybą su
daro: pirmininkas —Jonas Šuo
pys, vicepirmininkas — Juozas 
Dabrėga, sekretorius — Nikode
mas Labukas, iždininkė — Ona 
Eikinienė, nariai: Stasė Go
fensienė, Jonas Jankūnas ir Ig
nas Leščinskas. — P.V.

*Sft**f-•’r*- ■IrW’alWW'.• ■ -■
tuvių parapijos bažnyč^ tremtinė Elena
Bostone, bu vo iškilmĮ^g^ Jnciutė kalbėjo apie pokario Ue-
maldos už žuvusius kovoje dėl tuvą. Esą, per pirmuosius bolše- 
Lietuvos laisvės. Per mišias gie
dojo solistas Benediktas Povilą* 
vičius, o prie vargonų prof.
Jeronimas Kačinskas.

3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos salėj 
vyko pagrindinė minėjimo dalis. 
Ją atidarė L.K.V.S. Ramovės 
skyr. pirm., Jonas Starinskas. 
Programai vadovauti jis pa
kvietė Redą Veitaitę. Buvo į- 
neštos vėliavos, sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai, prie 
piano prof. Jeronimas Kačins
kas. Maldą sukalbėjo parapijos 
kleb. kun. Albertas Kontautas.

Savanoriam kūrėjam Juozui 
Liutkoniui ir Stasiui Griežei- 
Jurgelevičiui bei komunistų ir 
nacių kaliniam Elenai Juciutei, 
Jonui Vasiui ir Povilui Žičkui 
buvo prisegtos gėlės.

Algirdas Budreckis skaitė pa
skaitą. Jis pradėjo, jog kariuo
menės šventė yra II-oji didžioji 
lietuvių šventė. Tada iš archyvi
nės kruopščiai surinktos medžia
gos supažindino su 1918 m. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo iššauktu reikalu orga
nizuoti Lietuvos kariuomenę.

Bostono tautinių šokių ansam
blis, vadovaujamas Gedimino 
Ivaškos, pašoko tris tautinius 
šokius. Tikrai miela gėrėtis tais 
jaunais ir besišypsančiais vei
dais, kada jų grakštūs jude
siai, nešami žydinčios jaunystės, 
primena toli paliktus tėviškės 
laukus su žydinčiomis pievomis 
ir margaspalviais drugeliais.

New Yorko vyrų choras “Per
kūnas’” vedamas dirigento Vik
toro Ralio, prie piano Dalia 
Sakaitė, atliko ilgą ir labai gra
žią dainos programą. Jie padai
navo: Ramovėnų maršas, Šviesią 
naktį, Jūra svajonių pilna, Sar-

Naktį, Kunigų choras iš op. 
“Užburtoji fleita”, solo Stasys 
Citvaras, Vyrų choras iš op. 
“Demonas”, Medžiotojų choras, 
iš op. “Laisvasis šaulys”, Pražy
do jazminai, 'Kur banguoja Ne
munėlis, Ruduo, Žygis į Vilnių, 
Jūreivių maršas, Ant kalno kark
lai siūbavo, Kir-Vir-jo, Namo ir 
Suaidės vėl laisvės dainos.

Jų dainavimas tiesiog užbūrė 
visus. Balsai stiprūs, gerai su
derinti ir jie dainuoja su noru, 
su šypsena ir labai galingai. Tad 
publika nesigailėjo jiems 
griausmingų katučių, kad jie ir 
po tokios ilgos programos turė
jo dar priedu padainuoti kelias 
dainas. Buvo dar ir staigmena, 
kada choristas Tutinas solo dai
navo. Jo balsas gražus ir stiprus. 
To talento nevaliajam užmiršti, 
nes tai būtų nuostolis ne tik 
jam pačiam, bet ir lietuviškai 
visuomenei.

Linkime šiam chorui su vado
vu nepavargti ir toliau džiugin
ti mus gražia daina.

