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4. Keturių lapų mašinrašti
nis tekstas: "TSKP XXV-am su
važiavimui ...”

5. 2 lapų kopija, rankraštinis
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bendrą prieštankinį svie- 
kuris, kompiuterių ir ra- 
sistema vairuojamas, pa- 
sunaikinti sovietų tan-

Gynybos sekretorius Wein
berger pareiškė, kad JAV karinės 
pajėgos nebus palengva įtrauk
tos į karinius veiksmus Centri
nėj Amerikoj, bet, jei kada nors 
jos būtų įpareigotos kur nors įsi
kišti, tada toks įsikišimas turi 
būti privestas iki laimėjimo.

Prancūzijos Naujosios Kaledo- 
nijos kolonijos Čiabuviai gyven
tojai, siekdami kolonijos nepri
klausomybės, dažnai griebiasi 
smurto veiksmų prieš valdžios 
organus ar ten gyvenančius 
prancūzus. Paskutiniu metu se
paratistai sudarė savo laikinąją 
vyriausybę ir išsirinko preziden
tu Jeane Marie Tiibou. Prancū
zijos vyriausybė pasiuntė ten 
savo specialų įgaliotinį gyvento
jų nusistatymam suderinti.

Saudi Arabija ir kitos pen
kios Persijos įlankos valstybės 
susitarė sudaryti greito panau
dojimo kariuomenės dalinius 
gintis nuo galimo užpuolimo. 
Daliniai bus sudaryti ,.iš visų 
valstybių karių, bet turės bend
rą vadovybę.

Rytų Vokietija, nusileisdama 
Vakarų Vokietijos spaudimui, 
už jai pažadėtas paskolas iš
montavo pagal jos sieną įreng
tus užmaskuotus įtaisus, kurie, 
netyčia užmynus paslėptą vielą, 
apšaudydavo bėglius šrapnelių 
ugnim.

JAV, Vakarų Vokietija, Brita
nija ir Prancūzija sutarė pasiga
minti 
dinį, 
daro 
jėgtų 
kus ir kitus Sanuotus autove- 
žimius.

Devynios pagrindinės Ame
rikos protestantų bažnyčios, tu
rinčios apie 23 mil. narių, bend
roj konferencijoj pasiekė susita
rimą pagrindiniais tikėjimo 
klausimais, bet kiekviena susi
tariančioji šalis turės šį susita
rimą atskirai patvirtinti.

Salvadoro vyriausybės ir prieš 
ją veikiančių partizanų atsto
vų antram susitikime pažiūros 
labai išsiskyrė. Partizanai reika
lauja sudaryti naują vyriausybę, 
paruošti naują konstituciją ir 
perorganizuoti kariuomenę, o 
vyriausybė reikalauja, kad parti
zanai be jokių sąlygų įsijungtų 
Į dabartinį demokratinį procesą. 
Pasitarimai vyks ir toliau.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Kohl ir prezidentas Reagan 
bendru pareiškimu paragino ki
tus Atlanto sąjungos narius su
stiprinti savo karinių pajėgų 
ginklavimą paprastais ginklais, 
nes tada sumažės reikalas grei
tai panaudoti branduolinius 
ginklus.

Australijoj vykusius parla
mento rinkimus vėl laimėjo kraš
tą valdžiusi Darbo partija, to
dėl ministeriu pirmininku pasi
liks dabartinis min. pirmininkas 
Bob Hawke.

Pakistano prezidentas Zia ul- 
Haq paskelbė, kad gruodžio 19 
jis atsiklausiąs gyventojų dėl jo 
vykdomos politikos ir kad jis 
numato dar penkerius metus pa
silikti prezidentu.

Belgijos vyriausybė vėl ati
dėjo savo sprendimą dėl bran
duolinių raketų išdėstymo iki 
ateinančių metų pradžios.

Jordano karalius Hussein ofi
cialiu vizitu aplankė Egiptą ir 
bendru pareiškimu su prezidentu 
Mubarak paragino PLO priimti 
J.T. rezoliuciją 242, reikalaujan
čią Izraeli grąžinti okupuotas 
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arabų žemes ir leisti palesti
niečiams nuspręsti savo likimą.

JAV ir tarptautiniai bankai 
susitarė duoti Argentinai 18 
bil. dol. paskolą jos įsiskolini
mui sutvarkyti.

RAMIA SĄŽINE EISIU Į KALĖJIMĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62

įspėja viešai nesimelsti už 
suimtus kunigus

Vilnius. 1984 vasario 3 į Vil
niaus saugumą pas tardytoją P. 
Jonaitį buvo iškviestas kun. Jo
nas Boruta. Tardytojas įspėjo ku
nigą, kad viešai nesimelstų už 
suimtus kunigus — Alt. Svarins- 

moksluose nekalbėtų prieš be
dievius ir bedievybę, nes “liau
dies supratimu, bedieviai — tai 
valstybė, todėl kiekvienas žodis 
prieš bedievybę bus laikomas ir 
pasisakymu prieš valstybę” kal
bėjo tardytojas P. Jonaitis. Be 
to, kun. J. Boruta buvo ragi
namas stoti j Kauno kunigų 
seminariją, nes valstybė neaki
vaizdinės kunigų seminarijos 
nepripažįsta ir niekada nepripa- 
žinsianti.

Vėl suėmė Vladą Lapienį
1984 vasario 13 apie 18 vai. 

čekistai gatvėje, einantį iš maisto 
prekių parduotuvės, areštavo 
vilnietį Vladą Lapienį. Nuvežė 
į Vilniaus KGB būstinę, vado
vaujami ypatingai svarbių bylų 
skyriaus vyr. tardytojo pulki
ninko Liniausko, saugumiečiai 
padarė asmenišką kratą. Po kra
tos pulkininkas Liniauskas ir 
Vilniaus miesto prokuroras Gri- 
nys surašė paimtų daiktų pro
tokolą: 1. LKBK Nr. 57, 58, 59 
po vieną egz., 2.LKBK nr. 60 
— šeši egz., 3. Girniaus knyga 
“Žmogus be Dievo” — 1 egz., 
4. — rankraštinis juodraštis "Ta
rybinio kalinio memuarai”, ku
riame V. Lapienis aprašo savo 
gyvenimą sovietiniuose lage
riuose bei tremtyje. Taip pat 
atėmė buto raktus, pinigus, už
rašų knygutę ir kitas smulkme
nas. KGB būstinėje V. Lapienis 
buvo apkaltintas “skleidimu ži
nomai melagingų prasimanymų, 
žeminančių tarybinę valstybę 
ir visuomeninę santvarką” ir 
patrauktas baudžiamojon atsa
komybėn pagal LTSR BK 199 
straipsnio 1-mąją dalį.

1984 vasario 13 vakare V. La
pienis buvo uždarytas saugumo 
izoliatoriuje. Visą tą laiką jį 
tardė ypatingų bylų tardytojas 
pulkininkas Liniauskas.

1984 vasario 28 vakare dėl 
stipriai pablogėjusios sveikatos 
V. Lapienį iš saugumo būstinės 
paleido, tačiau prokuroro nuta
rimu jam uždrausta išvykti iš 
Vilniaus miesto. Be to, negrąži
no paso ir pareiškė, jog, neatsi
žvelgiant į laikiną paleidimą, 
jis vis tiek bus teisiamas.

Krata bute
1984 vasario 13 apie 6 vai. 

vak. V Lapienio bute, esančiame 
Vilniuje, Gelvonų g. Nr. 27-7, 
buvo padalyta krata tikslu su
rasti ir paimti šmeižikiško tu

mo priemones. Kratai vadovavo 
Vilniaus miesto prokuratūros 
darbuotojas J. Čepulionis, kvies
tiniai — Nijolė Jančiūtė, gvv.

Turistų g. Nr. 119-2, 
Tvarijonavičiūtė gw. 

r. 39-
ir Daiva
Vilniuje, Studentų g. ?
223. Krata buvo daroma daly
vaujant V. Lapienio žmonai Ele
nai Lapieniėnei. Pačiam V. 
Lapienių i dalyvauti kratoje ne
buvo leista. Tuo metu jis buvo 
laikomas Vilniaus KGB būstinė
je-

Kratos metu paimta:
1. Bloknotas su užrašu ant 

viršelio “Apreiškimai. Atban
guoja kraujas’ .

2. Bloknotas prasidedantis 
rankraštiniu tekstu: “LKBK”

3. Užrašų knygutė su ranka 
parašytais nurodymais, kaip 
laikytis tardymo metu.

Sytas per kalkę: “Pagal tarybinę

7. Bloknotas su adresais.
8. Mašinraštinė brošiūra, 

pavadinta: “Mano gyvenimo 
kryžkelės”.

9. Kun. Alf. Svarinsko nuo
traukos su užrašu: “Už Bažny-

10. 1973 m. kišeninis kalendo
rius su rankraštiniais užrašais.