Po programos buvo vaišės ir 
loterija. Padėka priklauso už šį 
gražų ir puikų renginį ramovė
nų skyr. valdybai su pirm. Jonu 
Starinsku, o taip pat visiem 
pagelbininkam ir pagelbinin- 
kėm, kurios skaniai visus pavai
šino.

pinn.

viky okupacijos metus matėm tik 
terorą, bet bolševikinio gyveni
mo nematėm. Buvo sunaikinta 4*, 
visuomenės vadai, dvasiškiai ir 
t.t. Antrosios okupacijos metais 
dar vyko karas, vyko išalkusių 
Raudonosios armijos karių plė
šikavimai, moterų prievar
tavimai ir pan. Vyrus ėmė į 
kariuomenę, gaudė. Tada atsi
rado stribai, valkatos, kurių ran
komis bolševikai norėjo nuslėpti 
savo baisius darbus. Atsirado 
partizanai, kurie vedė nelygią 
kovą su Raudonąja armija. 
1946 buvo paskelbta amnestija. 
Jei kas pakluso ir pasidavė, tai 
jie po baisių tardymų buvo lik
viduojami. Kova buvo baisi ir 
nesibaigianti. Kai 1948 pradėjo 
varyti į kolhozus, tada prasidė
jo baisios deportacijos į Sibirą. 
Vežė veik vien ūkininkus. 1951 
vėl buvo vežimai. Dabartinis 
pogrindis atsirado tik po Simo 
Kudirkos žygio. Ir taip prelegen
tė paminėjo visas svarbesnes 
sritis iš gyvenimo pokario Lie
tuvoje.

BOSTONO RENGINIAI

Gruodžio 9 So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos valdybos rin
kimai. Prasidės 12 vai. iki 4 
vai. p.p. Visi dalyvaukime, nes 
tai mūsų pačių svarbus reika
las.

Gruodžio 9 d.. 4 vai. p.p. 
Lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto rengiamas balius. Prog
ramoje J. Grušo 1 veiksmo 
komedija “Nenuorama žmona”. 
Režisuoja Aleksandra Gustaitie- 
nė. Vaidina: Gitą Kupčinskienė, 
Aidas Kupčinskas, Jurgis Jašins- 
kas, Vytautas Jurgėla, Žara Gir- 
niutė ir Ramūnas Girnius.

Gruodžio , 16 d. . 4 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje kalėdinė vakaronė. Rengia 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas. Programą at
liks: akt. Aleksandra Gustai- 
tienė, solist. Benediktas Povila- 
vičius, prof. Jeronimas Kačins
kas ir Ivaškų vadovaujami tau
tinių šokių jaunieji šokėjai.

Gruodžio 31 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos rengiamas 
Naujų Metų sutikimas.

Vasario 10 d. 3 vai. p.p. so-

Jordan Hali Bostone.
Kovo 3 tradicinė skautų ren

giama Kaziuko mugė.
Kovo 24 Minkų radijo valan

dos 51 metų sukakties rengi
nys.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.

BOSTON MASS — WLYN 1SS0

Broadway, So. Boston, Meat.

ims DorMnlnkoo. DMoHolMmrlftkv 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sakmadto- 
n lala 0:00 -10:40 vaL ryto 14 WCAV-

7209.

ONA ZAJANKAUSKAITĖ

-ZINKE

Lapkričio 14 suėjo vleneri metai, kaip mano sesuo 

Ona atsiskyrė su Šiuo pasauliu.
Ji buvo na tik vyresnė sesuo, bet Ir geriau

sia mano draugė ir patarėja. Kitiems ji buvo geros 
krikščionės pavyzdys.

Pirmiausia — ji visuomet buvo lietuvė.
Mano gyvenimas tikrai tuščias be jos.

Onos sesuo
Marijona

MASS.
Balfui minint veiklos 40 metų 
sukaktį, Brocktono lietuviai pa
grįstai gali didžiuotis, kad jie 
toje veikloje sėkmingai reiškėsi, 
atlikdami savo uždavinį padėti 
broliui, atsidūrusiam varge. Dar 
1944 rudenį buvo įsteigti du Bal
fo skyriai: 42 ir 72. Ilgainiui 
jų veiklai susilpnėjus, 1953 sau
sio mėnesį atgaivintas 72 sky
rius. Tai padaryta naujųjų atei
vių iniciatyva ir pastangomis, 
įtraukiant taip pat ankstesnius 
ateivius ir jų vaikus.