11. Rankraštinis 1983 rašy
tas A. Janulio laiškas.

12. Sąsiuvinis su tekstu: 
“Smurtas gimdo neapykantą”.

12. Sąsiuvinis su tekstu “Te
roru kovoja”.

14. Trys pašto vokai, rašyti: 
A. Rasilienės, S. Butkienės, V.

15. Pašto vokas ir atvirukas, 
kur siuntėjas nurodytas A. Ja
nulis.

16. Popieriaus lapelis su teks
tu: “Cha-Cha. Teisybės . .

17. Elektrografiniu būdu pa
dauginta knyga: J. Tauronis 
“Aukso mintys”.

18. Keturios juostelės rašoma
jai, mašinėlei. įį

Dar paimta eilė užrašų kny-

įvairiais tekstais. Viso protoko-

PENKERIEM METAM PRAĖJUS
Gruodžio pabaigoj Afganista

ne vedamas Sov. S-gos karas 
minės 5 metų sukaktuves, tačiau 
ir dabar Sovietų S-gos gyven
tojai nerodo jokių žymių, kurios 
ištiko JAV, užsitęsus Vietnamo 
karui. Afganistane žuvusių ka
riu tėvai dar ir dabar tebėra 
įsitikinę, kad jų vaikai Afga
nistane' atlieka “tapitautinę pa
reigą" Afganistanui, kovodami 
su prieš krašto vyriausybę nusi
stačiusiais sukilėliais. Net ir in
teligentijos sluoksniuose neuž-

Lapienio pareiškimas
1984 kovo 21 Vladas Lapie

nis parašė pareiškimą Lietuvos 
prokurorui bei saugumo komi
teto pirmininkui:

“Vadovaudamasis tarybinės 
Konstitucijos 49 straipsniu, no
rėjau parodyti valstybiniams or
ganams tuos trūkumus, kuriuos 
pastebėjau, sužinojau, prisimi
niau, būdamas parengtiniame 
tardyme, teisme, persiunčiamuo
se kalėjimuose (lageriuose), 
tremtyje nuo 1976 m. spalio 20 
d. iki 1981 m. liepos mėn. Tuo 
tikslu juodraštyje buvau rašęs 
“Tarybinio kalinio memuarų” 
metmenis. Panašiai savo laiku 
buvo rašę: Dostojevskis, B. 
Sruoga, Guzevičius, M. Moš- 
kauskienė ir daugelis kitų. Ta
čiau jų užbaigti ir pasiųsti tary
biniams organams nesuspėjau 
nes 1984 vasario 13 d. čekistai 
mane sulaikė ir saugumo komi
teto tardymo skyriaus ypatin
gai svarbių bylų vyr. tardyto
jas pulk. V. Liniauskas visus 
šiuos juodraščius iš manęs pa
ėmė.

Daug žmonių buvo parduotu
vėje ir prie jos. Jie matė ne tik 
kai mane paėmė, bet ir kai čekis- 
tifeąsodinę į automobilį, nusi
vežė mane į saugumo komite-

(nukelta į 2 psl.)

tinkama jokių reikalavimų daigų 
grąžinti jaunus vyrus namo iŠ 
Afganistano. Jokių protestų, jo
kių demonstracijų tuo reikalu!

Armijos, organas Krasnaja 
Zvezda vis dar įtikinėja skaity
tojus, kad sovietų kariai auko
damiesi gina Afganistaną nuo 
JAV sukelto ir jos teberemiamo 
užpuolimo. Žmonėm vis dar at
rodo, kad Amerika norėjo už
grobti Afganistaną ir kad da
bar reikia ją pamokyti.

Taip, Afganistane jauni vyrai

ZiHksmu
w. Kalidu

VLIKO seimo.metu Chicagoje 
1984 gruodžio 1 d. 8:30 v. ryto 
Pasaulio lietuvių Bendruomenės 
būstinėje įvyko pozityvus ir gra
žių prošvaisčių tarporganizaci- 
niam bendradarbiavimui duodąs 
pasitarimas, kuriame dalyvavo: 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto atstovai — dr. K. 
Bobelis, VI. Šoliūnas, adv. E. 
Armanienė, T. Blinstrubas, inž.

Bendruomenės nariai — 'dr. T. 
Remeikis, M. Drunga, B. Jasai
tienė, S. Jokubauskas, R. Dir
venis ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pirmininkas 
adv. A. Pacevičius.

Atidarydamas šį pasitarimą 
dr. K. Bobelis pabrėžė, kad tai 
ne formalus posėdis, o sušauk
tas tikslu pasikalbėjimo formoje 
aptarti ateinančiais 1985-ais 
metais gegužės mėn. Ottawo- 
je, Kanadoje, įvyksiančią Žmo
gaus Teisių pažeidimo konferen
ciją (išplaukiančiosios iš Helsin
kio Baigminio Akto), ir 1985- 
ais metais siūlomą veiksnių 
konferenciją. Po diskusijų, dr. 
T. Remeikiui pasiūlius, buvo su
daryta komisija iš inž. L. Gri
niaus, adv. A. Pacevičiaus ar jo 
atstovės Joanos Lasienės, ir PLB 
atstovo (minėtas buvo A. Ge
čys, tačiau jis turi dar būti pa
tvirtintas PLB valdybos), ko
misija susirinktų Washingtone. 
Ji įpareigota paruošti konkretų 

vystyti. Projektas turėtų būti 
paruoštas ne vėliau sausio 15 

žūna, bet jie žuvo ir “didžia
jam Tėvynės kare“, gindami sa
vo tėvynę nuo įsibrovėlių. Žo
džiu. jie yra pasiryžę pakęsti 
visas su kam 
mes ir vargus.

susijusias nelai-

organas užuomi- 
kad karas Afga-noin įtaigauja, 

nistane dar gali užtrukti, bet 
vyriausybė yra linkusi jį tuoj pat 
nutraukti, jei tik agresija prieš 
Afganistaną pasibaigtų ir būtų 
užtikrintas Afganistano saugu
mas. Bet agresoriam labiau rū- 
pįs karas kaip taika.

Jei net ir 1().O(X) sovietų karių 
būtų ten Žuvę, gyventojam atro

ir pristatytas atitinkamom val
dybom patvirtinti.

Tą pačią dieną 12:30 v. po
piet įvyko antrasis platesnio po
būdžio pasitarimas, kuriame be 
anksčiau minėtų atstovų daly
vavo: Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos nariai — T^ Blin
strubas, P. Bučas, dr. J. Valai
tis, M. Pranevičius, G. La
zauskas, ir vėliau atvykę VLIKO 
valdybos nariai— dr. D. Krivic
kas, dr. K. Jurgėla, dr. J. Stik- 
lorius, ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pirm. dr. A. 
Butkus. Siame pasitarime buvo 
svarstoma Lietuvių Teisėm 
Ginti Komiteto veikla. Nutarta 
šio komiteto veiklą sustiprinti. 
Lietuvių teisėm Ginti komitetas 
yra remiamas visų veiksnių ir 
visuomenė prašoma jo nemaišy
ti su Americans For Due Process 
ir jos vedama akcija. Buvo su
tarta, kad JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir Amerikos Lietuvių 
Taryba koordinuos Lietuvių 
Teisėm Ginti Komiteto veiklą ir 
paruoš atitinkamą atsišaukimą į 
lietuvių visuomenę, kurį visi 
veiksniai bendrai paskelbtų. 
VLIKAS sutiko paruošti projek
tą JAV Valstybės sekretoriui 
Shultzui, apibūdinantį Lietuvos 
ir lietuvių padėtį vokiečių nacių 
okupacijos metu ir dabar iš tos 
okupacijos išplaukiančius kal
tinimus. Šis pareiškimas irgi bus 
pristatytas visų veiksnių valdy
bom apsvarstę tLar.pasirašyti. 
Lietuvių visuomenė prašoma vi
sas aukas Lietuvių Teisėm Gin
ti Komiteto veiklai siųsti šiuo 

‘ adresu: Lietuvių Teisėm Ginti 
Fondas, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636.

Inž. L. Grinius pristatė 1985 
liepos 23 - 31- Pabaltiečiu Pa
saulinės Santalkos ruošiamą 
viešą Sovietų Sąjungos teismą 
Kopenhagoje ir “Taikos ir Lais
vės” ekskursiją Baltijos jūra. 
Pasitarimo dalyviai principiniai 
šiam projektui pritarė, tačiau 
galutinas sprendimas dėl bend
ro veiksnių dalyvavimo bus pa
darytas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei, ALTUI, JAV Lietuvių 
Bendruomenei ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenei gavus šiuo 
reikalu platesnę informaciją. 
Inž. L. Grinius pristatys rei
kalingą informacinę medžiagą 
artimiausioje ateityje. -VLIKAS, 
būdamas Pabaltiečiu Pasaulinės 
Santalkos narys, jau yra šiam 
projektui užsiangažavęs ir nuo 
š.m. vasario mėn. aktyviai daly
vauja paruošiamuose darbuose.
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jau 1978 metais buvo susitarusi 
su VLIKO Valdyba dalyvauti 
PPS lietuvių delegacijoje, bet iki 
šiol savo atstovo dar nėra pasky
rusi. Tikimės, kad šį klausimą 
greitai pavyks išspręsti.
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Bendroje išvadoje, šie pasita
rimai buvo draugiški, nuoširdūs 
ir praėjo pasireiškusiu noru 
bendradarbiauti. Tikimės, kad 
tai yra teigiamas ženklas toli
mesniam veiksnių kooperavi- 
mui.