Atgaivintas 72 skyrius veikia 
be pertraukos iki šių dienų. 
Pernai skyrius sudarė sąlygas 
centro direktorių suvažiavimui, 
kuris praėjo labai sėkmingai vi
sais atžvilgiais, paskatindamas 
kitų skyrių vadovybes tokius su
važiavimus organizuoti savo ko
lonijose ir tuo būdu suartinti 1 
Balfo centrą su tolimiausiomis 
lietuvių kolonijomis, besirūpi
nančiomis lietuviškos šalpos 
reikalais. To suvažiavimo pro
ga centrui pasiųsta 2,(XX) dol. 
Nedidelėje lietuvių kolonijoje 
tai pasigėrėtini rezultatai, pa
siekti energingos skyriaus val
dybos dėka.

Šiemet lapkričio 3 paminėta 
Balfo veiklos 40-ties metų sukak
tis banketu, kuris įvyko Sanda- f 
ros salėje. Banketui vadovavo 
Laisvės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis, vienas skyriaus atgai
vintojų iniciatorių. Maldą sukal
bėjo Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Petras Ša
kalys, o pagrindinę kalbą pasakė 
centro direktorius ir 17 skyriaus 
Bostone pirmininkas kun. Anta
nas Baltrušiūnas, taikliai 
kinančiai įrodydamas, 
reikalinga ir reikšminga 
veikla šiomis dienomis, 
reikia rūpintis lietuviais

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite - įsitikinsite!
* V • -. ū:...

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13

ir jti- 
kiek 

Balfo 
kada 
ištrė

New Yortce: 1S54 2nd Ave. (OMO St) — TR MO47 
Rldgewoode: 50-S4 Myrtle Avenue — VA 1-7000 
ĄatorIMo: 20-20 Steinway Street - AS 4-3210 
Floral Fart, L.I.: * 250-17 NMalde Avo. - 343-0110 
E. Northport L C: 250-A Lart Field Rd. 510 757-0001 
Franklin Sq.. L. I.: 001 Hempeteed Tpke. - 437-7077 
Auahlnge: 41-00 Main Street - HI 5-2S52 
Whtte Plaine, N. Y., The Cheee Pitt —

200 HamNlon Ava. — Tel.: 014-240-0220

Nanuet, N.Y., Nanuet MeN Shopping Cent, 
Route St — Tel. S14 ttMMS

Farmington, Conn. Hana and Frto Dell
270 Farmington Ave. — MM77JtoS v

Denbury. Conn.: Danbury Gourmet, MS Main St —
Tel.: 203 T44-MSr \t

Norwood, Maae.: Moat and WurMhaua—101 Central St.
Tel: 017 na-rns -

Wayne. N.J.: 1234 WMowbrook Med-
Tel.: 201 7B5-0S42
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gruodžio 8, šeštadienį, Liet. Kat. 
Moterų Kultūros Draugijos kon
certas. Programą atlieka tauti
nių šokių ansamblis Tryptinis ir 
vyrų choras Perkūnas.

Vysk. Baltakis, OFM, gruodžio 
11 išvyksta į Romą, sustos lie
tuvių kolegijoje. Romoje pasi
matys su popiežiumi. Atgal 
grįžta prieš Kalėdų šventes.

Tradicinės New Yorko skautų- 
skaučių kūčios bus gruodžio 15, 
Šeštadienį, 6:30 v.v. Kultūros Ži
dinyje. Visi skautai, skautės, jų 
tėveliai, draugai ir artimieji 
mielai kviečiami dalyvauti. Au
ka — uniformuotiems skautams 
2 dol., visiems kitiems — 7 
dol. Apie dalyvavimą prašom 
pranešti s. Aldonai Katinienei, 
skambinant 846-1210.

Susipažinimas su kun. Danie
lium Staniškiu, naujuoju Ap
reiškimo parapijos vikaru, ren
giamas gruodžio 9, šį sekmadie
nį, tuoj po sumos, 12 vai. pa-

čiai kviečiami dalyvauti, pa
sveikinti Jr pagerbti naująjį vi
karą. Ten pat po šeimyniškų 
vaišių bus trumpas ir svarbus 
parapiečių susirinkimas.