(Elta)
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i
do, kad tai yra palyginti menk
niekis, kada antrojo karo metu 
per vieną dieną tiek karių žū
davo.

..y

O dabar sovietų kariai Af- 
ghanistane ne tik kariauja, bet 
stato mokyklas, gręžia šulinius, 
veda elektros laidus į tolimiau
sius užkampių kaimus, ir rodo 
filmus apie Leniną, sukeldami 
g>"ventojų klausimus apie Rusi
jos revoliuciją ir jos įveiktus 
sunkumus. Pagaliau, sovietų 
Žmonės yra labai įpratę tikėti į 

i

visa, ką vyriausybė sk< 
nes jie yra labai paklusnūs

fe. 

fe’-'
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Sąjunginis “Multfilmas” į 

šalies ekranus išleido filmą vai
kam pagal Vytautės Žilinskaitės 
pasaką “Melagiu pilis”.

— Vilniuje įvyko XVIII są
junginis higienistu ir sanitarijos 
gydytojų suvažiavimas. Aptarti 
mokslinės ir praktinės veiklos 
rezultatu, numatvti tolimesnio 
profilaktinio darbo gairių buvo 
susirinkę tarybinių respublikų 
sveikatos apsaugos ministerijų 
vadovai, mokslininkai, dalyvavo 
svečiai iš Čekoslovakijos, Ku
bos, Lenkijos, Mongolijos. 
Vengrijos ir Rytinės Vokietijos.

— Kauno “Žalgiris”, praėjusių
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Europos bendr. rinkos vals
tybių sudaryta komisija rinkos 
nuostatam peržiūrėti pasiūlė 
kitais metais sušaukti specialių 
konferencijų Europos unijai su
daryti ir sukurti tikrų politini 
vienetų, kuris turėtų teisę daryti 
sprendimus visų vardu.

Afganistano gynybos m miste
ri s gen. Abdel Qadar buvo pa

metu Sovietų Sąjungos krepši
nio taurės varžybų nugalėtojas, 
dalyvauja Europos šalių taurių 
laimėtojų turnyre. Pirmąsias šio 
turnyro rungtynes kauniečiai 
žaidė Bulgarijoj, Pleveno mies
te, su vietos “Spartako” koman
da ir įveikė ją — 108:89.

— Vilniuje, Fotografijos meno 
draugijos salone, eksponuojamos 
penkių Skandinavijos šalių —- 
Švedijos, Suomijos, Danijos, 
Norvegijos, Islandijos — auto
rių fotografijos. Paroda pava
dinta — "Skandinavijos jauni
mas .

— T. Koronkevičius, M.K. 
Čiurlionio dailės muziejaus dai
lininkas restauratorius, sure
montavo Istorijos muziejaus 
bokšto laikrodžio varpų. Didelis 
laikrodžio mechanizmas parei
kalavo nemažai triūso. Vien 
laikrodžio varpas sveria pusket
virtos tonos. Kas pusvalandį 
skambėti jį priverčia 50 kilogra
mu plaktukas.

— Lietuvos kompozitorių są
junga Vilniuje surengė du kon
certus. kurių metų plačioji vi

suomenė buvo supažindinta su 
naujausiais lietuvių kamerinės 
muzikos kūriniais, Tarprespub
likinio konkurso laureatas R. 
Armonas atliko J. Bašinsko so
natų violončelei, tarptautinio ir 
tarprespublikinio konkursų lau
reatė M. Rubackytė —V. Mont
vilos “Aušros” sonatą fortepijo
nui. tarptautinių konkursų lau
reatas R. Katilius — E. Balsio 
pjesę smuikui.

— Kelmės rajone surengta 
tradicinė meno renginių jauni
mui dekada. Jos programoje 
— klasikinės muzikos vakarai, 
spektakliai, parodos, susitiki
mai su žymiais respublikos me
nininkais.

— Jugoslavijoje, Tužlos mies
te (Bosnijos ir Hercegovinos 
respublika), buvo surengta tarp
tautinė portreto bienalė. Į ja 
buvo pakviesti 94 dailininkai iš 
daugiau kaip 20 pasaulio šalin. 
Bienalėje dalyvavo ir Lietuvos 
liaudies dailininkė profesorė 
Sofija Vei beryto ir Lietuvos 
liaudies dailininkas Augustinas 
Savickas. Parodoje buvo ekspo
nuoti S. Veiverytės darbai “Vy
ro portretas” ir “Moters portre
tas”, taip pat A. Savicko “Sū
naus portretas” bei “Dukros

portretas”. Aukščiausio įvertini
mo susilaukė S. Veiverytės “Mo
ters portrettas—«— jis pažymė
tas tarptautinės portreto biena
lės premija. Tuzla garsi rūdos, 
druskos ir anglies iškasenomis, 
vienu seniausiu Europoje uni
versitetu ir Jugoslavijos nacio-

— Kauno filharmonijos salėje 
koncertu prasidėjo šeštasis res
publikos jauniįjįį atlikėjų festi
valis. Dalyvauja penkiolika mu
zikų. Jie surengs po vieną kon
certą Vilniuje, taip pat gros 
Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose.

— Kauno paveikslų galeri
joje atidarytoje personalinėje 
Latvijos nusipelniusio meno-vei
kėjo Imanto Vecuozuolo kūrybos 
parodoje eksponuojama beveik 
šimtas tapybos darbų.

(nukelta į 4 psl.)

valdžią? Juk kritikuoti darbo 
trūkumus Konstitucija leidžia, o 
persekioti už kritiką draudžia.

Kalėjime laikas nėra prarastas

Deklaracija skelbia: 2 str. “Kiek
vienas žmogus turi turėti visas 
teises ir laisves, skelbiamas šio
je Deklaracijoje, nepriklausomai 
nuo rasės, odos spalvos, kal-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Sveq&ų 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

ROMAS PETRAUSKAS,

akcijų brokeris,' sveikina visus savo klijentus Kalėdų 
šventėse ir linki laimingų Naujųjų Metų.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHAUNS
- ŠALINSKIENE

84-02 Jalnaica Avenue Woodhaven, N. Y
Tel. 296-2244

šv. Kalėdų šventėse nuoširdžiausiai sveikina savo 
klijentus ir linki kuo sėkmingiausių Naujųjų Metų

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
DR. DONATAS ALEKSANDRAVIČIUS 

vedėjas 
116-06 Myrtle Avenue 

Richmond Hill, N.Y. 11418 
718-441-0909
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keistas kitu.
Lenkijos Solidarumo unijos 

sluoksniai tvirtina, kad vienas 
jos veikėjas Liubline Stanislaw 
Chac yra miręs nuo sumušimo, 
o kun. Eugeniusz Kosciolko tvir
tina, kad jis buvęs pagrobtas 
ir kankintas.

J.T. priėmė deklaracija Afrikos 
reikalu, kurioj pinna kartį ne
minimas kolonializmas ir nerei
kalaujama, kad Vakarai pertvar
kytų savo ūkinę sistemų taip, 
kad būtų labiau padedama tre
čiojo pasaulio valstvbėm.

Europos bendr. rinkos valsty
bės dėl politinių sumetimų, ig- 
noruodamos galimus ūkinius 
nuostolius, yra pasiryžusios 
1986 priimti Ispanija ir Portu
galiją rinkos nariais, bet atsira
do nauja kliūtis: Graikija parei
kalavo. kad rinka pinna paskir
tų per ateinančius 5 metus ne
turtingų pietinės Europos ūki
ninkų paramai 5 bil. dol. Visi 
kiti rinkos nariai yra pasipik
tinę tokiu Graikijos reikalavi
mu.

Nato valstybės sutiko per 
ateinančius 6 m. išleisti 7.85 
bil. dol. susižinojimo priemo
nių, vadoviečių, sandėlių ir lėk
tuvam angarų patobulinimui.

Indijos Bhopar mieste, prasi
veržus nuodingom dujom iš

(atkelta iš 1 psl.)

ta. Todėl, kai vasario 28 d. ma
ne iŠ saugumo tardymo kalėjimo 
paleido, žmonės pradėjo klausi
nėti, už ką mane buvo suėmę ir 
15 parų laikė kalėjime.

Paaiškinau, kad pas mane ra
do ranka parašytus savo prisi
minimus vadinamus “Tary
binio kalinio memuarais”, kelis 
numerius "LKB Kronikos”, Juo
zo Girniaus knygų “Žmogus be 
Dievo”, pinigus, paveldėtus tes
tamentu ir parsivežtus iš trem
ties, buto raktus ir kitas smulk
menas. Taigi, tik dabar man 
grįžus iš saugumo tardymoTca- 
lėjimo, žmonės sužinojo, kad aš 
buvau rašęs savo prisiminimus, 
iki šiol niekas jų nematė, nie
kas apie juos nežinojo. Todėl 
kaltinimas LTSR BK 199 str. 
neturi juridinio pagrindo, nes 
“Tarybinio kalinio memuarų” 
neskleidžiau ir neplatinau. To
kio nusikaltimo, kuriuo mane 
kaltina, aš nepadariau. Nesu
prantu, kodėl man primetami iš
galvoti kaltinimai (...)

Grenados parlamento rinki
mus laimėjo JAV pageidautoji 
centrinė Naujoji tautinė partija, 
vadovaujama Herbert A. Blaize.

Kokie motyvai paskatino 
mane rašyti?

1. Ne kartą skaičiau spaudo
je, jog reikia ugdyti nepakan- 
tmmų trūkumams, ir nurodyta, 
kad ten, kur gerai išvystyta kri
tika, kur ryžtingai ir atkakliai 
šalinami trūkumai, jautriai rea
guojama į piliečių kritines pas
tabas, ten ir darbas būna sklan- 
desnis, — ten užkertamas kelias 
teisės pažeidimams, ten nusi
kalstamumas mažesnis, o kad 
bausmių skyrimo bei atlikimo 
vietose yra nemažai trūkumų, 
daugeliui žmonių ne paslaptis,. 
Net ir Maskvos universiteto pro
fesorius S.V. Poznyševas sako: 
“Kad daugelis kalėjimų bei ko
lonijų žmonių nepataiso, tai tie
sa, bet tai išaiškinama jų ne
pakankamai gera organizacija 
ir prastu tvarkymu. Net ir parti
jos suvažiavimas paskelbė fak
tus apie teisėtumo pažeidimus, 
susijusius su Stalino asmeny
bės kultu. “O tai atsitiko to
dėl, — XX partijos suvažiavi
mas, — kad Stalinas faktiškai 
atsidūrė už kritikos ribų.”

2. “Kiekvienam valia rašyti ir 
kalbėti viską, be mažiausių su
varžymų. Žodžio ir spaudos lais
vė turi būti pilnutinė. Aš pri
valau tau suteikti žodžio lais-

sitikinimų ... Be to, neturi būti 
daroma jokio skirtumo, remian
tis politiniu, teisiniu ar tarptau
tiniu statusu šalies ar teritori
jos, kuriai žmogus priklauso, 
ne vienu atveju, ar ta teritorija 
būtų nepriklausoma ar kieno 
nors globoje.” 19 st. “Kiekvienas 
žmogus turi teisę į įsitikinimų

MOTEKV

valdyba ir narės sveikina riinSjus* iF draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingu Nkujų Metę..
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Amerikos Union Carbide fabri
ko, žuvo apie 2,000 ir buvo su
žeista apie 20,000 žmonių.

JAV vėl pasiuntė valst. depar
tamento pasekretorių Richard 
W. Murphy į Art. Rytus Įstri
gusi om derybom dėl Izraelio 
pasitraukimo iš pietinio Libano 
gelbėti.

JAV yra įsitikinusios, kad vie
nintelis būdas Čilės politinei 
krizei išspręsti yra P. Amerikos 
ar net ir JAV tarpininkavimu 
sušvelninti abiejų pusių reikala
vimus.

Iš 15 atstovų ji išrinko 11.
Europos bendrosios rinkos 

valstvbiu galvos savo konferen- 
cijoj bandė išspręsti jų tarpe 
kylančius nesutarimus dėl vyno, 
žuvies ir vaisių gamybos, nes tai 
sudaro kliūtį priimti į rinką 
Ispanija ir Portugaliją.

Saudi Arabijos karalius 
Fahd numato Įsteigti patariamą
jį parlamenta ir paskelbti rašy
tų konstituciją. Parlamentas tu
rės teisę pareikšti savo nuomo
nę ir prižiūrėti vyriausybės po
litikos vvkdvma.

vės vardan visišką teisę šaukti, 
meluoti ir rašyti, kas patinka”— 
sakė Leninas (R. 10 t. 1952, p. 
129). Jis tai kalbėjo apie partinę 
literatūrą, tačiau ši partija da
bar yra valdančioji.

3. Kritiškas vienų ar kitų 
Tarybų valdžios vidaus ar už
sienio politikos vertinimas nėra 
nusikaltimas, jei tuo nesiekia
ma silpninti Tarybų valdžią” 
(LTSR BK komeritaras, 1974, 
p. 139). Argi prisiminimai, die
noraštis gali silpninti Tarybų

savo įsitikinimų ir laisvę ieškoti, 
gauti ir platinti informaciją bei 
idėjas bet kuriomis priemonė
mis, nepriklausomai nuo valsty
bės sienų”. 28 st. “Kiekvienas 
žmogus turi teisę į socialinę 
ir tarptautinę tvarką, kurioje 
teisės ir laisvės, išdėstytos šioje 
Deklaracijoje turi būti: įgyven
dintos.” TSR Aukščiau§įps Tary
bos Prezidiumas šią Deklaraci
ją ratifikavo. Tylėti, matant to
kius trūkumus, yra didžiulis nu
sikaltimas ne tik prieš sąžinę, 
bet ir prieš žmoniją (...)

Su indų tautos vadu M. Gand
hi, kuris daug kartų sėdėjo ka
lėjime, sakau: “Prievarta, smur
tas nieko neįtikina. Smurtas tik 
gimdo neapykantą. Nėra leista 
niekam prievarta dorinti žmo
nes. Aš eisiu ištikimai tiesos 
keliu, susilaikydamas nuo bet 
kokio smurto gyvybei ir turtui. 
Jeigu esu nekaltas, o vis dėlto 
apkaltintas, kalėjimas ar kalinių 
kolonija nedaro man gėdos, o lai
kas, praleistas už grotų ar spyg
liuotų vielų, nėra prarastas, bet 
gražiausiai pasitarnauja dvasi
niam atgimimui.”
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Męrry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Maple Avenue Hartford 6, Conn. -
: Tel.,(203)246-1377,;

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477) 

89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y.

Linksmų Še. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

VLADAS C. DUOBA lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road 
East Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefo
nas vakarais tik išimtinais atveja is 516 757-2671. New Yorko 
ofisas Lito patalpose: 86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. 212 441-2811.

SEASON’S GREETINGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK
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Alto būstinėje apsilankė vysk. Paulius Baltakis, OFM. Iš k. —■ Petras Bučas — Alto 
finansų sekretorius, Irena Blinstrubienė — reikalų vedėja, co n’ a*
pirmininkas, vysk. Paulius Baltakis, Grožvydas Lazauskas — sekretorius, Marija Banenė 
— tarnautoja, kun. Jonas Borevičius, vyskupą palydėjęs, ir Mykolas Pranevičius — iždinio- 
kas. Ntiofr P Malėtos.

Kalinių aukos grindžia kelią 
rytdienos Bažnyčiai

Ar nebūtų teisingiau ir išmin
tingiau, kad visus 1984 m. vasa
rio 13 d. kratos metu paimtus 
rankraščius, įskaitant ir “Tary
binio kalinio memuarus”, man 
grąžintų. Kadangi ten tik juod
raščiai, todėl, aš, gavęs- juošT, 
patikslinsiu, ištaisysiu klaidas, 
papildysiu, pakoreguosiu, per
rašysiu ir pateiksiu valstybi
niams organams kaip pasiūly
mus dėl penitenciarinės siste
mos įstaigų veiklos gerinimo.

Aš manau, kad kaltintojų šir
dys nebus perpildytos piktumo, 
neapykantos ar net keršto ir 
tikinčiojo žmogaus kančios bei 
mirties troškulio. Tačiau, jeigu

ir objektyvų teisingumą nugalės 
piktumas, neapykanta ar net 
kerštas, ir mano kaltintojui pa
grindiniu veikimo motyvu turės 
norą apriboti mano laisvę, 
primesti man prievarta savo įsi
tikinimus. kurie iš esmės prieš
tarauja laisvės įgyvendinimui, 
aš ramia sąžine eisiu į kalėji
mą ar kalinių koloniją (lagerį) 
ten vargti, kentėti ir net mirti, 
nes kankinių aukos grindžia ke
lią rytdienos Bažnyčiai. Nešiu 
kalinio kryžių už. savo klaidas, 
už brolius ir seseris, esančius

Juo arčiau Golgotos —juo ar
čiau Prisikėlimo.”
(Pareiškimas Kronikos redak

cijos sutrumpintas)

European American Bank & Trust Company 
80 Jamaica Avenue, Brooklyn, New York 11207 
(212) 437-4742

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Š\. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Inc 
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, 

savininkai

1883 Madison St.. Ridgewood, N.Y.
Tel. 821-6440.

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes ir 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 29 kuopa
Pirmininkė E. Ketienė

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silveį Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, Šventėms 
visoki medauninkai, ŠliŽikai ir maltos aguonas;

Vestuvėms ir pokyliams tortai
♦3-04 JUNCTION BUVO. CORONA. QUEENS. N.Y. 1

Telef. 77<»MC6
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KRIKŠTO JUBILIEJAUS TEMOMIS (3)

Padarykime tai, kas būtina
Gal kas išsigąs, kad vėl grįž

tame prie Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimo, kad 
per daug rašome.

Sukaktis yra tokia svarbi, to
kia brangi, tad ir noris kad ji 
nepraeitų be pėdsakų, kad bū
tų atžymėta labai prasmingai, 
įspūdingai, kad ta sukaktis virs
tų religiniu atgimimu tiek išei
vijoje, tiek Lietuvoje. Kad to 
galėtume pasiekti, tai reikia ra
šyti ir rašyti, kelti vis naujas 
idėjas, įkaitinti žmones, kad jie 
tinkamai pasitiktų didį jubiliejų. 
Planuoti ir darbais pasiskirsty
ti reikia jau dabar. Atskiriems 
uždaviniams atlikti, kokius nors 
projektus įveikti reikia pasitelk
ti judrias jaunimo organizaci
jas, pvz. ateitininkus, skautus, 
galima pasitelkti ir kitas pajė
gias organizacijas. Juo bus dau
giau rankų, daugiau širdžių ir 
daugiau bendrų maldų, juo bus 
geriau pasirengta jubiliejui.