Pamaldos už a.a. prof. Juozą 
Brazaitį buvo lapkričio 24 d., 
šeštadienį, 10 vai. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Mišias 
aukojo Darbininko redaktorius 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM. 
Po mišių buvo gražios vaišės 
posėdžių menėje. Vaišes paruo
šė Renata Alinskienė, Filomena 
Ignaitienė.' Jom talkino viešnia 
iš Ghicagos Elena Baltrušai
tienė. Pamaldose dalyvavo apie 
15 žmonių. Taip pat kitos mi
šios buvo lapkričio 28, profeso
riaus mirties dieną. Tas mišias 
užprašė jo dukra dr. Marytė 
Brazaitytė-Matulionienė.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspeth, N.Y., gruodžio 16, sek
madienį, rengia kūčias. 11 vai. 
ryto mišios V. Atsimainymo baž- 
nyčioje. Specialių ceremonijų 
metu bus adoptuotos Panevėžio 
ir Žagarės parapijos. Kūmai: 
Jonas Adomėnas su žmona, Mu
riel Lėkštutis ir Peter Yushke- 
vich. Po to salėj kalėdinė pro
grama ir kūčių valgiai. Dėl bi
lietų kreiptis telefonais: Tony 
Yakaitis 516481-1051, Igni Wal- 
les 516 488-5226, Al.»Krauja- 
lis 718 468-0560.

PADĖKA

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Žmogaus Teisių Dienos pro
ga Lietuvių Katalikų Religi
nė Šalpa organizuoja kalėdinių 
sveikinimų rašymą sąžinės kali
niam New Yorko lietuvių para
pijose. Sekmadienį, gruodžio 9, 
laiškų vajų kaliniams praves 
studentai ateitininkai, vadovau
jant Algiui Lukoševičiui, Ap
reiškimo parapijoje, Dalia Bul- 
vičiūtė, Lietuvos vyčių 12 kuo
pos narė, Aušros Vartų parapi
joje tuoj po 11 vai. sumos. Jonas 
Adomėnas vadovaus laiškų vajui 
V. Atsimainymo parapijoj sek
madienį, gruodžio 16, per Lietu
vos vyčių 110 kuopos Kūčias. 
New Yorko lietuviai yra ragi
nami įsijungti į šį vajų asme
niškai, pasiųsdami kalėdinius • lietuvišką spaudą, 
sveikinimus persekiojamiems 
broliams ir seserims lietuviams 
sovietų lageriuose bei tremtyje.

SOS demonstracija yra šau-

200 metų suėjo nuo Olandi
jos konsulato įkūrimo New Yor
ke. Ta proga Olandijos gen. kon
sulas surengė priėmimą, kuria
me dalyvavo ir Lietuvos gen 
konsulas Anicetas Simutis su 
žmona.

Penktadienio popiečių dar
buotojų susirinkimas ir vakarie
nė buvo lapkričio 24, šeštądienį, 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Drauge dalyvavo ir ketvir
tadienio popiečių darbuotojai 
Pradžioje įvyko oficialus susi
rinkimas. Jį pradėjo A. Radzi- 
vanienė. Pranešimą apie popiečių 
veiklą ir bingo žaidimus pada
rė Tėv. Antanas Prakapas, OFM. 
Po trumpo susirinkimo buvo 
puiki vakarienė, kurią paruošė 
Vacys Steponis. Pravesti ir bin- 
go žaidimai.

KASOS įstaiga praneša, kad 
švenčių metų KASA bus užda
ryta gruodžio 24 ir 25, o paskui 
gruodžio 29, 31 ir sausio 1. 
KASOS tarnautojai linki visiem 
linksmų švenčių. 

£

Vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo savo draugus ir pažįs
tamus galite sveikinti per Darbi
ninką. Pridėdami auką Darbi
ninkui, tuo pačiu stiprinsite ir

pirmadienį, gruodžio 10, Man
hattane, atkreipti dėmesį į iš
tremtų bei įkalintųjų mokslinin
kų -Sakharovo, Orlovo ir Scha- 
ranskio palaužtas sveikatas. Vi
gilija įvyks 12 vai. vidudienį 
67 Street ir 3 Avenue sankry
žoj, skersai gatvės nuo sovietų 
misijos. Šis kampas yra pakrikš
tytas Sakharov-Bonner vardu. 
Daktarų delegacija stengsis so
vietams įteikti sarašą įkalintų 
mokslininkų, jų tarpe lietuvių, 
kuriems gręsia fizinė pražūtis 
dėl nežmogiškų sąlygų sovieti
niuose lageriuose. Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa ragina lie
tuvių visuomenę prie šios de
monstracijos prisidėti savo da
lyvavimu.