Visų planavimų ir visų darbų 
pradžioje reikia prisiminti oku
puotą Lietuvą. Savaime supran
tama, kad bedieviška, ateistinė 
valdžia tokios sukakties nenori. 
Darys visa, kad sukaktis būtų 
slopinama, praeita tylomis. Ge
riausiu atveju leis tik bažny
čioje pasimelsti, bet neleis jokių 
vie-šų manifestacijų, didžiųjų 
procesijų, eitynių į Šiluvą, Že
maičių Kalvariją. Valdžia gąs
dins kunigus, kad nepastatytų 
kokio paminklo jubiliejui pri
siminti.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo įprasta jubiliejų pro
ga pastatyti gražų kryžių kur 
nors miestelio aikštėje ar švento
riuje, ar kokių svarbių kelių su
sikirtime. Tokių kryžių valdžia 
neleis pastatyti, o jei kas slapta 
pastatys, tuoj subėgę rajono pa
reigūnai nupjaus ir sunaikins.

Ten negalės išleisti nei kokio 
specialaus leidinio, kur būtų 
surinkta keletą istorinių studijų,

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS
15.—

Tas dvarelis, kur buvo susto
ję rytprūsių vokiečiai, buvo Ge
grėnuose. Gegrėnai yra bažnyt
kaimis gražioje vietoje, atsišlie
jęs į Žemaičių kalvas. Ten nuo 
seno buvo vokiečio dvarelis. Tas 
vokietis buvo repatriavęs į Vo
kietiją, bet tada, vokiečių okupa
cijos laikais, ten šeimininkavo 
vokiečiai. Tie Gegrėnai nuo Pla
telių vieškelio buvo visai netoli.

Sustabdytas vokietis puska
rininkis paklausė, iš kur visa tai 
žinau. Jam paaiškinau, kad ir 
man teko dirbti prie apkasti. 
Visi žmonės čia buvo suvaryti. 
Buvau vertėju. Visus tuos vo
kiečius pažįstu. Vyriausias jų 
yra Richteris, mokytojas, labai 
dinamiškas žmogus. Būtų didelė 
nelaimė jiems, jei jie ten pasi
liktų, nepasitraukę. Reikia pa
siųsti nors vieną mašiną tuo 
keliu, prie kurio mes buvome 
sustoję..
Dvaras labai lengvai suranda
mas.

Puskarininkį įtikinau. Jis pa
siuntė vienąsunkvežimį. Tada aš 
kaipgalima jautriau ir maloniau 
paprašiau, ar negalėtu mane pa-
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kurios išryškintu krikščionvbės 
atėjimą į Lietuvą. Priešingai. 
Valdžia organizuos propagandi
nes knygeles ir prieš krikštą ir 
prieš krikščionybę. Bus žemina
mas Mindaugas ir jo laikai, bus 
taip pat blogai interpretuojami 
Vytautas ir Jogaila arba visai 
neprisimins, nes Vytautas juk 
išugdė Lietuvos galybę ir buvo 
didelis Marijos garbintojas.

Reikia tikėtis, kad ateizmas 
sukakties proga labai ir labai su
stiprins savo veiklą, visur padi
dės religijos persekiojimas, pa
didės ir suvaržymai kunigam ir 
tikintiesiem.

Kad žmonės galėtų pakelti tą 
baisų smurtą ir persekiojimą, 
turi padėti laisvojo pasaulio lie
tuviai. Organizuojant ir planuo
jant jubiliejines programas, ne
galima užmiršti kenčiančios ir 
vargstančios Lietuvos. Reikia 
padaryti tai, ko jie negali, kas 
padaryti būtina.

Pirmiausia reikia suorgani
zuoti pavergtam kraštui kuo 
daugiau radijo programų, kurios 
ryškintų patį jubiliejų, jo svar
bą, nušviestų visą istorinę pa
noramą. Paskui pereitų per visą 
Lietuvos Bažnyčios istoriją. 
Tikrai platus veiklos laukas, tik
rai reikia įdėti daug darbo, bet 
jis — būtinas. Lietuvoje ir šiaip 
paprasta istorija varžoma, klas
tojama, kitaip perdažoma. Lie
tuvos istorija išgujama iš mo
kyklų, nes ji gali skatinti nacio
nalizmą, gilesnį, tautinį susi
pratimą. Bažnyčios istorija jiem 
dar baisesnė.

Tad visos radijo programos, 
kurios skiriamos Lietuvai, jau 
dabar turi įsivesti specialias 
programas, skirtas šiai krikščio
nybės sukakčiai. Jos turi būti 
pradėtos kuo greičiau, kuo anks
čiau, kad žmonės įsisąmonintų 
į sukakties esmę.

Kaip tai visa suorganizuoti? 
Tuo klausimu gali pasirūpin-

imti. Mašinose vietos yra. Jis 
truputį sumišo, bet vistiek pa
sakė — gerai.

— Pasikrauk čia. Tik ne visą 
kelią, — parodė man sunkve
žimį.

Padėjo ir dviratį man su la
gaminu įkelti. O kaip gerai. Kiek 
važiuosiu, tiek, bet važiuosiu ir 
pailsėsiu. Nuvažiavome. IŠ namų 
buvau išvažiavęs tik prieš pus
antros ar porą valandų. Ten jau 
dėjosi dideli įvykiai. Apie juos 
nieko nežinojau tada. Tik vėliau, 
po visri karų, susirinko žinios, 
žinelės į vieną istoriją.

Kaip žuvo poetas 
Vytautas Mačernis

Kad žuvo poetas Vytautas 
Mačernis sužinojome tik po karo 
— 1945 ar 19-46 metais. Prane
šė per radiją. Buvo žmonių 
tada, kurie klausėsi Vilniaus ra
diją. Žinojome patį faktą, bet 
kaip žuvo nežinojome.

Plonąsias žinias atnešė tie 
pabėgę trys jūrininkai, kurie 
1952 metais pasiekė Ameriką. 
Papasakojo vienas iš jų Juozas 
Grišmanauskas, Žemaitis iš Pla

Jau kuris laikas OSI (Office of 
Special Investigation) įstaiga, 
draugaudama su Sovietų KGB, 
persekioja kili kuriuos pabaltie- 
čius, apkaltindama juos karo 
nusikaltimais. Keliamos bylos, 
gręsia JAV pilietybės atėmimas 
ir deportacijos.

Ateinančių metų pradžioj, 
sausio mėn. pirmoj pusėj, JAV 
valdžios įstaigos darys ypatingos 
svarbos sprendimą, būtent, ar 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimas leistų į okupuo
tas Pabaltijo valstybes išsiųsti 
tuos, kuriems būtų atimta JAV 
pilietybė.

Jeigu būtų nuspręsta, kad iš
gabenimas į Maskvos okupuotus 
kraštus yra galimas, tai supran
tama, kad iš vienos pusės grą- 
žinamiesiem gręstų arba ilgų 
metų kankinimas darbo vergų 
stovyklose, arba net mirtis. Iš 
kitos gi pusės — inkorporavi
mo nepripažinimo principas 
būtų skaudžiai pažeistas.

Darbininke lapkričio 23 d.. 
N r. 46 skaitytojai buvo ragina
mi siųsti telegramas ir laiškus 
Valstybės sekretoriui George P. 
Shultz, primenant, kad deporta
cijos į Sovietų okupuotus kraš
tus būtu nesuderinamas su JAV 

ti ar centrinės lietuvių organi
zacijos, ar Kunigų Vienybė, ar 
pagaliau — mielasis mūsų vys
kupas. Gali būti sudarytas ko
mitetas, kur susirinktų jau radi
jo specialistai, žurnalistai, ak
toriai skaitytojai ir pagamintų 
gero kvaliteto garsajuosčių. Pir
miausia jos turi būti tinkamos 
pavergtam kraštui, tų žmonių 
psichologijai. Tokių garsajuosčių 
reikia daug, įvairiom temom. Jų 
dalį būtų galima panaudoti ir 
kitom laisvojo pasaulio radijo 
programom.

Toronto Volungės ansamblis, atlikęs programą per Lietuvių dieną Clevelande. Nuotr. V.
Bacevičiaus

telių, pats dalyvavęs poeto lai
dotuvėse.

Besitraukdama radistų kuopa, 
paliko priedangą, kad sustab
dytų rusų tankų koloną ir ją 
sulaikytu kuri laika, kol visa 
kuopa kuo toliausiai nuvažiuos. 
Kuopos vadas leitenantas 
Herbstas parinko keletą vyrų su 
visokiais ginklais. Jie ir apsikasė 
priešais Sedos vieškelį. Apsikasė 
visai prie mūsų namų, už kokių 
dviejų šimtų metrų. Ten buvo 
kalniukas priešais Sedos vieš
kelį. Galėjai toli matyti ir priešą 
pasitikti taiklia ugnimi.

Tame ruože sovietai kariavo 
ir žygiavo atsargiai. Jų lėktinai 
buvo išž.valgę, kad kasami ap
kasai Žemaičiu kalvu katerose. 
Logiška išvada ir buvo, kad vo
kiečiai trauksis į naujus apka
sus. kurie jau buvo už mūsų 
miestelio į vakanis. už kokiu 
trijų, keturių kilometrų.

Pirmiausia jie apšaudė mies
telį- Greičiausiai apšaudė tan
kai, kurių didžiulė vora traukė 
iš Sedos į Žemaičių Kalvariją. 
Tuo metu pasilikęs apsaugos 
dalinukas atidarė savo ugnį 
prieš Sovietų tankus. Juos su
stabdė.

Vokiečiai Šaudė nuo kalniuko. 
Kas buvo už to kalno, rusu 
tankai nežinojo. Gal ten dar ko
kie įtvirtinimai. Gal ten eina 
tiekimas. Tada jie pritraukė mi
nosvaidžius.

Minosvaidis yra kareh ių ne
šama artilerija. Minosvaidžio 
sviedinvs net didesnis už lauko 
artilerijos sviedinį. Yra kokiu
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daugelį metų skelbiama inkor
poracijos nepripažinimo poli
tika ir skaudžiai pažeistų dabar 
JAV pilietybę turinčių teises.

Kaip neseniai sužinota iš 
Valstybės departamento, jie to
kių protesto laiškų ir telegramų 
gavo vos per šimtą. Tai yra la
bai mažai. Pridedame telegramų 
ir laiškų pavyzdžius, iš kurių 
galite pasirinkti. Prašome pasi
naudoti.

Prie šios akcijos jungiasi ne 
tik Americans for Due Process, 
bet taip pat Amerikos Lietuvių 
Taryba ir JAV LB Visuomeni
nių reikalų taryba.

Telegramas ir laiškus siųsti 
adresu: The Honorable George 
P. Shultz, Secretary of State, 
Department of State, 2201 C 
Street, N.W., Washington, D.C. 
20520.

Mailagram/telegramą galima 
siųsti skambinant: 1-800-325- 
6000.

Štai keletas telegramų ir laiš
kų pavyzdžių:
Mr. Secretary Shultz:

The Department of State has 
repeatedly announced that 
Moscow falsifies facts. Please, 
use your influence that the Of
fice of Special Investigations 
would not cooperate with the 
KGB and the offices of Moscow’s 
occupational forces. If persons 
who received U.S. citizenship 
would be deported based on the 
unreliable testimony of Soviet 
witnesses, it would be an act of 
great injustice.

-o-
The greatest war criminal 

was the Soviet Union who con

120 cm. vamzdis, kurį lengvai 
paneša kareivis. Tą vamzdį pa
stato ant geležinės plokštės, ku
rią taip pat paneša kitas karei
vis. Prie vamzdžio yra dvi kojos, 
kurias galima reguliuoti — 
aukščiau ar žemiau pakelti. Su 
minosvaidžiu gali šaudyti per 
kalnus, per namus. Sviedinį įme
ta rankomis i minosvaidi iš vir- e. C
šaus. Jis savo svoriu krenta į 
galą, kur iškelia jo užtaisą. Ta
da jis ir iššauna. Minosvaidžio 
sviedinys turi aukštą trajekto
riją. Jis išlekia į viršų ir paskui 
gali nusileisti visai arti, už kal
niuko, už kokių įtvirtinimų. Pa
lietęs žemę, sviedinys sprogsta 
ir savo skeveldromis sudrasko 
v isą aplinką.

lokį minosvaidžio sviedinį 
tada paleido ir priartėję Sov ietų 
kariuomenės daliniai. Sviedinys 
išlėkė į v iršų ir į vokiečių pozi- 
eijas nepataikė. Jis nukrito į mū
sų sodybos kiemą ir ten sprogo.

Poetas \ ytautas Mačernis 
šiaip taip buvo išsirengęs į ke
lionę ir su arkliuku atvažiavo į 
mūsų kiemą manęs paimti. Aš 
jau buvau prieš porą valandų 
išvažiavęs, buvau jau anapus 
miestelio, Platelių vieškelyje, 
kalniukuose ir girdėjau sviediniu 
sprogimus.

Jis ką tik buvo įvažiavęs į 
kit'iną. dar ncišlipęs iš vežimo, 
kai atūžė tas sviedinys ir spro
go. \ iena monosvaidžio skevel
dra mirtinai pažeidė ši didi 
ir talentingą poetą.

Iš trobelės atskubėjo mano 
mama. Ir ji buvo išsigandus. Tik 

spired with Hitler to occupy the 
Baltic States and Poland. De
portation of so-called war 
criminals to Lithuania, occupied 
by the Soviet Union, would be 
cooperation with the crimes of 
Soviet colonialism.

-o- »•
Moscow is searching to deni

grate immigrants from count
ries occupied by the Soviet 
Union because they know what 
communism is in practice. The 
deportation of so-called war 
criminals to the Soviet Union’s 
occupied Baltic States would be 
cooperation with the Soviet 
aims and would be an infringe
ment of the established policy 
of non-recognition of the in
corporation of the Baltic States 
by the Soviet Union.

-o-
The Soviet Union does not 

punish her officials who com- 
mited crimes against Lithua
nians, Latvians and Estonians 
by deportations and executions. 
How could the Office of Special 
Investigations believe the Soviet 
institutions in its occupied 
countries of accusations 
towards U.S. citizens of war 
crimes? Deportation of U.S. 
citizens, condemned by the OSI, 
to Soviet-occupied countries 
would be sending them to slave 
labor camps and to death. That 
would be against all human 
rights and against the principle 
of non-recognition of the incorp
oration of the Baltic States into 
the Soviet Union.

-o-
After World War II, Western 

Powers, especially United States 

riausiai ir mūsų namelio langai 
išbyrėjo tada nuo trenksmo, nuo 
skeveldrų, bet jos nieko nepažei
dė. Mano mamai buvo didelis 
išgąstis ir dar didesnis skaus
mas, nes Vytautas buvo mirti
nai pažeistas. Skeveldra kliudė 
jo galvą. Jis numirė taip ant 
mano motinos rankų. Mano mo
tiną jis mylėjo, su ja visada pa
sikalbėdavo. Ir mano motinai jis 
buvo kaip sūnus. — visada 
guodė, glaudė, maitino ir nakv y- 
dino. jei buvo reikalas. Buvo 
savas, tiek kartų buvojęs, kal
bėjęs, toks jaunas ir toks talen
tingas, o dabar — jau mirė.

Žvejas Grišmanauskas pasa
kojo. kad sviedinys sunkiai su
žeidė arklį. Subėgę kaimynai la
bai gailėjo gyvulio, nes jo iš
gelbėti nebegalėjo. Jį pribaigė, 
kad nesi kankintu.

Šiaip taip pranešė ytauto 
namiškiam, kad jis tragiškai žu
vo. žuvo 19-44 metų spalio 7. šeš
tadienį. kokia 3 ar 4 v ai. popiet. 
Kokiu didesniu laidotus ių nega
lėjo surengti, nes juk visa apv - 
linkę buvo karo zona. Sukalė 
jam baltą karstelį ir jį palaido
jo miške, kuriame jis mėgo v aikš- 
čioti. Palaidojo tik laikinai, kol 
prams karo veiksmai. Ir laido
jant buvo nuotykis.

Sovietu aviacija buvo išžval- 
giusi visus kasamus apkasus, 
lojo vietoje ai i k st'iai i s i kalnai 
buvo apie Barstyčius. Sovietai 
u manė, kad ten voki<'\ iai tik
rai ginsis, nes iškasti apkasai 
fat Barstyčių ankštumas sovie 
tai puolė iš tiijų pusių Tankų 

and Great Britain, forced re
patriation of many thousands of 
anti-communists from West Eu
rope to the Soviet Union. This 
was the infamous “Operation 
Keelhaul”.

Today, the same forces in the 
Justice Department, in disregard 
of US policy of non-recognition 
of the Baltic States annexation 
by the Soviet Union, and in 
shady cooperation with the Rus
sian KGB, are preparing the way 
for the denaturalization and de
portation to the Soviet Union 
some former citizens of the 
Baltic States and the other East 
European countries.

Though on a minor scale, that 
would be indeed a repetition of 
the OPERATION KEEHAUL.

Mr. Secretary, please let a 
special board of inquiry investi
gate the Office of Special In
vestigations.

-o-
PI ease do not deport the de

naturalized Americans of Baltic 
extraction to the Soviet Union. 
Such deportation would certain
ly be a violation of the official 
US policy of non-recognition of 
the Baltic States illegal annexa
tion by the Soviet Union, and 
also a disregard for human 
rights and for moral principles.

Federal Judge Norman C. 
Roettinger of South Florida con
demned the Office of Special 
Investigations for “ . . .despotic 
tricks, paid informers, hearsay 
as evidence, lack of documenta
tion, coaching of witnesses, 
trick photos and totalitarian
type police methods totally un
acceptable by American stand
ards.”

Please do not repeat the 
OPERATION KEELHAUL!