New Yorko neolituanų susirin
kimas buvo lapkričio 17, šeš
tadienį, Fi-Fi restorane. Vytas 
Gerulaitis papasakojo įdomius 
savo kelionės įspūdžius iš kelio-

Petras Sandanavičius iš Santa 
Monicos, Calif., gruodžio 16 
atvyksta pas mamą dviejų sa
vaičių atostogų ir nori pasima
tyti su draugais. Skambinti 388- 
7973. Jis Califomijoj dirba West 
Side Printing and Publishing 
Co.

Penktadienių ir ketvirtadienių popiečių darbuotojai su svečiais lapkričio 24 Kultūros Židinyje 
jų vakarienės metu. Nuotr. A. Reivytienės

PRISIMINTA KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO ŠVENTĖ

New Yorko Lietuvių Fondo 
komitetui

Yra sakoma: jei nori ką nors 
atlikti, duok tam, kuris labai už
imtas; tada darbas bus tikrai 
padarytas. Taip atsitiko ir šiuo 
atveju. Visi žinome visuomeni- 
ninkės Lilės Milukienės plačią 
veiklą New Yorke. Šių metų 
pradžioje jai buvo patikėtas už
davinys New Yorko apylinkėje 
atgaivinti Lietuvių Fondo talki
ninkų veiklą. Apie save ji subū
rė veiklių asmenų komitetą ir su 
jo pagalba surengė sėkmingą 
Lietuvių Fondo vajų bei to va
jaus užbaigimo banketą lapkri
čio 10 Kultūros Židiny.

Lietuvių Fondo valdybos var
du reiškiame nuoširdžią padėką 
Lietuvių Fondo atstovei Lilei 
Milukienei bei visiems komi
teto nariams už paaukotą laiką, 
įdėtą rūpestį ir darbą ruošiant 
vajaus banketą. Taipgi nuošir
dus ačiū visoms ir visiems, at
silankiusiems į banketą ir ypač 
už aukas, kuriomis parėmėt Lie
tuvių Fondo bendras pastangas 
visais galimais ištekliais remti 
lietuvių tautinę - kultūrinę veik
lą išeivijoje.

Dr. Antanas Razma
L.F. valdybos pirmininkas 

Marija Reinienė
L.F. vajaus pirmininkė

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

Rasa Bobelytė-Brittain, kuri 
kaip radijo oro pranešėja turi 
vardą Rasa Kaye, laimėjo si
dabro medalį už filmą “Manu
facturers Hanover Newsline’’, 
kurį ji padarė Troika Produc
tions Inc. bendrovei. Medalį pa
skyrė tarptautinis filmo ir tele
vizijos festivalis už geriausius 
industrinius filmus. Tai buvo 
trečias jos video filmas. Pirmas 
filmas buvo “The Colgate Wo
men’s Games’’. Ji buvo gaminto
jo talkininkė. Filmas yra nomi
nuotas vietinei sporto Emmy 
premijai.

Kalėdinis pobūvis Aušros Var
tų parapijos salėje rengiamas 
gruodžio 15, šeštadienį 7 v.v. 
Rengia prie tos parapijos susi
organizavęs vienetas “Branduo
lys ”. fėjimas 5 dol. asmeniui. 
Parapijos salė yra 570 Broome 
St., Manhattane, prie Holland 
tunelio.

Patikslinimas. Kazys Karuža 
iš Los Angeles prašo patikslin
ti, kad Juozas Sajonas, jo ap
rašytas Darbininko 46 nume
ryje, mirė ne rugpjūčio 12. bet 
rugpjūčio 26 Floridoje.