Due to the Molotov-Ribben
trop Pact of 1939, Lithuanians, 
Latvians and Estonians in the 
Baltic republics, during and 
after World War II, suffered 
under the Yoke of both Com
munism and Nazism. Nazism 
has been destroyed, but Com
munism expanded its reign all 
over Eastern Europe. Millions 
of Eastern Europeans were killed 
or deported to Sibieria, and 
hundreds of thousands escaped 
from Communist terror to the 
West.

(nukelta į 4 psi.)

kolona, kuri atėjo į Žemaičių 
Kalvariją, nesiveržė toliau Plate
lių ar Plungės link, bet ėmė ir 
pasuko Barstyčių vieškeliu į 
Barstyčius. Kita kolona traukė iš 
Sedos pusės, ir dar kita maurojo 
iš vakarų pusės.

Ta tankų kolona, kuri ėjo iš 
Žemaičių Kalvarijos — į Barsty
čius išgąsdino ir tuos, kurie 
laidojo poetą. Mačernių sodyba 
buvo pakeliui į Bar.stv-čius, bet 
atokiau nuo didžiojo vieškelio. 
Gal ten užklydo kokie pėstinin
kų daliniai, ir žmonės išsigandę 
išbėgiojo, net poeto duobės ne
užkasė. Tik vėliau, praėjus ka
riuomenei, užkasė poeto duobę 
ir supylė kapą. Pastatė laikiną 
kryžželį. Bet didieji jo pamilti 
miškai pasilaikė poetą. Viskas 
sukosi, kunkuliavo. Toje vietoje 
dar ilgai buvo neramu. Vokie
čiai išlaikė Liepojos prietiltį 
ilgai. Iš ten jie vykdė nuolati
nius puolimus į Žemaitiją. X i- 
sur čia buvo pilna kariuomenės, 
pilna vargo ir baimės. Taip ir 
nebegalėjo jH'rkelti poeto kapo į 
Žemaičių Kalvarijos kapines.

Dabar ten yra pastatytas pa
minklas. ir jo kapą aplanko 
turistai ir literatūros mėgėjai 
bei poeto gerbėjai. Ilgai jo poe
zija buvo tik nusirašoma, ir ėjo 
iš ranku i rankas. Prieš kokia 
15 metų jau išleido jo raštus, 
ėmė telkti ir visą archyvinę 
medžiagą literatūros muziejuje. 

1 šlmdo iv io plokštele.

Įh'us (frnigūnri
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LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai Laisvės Žiburio 
rėmėjus ir klausytojus

Vedėjas: ROMAS KEZYS

SEASON’S GREETINGS 
from

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkausklenė sutiko 
ilame laikraštyje duoti paaliklnlmų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai slųs- 
tinl jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attornay-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St., 
Boston, MA 02132

PALIKIMAS DUKRAI IR GIMINĖMFasolino

Memorials CO.
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

SEASON’S GREETINGS —

GREAT AMERICAN
FEDERAL 

Savings and Loan Association 
300 East Eight Avenue 

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120

KLAUSIMAS
Su žmona turėjome namus: 

jos ir mano vardu. Žmona mirė. 
Turėjome ir banke pinigų: jos ir 
mano vardu. Turime tik vienų 
dukterį. Ji yra netekėjusi ir tik 
viena šeimoje. Pinigus banke 
įdėjome į “trust”, tai yra mano 
vardu “in trust” jai.

Ar man mirus, mano duktė 
galėtų paveldėti namus be jokio 
testamento ir ar valdžia nesi- 
kabintų prie jos? Ar reikia su
daryti kokį testamentų? Be to. 
aš norėčiau, kad, dukteriai mi
rus, viskas, kas nebuvo išleista, 
būtų persiunčiama į Lietuvą, 
mano giminėms, doleriais arba 
mašinom.

Dano džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUVUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius 

426 Lafayette St.. Newark. N.J. 07105

Season’s Greetings

NAMAKSY — ZAMMITO INSURANCE 
AGENCY, INC.

95 Rosemary Street, Norwood, Mass. 02062 
Telephone: 762-6732

.LINKSMŲ. KALĖDŲ ŠVENČIŲ j / 
linki

PAUL H. KRAW
FUNERAL HOME

1248 Washington Street Norwood, Massachusetts
Namas pastatytas specialiai šermenims 

Patarnavimas dieną -ir naktį
Te!. 762-0482

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 E Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir 

pažįstamiems linki

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

8929 S. Harlem Ave., Bridgeview, III. 60455. Ph. 598-9400
4040 Archgr Avenue Chicago, III. 60632 — Phone 254-4470 

5%
Passbook Savings. Ail accounts compound*4.daily — paid quarterly 

6%
2 Years Savings Certificate (Minimum >5,00d)

S kai ty to j as, M a s s ach u s etts
ATSAKYMAS

Bendrais bruožais žmogui mi
rus ir palikus turto savo vieno 
vardu, reikalingas vadinamasis 
“Probate”. Tai reiškia, kad teis
mas “atlieka” turto “pervedi
mą” palikuonim. Tokia procedū
ra yra būtina, nepriklausomai 
nuo to ar yra testamentas, ar jo 
nėra.

Jei miręs asmuo neturėjo tur
to savo vieno vardu, bet turėjo 
jį bendrai su kitu asmeniu, kaip 
pav. su žmona (jointly held),— 
tada “Probate” procedūra nėra 
reikalinga.

Tačiau ir vienu ir kitu atveju, 
jei buvo ar nebuvo reikalo “per
eiti” per “Probate”, — yra būti
na sutva'rkyti reikalus su paliki
mo mokesčių inspekcija (Estate 
Tax Bureau arba Inheritance 
Tax Bureau; įvairiose valstijose 
ši įstaiga yra įvairiai vadina
ma, bet reiškia tą patį.).

Kaip žinome, daug kas sten
giasi nuslėpti bendrai laikomą 
turtą. Vienam bendrasavininkiu 
mirus, — gyvasis nubėga į ban
ką. išsiima pinigus ir padeda sa
vo vieno vardu, nepranešęs apie 
tai palikimo mokesčių įstaigai. 
Kaip man teko dažnai rašyti, 
daug kam praeityje toks “paslė
pimas” pasisekė. Tačiau dabar
tinėj kompiuterių gadynėj toks 
elgesys darosi vis labiau ir labiau 
pavojingesnis.

Jei “gudruolis” pačiumpamas, 
jis arba ji turės sumokėti pali
kimo mokesčių įstaigai ne tik 
priklausančius palikimo mokes
čius, bet taip pat procentus ir 
dažnai nemažą pabaudą. Tai tiek 
dėl “bendrai” laikomų pinigų. 
Kitaip yra su nekilnojamuoju 
turtu.

Daugumoje valstijų mirusiojo 
nekilnojamam turtui, kad ir 
bendrai valdomam su žmona 
(arba vyru) yra automatiškai už
dedamas teisiškai vadinamas 
“lien”, t.y. areštas. Tai reiškia, 
kad gyvasis be ndrasav įninkąs 
(joint owner) negali namų par
duoti be vadinamojo “release”, 
t.y. be rašto iš palikimo mokes
čių įstaigos, kuriame nurodoma, 
kad buvo pilnai atsiskaityta su 
palikimo mokesčių įstaiga; to
dėl. esą namam “nuimama” “ap
sunkinimas“ (lien). Be liudiji
mo namų nuosavybės dokumen
tai nėra tvarkoje ir niekas tų

SKUBI PAGALBA
(atkelta iš 3 psl.)

SEASON’S GREETINGS TO ALL

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

ROCKAWAY BEACH BOULEVARD AT 64th STREET 
ROCKAWAY BEACH 92, N.Y. NEPTUNE 4-5200

\\re suppose that among the 
escapees there could be some 
Communist and Nazi collabora
tors who took part in war 
crimes. We support the prose
cution ol Nazi and Communist 
criminals, but we strongly op
pose sending the denaturalized 
people to the Soviet Virion.

In t be ease of the former

namų nepirks be tokio liudiji
mo.

Kas dėl Tamstos specifinės 
problemos

Kadangi Tamsta esi padėjęs 
pinigus banke “in trust” dukte- 
teriai, ji, Tamstai įnirus, netu
rės sunkumų jų išimti iš banko. 
Tačiau namai yra visai kitas 
reikalas. Jie yra dabar Tamstos 
vieno vardu; todėl, Tamstai 
mirus, būtų reikalingas “Pro
bate”, ta teismo procedūra, ku
rią minėjau anksčiau. Todėl 
Tamstos atveju, kad išvengus 
Probate, būtę pravartu namus

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

rą įsijungė 1944 ir jame sukū-(atkeltaiš 2 psl.)

— Lietuvos Žemaitijos ir Lat
vijos Liepojos žurnalistų kūry
binių susivienijimų seminaras
— pasitarimas įvyko Latvijos 
Priekulėje. Susirinko keliolikos 
redakcijų darbuotojai. Apie 
savo darbą kalbėjo respubliki
nių, rajoninių laikraščių, radijo 
ir televizijos žurnalistai, Latvi
jos leidyklos ir Lietuvos “Perio
dikos” susivienijimo atstovai.

— Mokytojų dienos minėji
mas įvyko Vilniuje. Jį pradėjo 
Lietuvos valstybinio profesinio 
techninio mokymo komiteto pir
mininkas V. Morkūnas. Prane
šimą padarė Lietuvos švietimo 
ministras V. Spurga. Minėjime 
kalbėjo Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo pirminin
kas A. Barkauskas.