Lietuva buvo parodyti! televi
zijos 13 kanale lapkričio 22, 
Padėkos dieną, ir pakartota 
dar lapkričio 24, šeštadienį. Bu
vo prisiminta 1939 metų pasau
linė paroda New Yorke ir buvo

zikas J. Žilevičius, buvo mato
mi gen. konsulas J. Budrys, 
prof. K. Pakštas ir kiti. Lietu
vai buvo skirta kokia trejetą 
minučių. Filmas vadinosi “The 
World of Tomorrow”. Programa 
televizijoje buvo vienos valan
dos ilgumo. Kino teatruose bu
vo rodoma ilgesnė.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vėl bus transliuojamos operos 
šeštadienių popietėmis. Naujas 
sezonas pradedamas su G. Ros
sini opera “Barber of Seville”. 
Transliuojama gruodžio 8, šį 
šeštadienį, 2 vai. popiet. Pagrin
diniai solistai: Battle, Nucci, 
Gonzalez, Montarsolo. Diriguoja

Dail. Adomo Varno du žie
mos paveikslus kaip kalėdinius 
atvirukus išleido akademikų 
skautų sąjungos Vydūno jauni
mo fondas. Vienas atvirukas 
vaizduoja žiemos vakarą, o kitas 
kaip du keleiviai žvelgia į pa
kelės Rūpintojėlį. Atvirukai 
gaunami Darbininko administ
racijoje. Ten taip pat yra ir 
daug kitų kalėdinių atvirukų.

Lietuvos vyčių specialus ko
mitetas Lietuvos reikalam lei
džia savo biuletenį anglų kalba, 
kuriame surašoma aktualiausi ir 
svarbiausi vyčių darbai, kam jie 
turi parašyti laiškus ir 1.1. Pa
sirodė spalio mėnesio numeris. 
Rašoma daugiausia apie sąžinės 
kalinius, kaip jiem pagelbėti. 
Lietuvos reikalų komitetui pir
mininkauja dr. J. Stukas, biulete
nį redaguoja Bernice Aviža.

Skaitytojai kviečiami ateiti į 
talką Darbininkui. Gal turite 
draugų ir pažįstamų, kurie dar 
neskaito Darbininko? Užsakant 
naujiem skaitytojam, mokama 
tik 12 dol. Užsakius dabar, 
tokie nauji skaitytojai gaus Dar
bininką iki šių metų galo ir per 
visus 1985 metus ir kiekvieną 
savaitę džiaugsis Jūsų dovana.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber- 
mudą ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion
pinigiai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar su
teikta 200 dol. nuolaida dviem 
kabinos keleiviam. Taip pat 
duodama 15 procentų kelionių 
agento nuolaida. 150 dol. de
pozitas turi būti sumokėtas da
bar, kad būtų užtikrinta norima 
kabina. Dėl informacijų skam
binti Jonui Adomėnui: 718 497- 
5212.

Government jobs. $16,559- 
50,553/year. Now Hiring. Your 
Area. Call 805 687-6000. Ext. 
R-4505.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė New Yorke paminėta 
lapkričio 18. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje 11 vai. buvo iškil
mingos pamaldos. Mišias konce- 
lebravo kun. J. Pakalniškis, kun. 
D. Staniškis ir Tėv. Placidas Ba
rius, OFM. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis. Mišių pabai
goje sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai.

Tada visi perėjo į parapijos 
didžiąją salę. Čia minėjimą 
atidarė ramovėnų pirmininkas 
dr. Eugenijus Noakas. Įneštos 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
himnas, invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Pakalniškis. Po iškilmin
go atidarymo akto išneštos vė
liavos, scenoje paliekant tik 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas.

Žodį tarė dr. E. Noakas, pri
simindamas kariuomenės atkū
rimo 66 metų sukaktį. Prisiminė 
praeitį, kaip Lietuvos atstatymu 
rūpinosi visa sveika karta, iš
augusi iš lietuviško kaimo. Pri
siminė žuvusius laisvės kovų 
karius, žuvusius partizanus. Jie 
pagerbti atsistojimu ir minutės 
susikaupimu.

Prisiminti pirmieji savanoriai. 
Iš jų salėje tebuvo tik Jonas 
Jankus. Jam M. Klivečkienė pri
segė gėlę.

Sveikinimo kalbą pasakė Lie
tuvos gen. konsulas A. Simu
tis, pažymėdamas, kad Lietuvos 
kariuomenė padarė stebuklą, ap
gynė Lietuvą. Tautą išgelbėjo 
nuo pražūties tik savanoriai.

Toliau vadovauti pakvietė 
Viktoriją Garbanauskaitę. Pra
džioje ji gražiai padeklamavo 
Bern. Brazdžionio eilėraštį “Aš 
čia gyva”. Po to pakvietė Tėv. 
Placidą Barių, OFM, kalbėti šios 
sukakties proga.

Paskaita buvo gražiai paruoš
ta ir įspūdingai perskaityta,

kiekvienas žodis buvo atiduotas 
publikai su deramu rimtumu ir 
aiškumu. Prelegentas ryškino, 
kaip Lietuvos kariuomenė tar
navo tautos interesams, kaip ka
riuomenė yra visuomenės dalis, 
kaip ji budi sienų sargyboje, 
kokia reikšmę turi karių auka 
savo tautai.

Po šios paskaitos Vida Peni- 
kaitė paskaitė eilėraštį Lietuva. 
Autorius nelietuvis, kokia jo 
pavardė, taip ir nepagavo ausis.

Tada prieš sceną New Yorko 
tautinių šokių ansamblis Trypti
nis pašoko dzūkų polką, oželį — 
berniukų šokį, čigonėlį, kepu
rinę, suktinį.

Šokius apibūdino pati šokių 
mokytoja ir ansamblio vadovė 
Jadvyga Matulaitienė.

Tryptinis yra išaugęs ‘ ir su
stiprėjęs, turi apie 50 šokėjų. 
Jie visi pilni jaunatvės ir entu
ziazmo ir pamėgę savo šokį. 
Tad visada malonu žiūrėti jų 
šokimą ir pasidžiaugti jų jau
natvišku grakštumu. Švarūs, 
grakštūs ir su jaunatviška išraiš-

Viktorija Garbauskaitė vado
vavo Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimo prog
ramai lapkričio 18 Apreiški
mo parapijos salėje. Nuotr. L. 
Tamošaičio .

ka jie atliko visa savo programą.
Po programos žemutinėje sa

lėje buvo vaišės.
Minėjimą kaip įprasta rengė 

ramovenai, savanoriai kūrėjai, 
šauliai, birutietės. Atsilankė 
apie 150 žmonių. Minėjimas 
buvo tikrai pakilus, (p.j.)

kariuomenės atkūrimo šventės minėjimePublika Lietuvos
lapkričio 18 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. L. Tamošaičio

DIDYSIS 1985 METŲ
PAPILDYMAS

mo aprašyme, kur yra paminė
ti! Newarko liet, parap. 40 
valandų atlaidų uždarymo pa
maldų iškilmių giedojimas, ne
tyčia buvo praleista ponia Ire
na Moginienė, kuri solo atliko 
kun. Šukio “Sveika, Karalienė”.

I. Moginienė yra ilgametė Eli- 
zabetho liet, bažnytinio choro 
solistė ir choro uoli narė. Turi 
stiprų sopraną, ir yra gera sop
ranų atrama. Šiais metais išėjo 
į pensiją.

Ji iš profesijos yra seselė. 30 
metų yra išdirbusi, ligoninėse. 
Paskutinius 17 metų dirbo Uni
ted Medical Center, Newark, 
N.J., chirurginiame skyriuje.

Turėdama daugiau laiko, ji 
žada daugiau pasišvęsti ir dirb-

Darbininko kalendorius 1985 
metam išsiuntinėtas visiem skai
tytojam lapkričio 20. Kas norė
tų įsigyti daugiau egzempliorių, 
prašomi atsiųsti po 3 dol. išlai
dom padengti. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 
11207.

Kultūros Židinyje New Yorke!

Rengia liaudies ir estradinės 
muzikos vienetas

JINAI IR TRYS GINTARAI
PROGRAMOJE:

Skanus maistas (su garuojančia sriubą)
Kilnūs gėrimai
Šampanas
Lietuviškas midus 
Puošni salė 
Ir, žinoma, linksma nuotaika 

Šokiam groja JINAI IR TRYS GINTARAI

Puotos pradžia 9:30 v.v. iki........
Kaina asmeniui 25 dol., porai — 45 doi.

Stalus Ir vietas užsakyti ii anksto iki 
gruodžio 27 pas:
Romy Kez| — dienos metu — 718 769*3300
S. Karmaziną dieną ir vakare — 718 441*1252
J. Naką — dienos motu 516 549*5441, vakare 
— 518 795*7930

Taip pat iš anksto reikia sumokšti. Čekius siųsti: Mr. 
Juozas Nakas, 236 Normandy Rd., Massapequa, N.Y. 
11758