— Vilniuje, Fotografijos 
meno draugijos parodų salone, 
atidaryta tarptautinė paroda 
“Fotografija — tiltas tarp tau
tų”. Ekspozicijoje — keliolikos 
autorių iš Anglijos, Belgijos, Ja
ponijos, Prancūzijos ir kitų ša
lių įvairaus žanro spalvotos bei 
paprastos fotografijos.

— Liaudies kino festivalyje 
“Alatau aušros”, kuris vyko 
“Kirgizijos mieste Ėrževalske, 
apdovanojimą pelnė Lietuvos 
kino studijos meninis filmas “Mo
teris ir keturi jos vyrai” (reži
sierius ir scenarijaus autorius A. 
Puipa). Kino juosta apdovanota 
premija už tautinių tradicijų 
puoselėjimą. Pagrindinį festi
valio premiją už geriau
sią dokumentinį kūrinį iškovojo 
lietuviškas filmas “Krantai” 
(režisierius E. Zubavičius).

— Vilniaus dramos teatras 
P. Cvirkos “Meisterio ir sūnų” 

c 

spektakliu paminėjo aktoriaus 
Juozo Kanopkos dvigubą sukaktį
— amžiaus 80 ir kūrybinio dar
bo 60 metu. Sukaktuvininkas

C

pradėjo veikti su scenos mėgėjų 
būreliu, iš kurio vėliau išaugo 
“Vaidilos” teatras. Su šiuo teat
ru jam teko dirbti aktoriumi ir 
režisieriumi. 1939 baigė Kauno 
universiteto studentu dramos 
studiją. I Vilniaus dramos teat-

citizcns of the Baltic States, the 
deportation would be in a clear 
violation of the US official non
recognition policy of the illegal 
annexation of the Baltic State's 
by the Soviet Union. On the' 
other hand, the methods of the' 
OSI to collect evidence' by col
laborating with the Russian 
KGB, arc of a (juestionable 
nature.

Please do not repeat the 
“Operation Keelhaul of 1916.

Respectfully, 
Parašas, adresas.

pervesti dukteriai dabar, kol gy
vas.

Turiu Tamstą įspėti, kad, jei 
pervestam dukteriai namus da
bar, nustotum seniem žmonėm 
duodamos nekilnojamojo turto 
mokesčių nuolaidos (real estate 
tax abatement).

Jei namus pervestom tokiu 
būdu, kad jie būtų Tamstos iki 
gyvos galvos, o paskui automa
tiškai tektų dukteriai, — tada 
“Probate” būtų išvengtas, bet 
vistiek būtų reikalo gauti “re
lease” iš palikimo mokesčių 
įstaigos žmonos ir Tamstos dali
mis. Ar tektų mokesčių mokėti 
tai įstaigai, priklauso nuo-to 
kokia yra namų vertė ir nuo 
dukteriai paliktų pinigų sumos 
dydžio. <

Patariu pasitarti su vietiniu 
advokatu ir tada padaryti tai, 
kas jo nuomone, Tamstai ir 
Tamstos dukteriai būtų naudin
giausia.

Kas dėl siuntimo pinigų Lie
tuvon, — jei Tamsta viską pa
lieki dukteriai, tai tik ji, Tams
tai mirus, galės nutarti ar siųsti 
arba nesiųsti palikimo dalį 
Tamstos giminėm. Ji, o ne Tams
ta, yra reikalinga testamento, 
pagal kurį, jei kas liktų po jos 
mirtis, “liekanos” būtų paski
riamos pageidaujamiem asme
nim.

rė daugybę vaidmenų. Jam taip 
pat teko vaidinti pirmuosiuose 
lietuviškuose pokario filmuose, 
radijo ir televizijos spektakliuo
se. Yra parašęs pjesių.

Tegul Betliejaus žvaigždė nušviečia ir mūsų tėvų 
žemei Lietuvai naują kelią į laisvę ir nepriklau
somybę. . ■ ■

DR. JOKŪBAS STUKAS, direktorius 
“Lietuvos Atsiminimų ’ radijas

SEASON’S GREETINGS 
from

FRED A. BEHN FRED R. BEHN, Jr.

F.&H. BEHN, Inc.
Automotive Sales and Service

114-20 101st Avenue, Richmond Hill, N.Y. 11419
Tel. Virginia 9-6354

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ Į

KAUNAS BAKING COMPANY
DIJOKĄ ir KEKSAI 

Wedding and Birthday Cakes
304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: 331 - 4455

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

linki

Advokatas Jonas J. Grigaitis
52 O direct. South Boston. Mass. — Tel. 268-4877

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

IRON CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized dealers of Longines-Wittnauer and Bulovą W’atches

SIMON ALELlONAS

4200 Brownsville Rd. (on de Walt Ave.) 
Phone 281-7399 Pltteburgh, Pa. 15227

SEASON’S GREETINGS

MODERN HOTEL, INC.
DINING ROOM & LOUNGE

118 West Pearl St., Nashua, N.H.
-----  Christmas Day will be closed -----

Merry Ch istmas and a Happy New Year 
to wll our members

flub Canadian, j/tc
40 Chestnut St^ NashiDK 03060

J

— Lietuvos liaudies buities 
muziejaus liaudies muzikos 
teatro trupė su koncertine pro
grama išvyko gastrolėm į Ura
lą ir Vakarų Sibirą. Kolektyvui 
vadovauja respublikos nusipel
nęs meno veikėjas Povilas Ma
taitis. Koncertuota Permės, 
Iževsko, Šverdlovsko, čeliabins- 
ko, Kūrgano ir Tiumenės Žiū
rovam.

— Penkių baleto meistrų gru
pėje gastrolių į Japoniją išvyko 
Lietuvos valstybinio akademi
nio operos ir baleto teatro so
listai Neli Beredina ir Petras 
Skirmantas.

— “Nemunas”, respublikos 
nusipelnęs kolektyvas, Kauno 
Antano Sniečkaus politechnikos 
instituto dainų ir šokių liaudies 
ansamblis, gastroliavo Čekos
lovakijoje.

— Kultūros dienose, kurios 
vyko Rumunijoj, dalyvavo ir 
Lietuvos meno meistrai. Su kitų 
respublikų baleto artistais pasi
rodė Lietuvos akademinio operos 
ir baleto teatro atstovai — liau
dies artistai L. Aškelovičiūtė 
ir V. Kudžma. Į Rumuniją bu
vo išvykęs ir nusipelnęs kolek
tyvas Lietuvos kvartetas.

— Vilniuje surengtos Bulga
rijos turizmo dienos. Jas orga
nizavo Bulgarijos turizmo ir 
poilsio draugija kartu su užsie
nio turizmo valdyba prie Lie
tuvos ministrų tarybos. Ta pro
ga “Vilniaus” kino teatre atida
ryta paroda “Bulgarija — tu
rizmo Šalis, draugų šalis”, buvo— 
demonstrauojami Bulgarijos tu
ristiniai filmai. Surengtos taip 
pat dvi eks-pozicijos:“Vagos” 
knygyne — Bulgarijoj turistinių 
plakatų, “Draugystės” — šios 
Šalies literatūros.

S.L.K.
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Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS
LITUANISTIKOS KATEDRAI

Aukos gautos 1984 m. 
spalio mėnesį:

$5,000.00: Kanados Lietuvių 
Fondas; Toronto, Canada.

$2,000.00: Zigmas ir Birutė 
Viskantai, Rolling Hills Estates, 
CA (viso $3,000.00). ’

$1,000.00: Gediminas Ba
landa, Warren, MI (viso $4,- 
000.00); a.a. motinos Cecilijos 
Vaitkevičiūtės ir tėvo Marceliaus 
Sragių atminimui — Darija Sra- 
gytė Viskantienė (viso $2,000,00).

$500.00: dr. Jonas ir Dalia By
lai, Chicago, IL; dr. Vacys ir dr. 
Augusta Šauliai, Chicago, IL 
(viso $1,500.00); a.a. Stefos Smui
kai tienės atminimui — Jonas 
Smulkaitis, Gulfport, FL (viso 
$550.00); dr. Pranas ir Ada Sut
kui, Homewood, IN (viso $1,- 
500.00).

$300.00: Juozas ir Janė Dau
norai, Oak Lawn, IL.-

$250.00: Algirdas ir Viktorija 
Kutaičiai, Union Pier, MI; dr. Ina 
ir dr. Vytautas Užgiriai, Worces
ter, MA (viso $750.00); dr. Marija 
ir Aleksandras Žemaičiai, Leonia, 
NJ (viso $500.00)..

$200.00: Joniškiečiai, Chi
cago, IL: Ona Kahnauškaitė, Ed
wardsville, PA; Vincas Klova, 
Bell Gardens, CA (viso $700.00); 
Aleksandras ir Bronė Šimkai, 
Los Angeles, CA; Vladas ir Ra
minta Sinkai, Western Springs, 
IL; Marija Ulinskaitė, Rochester, 
NY.

$150.00: Veronika Kra
sauskienė, Surfside, FL (viso 
$350.00); Alfonsas Nakas, Bir
mingham, MI.
• $100.00: dr. Leonas ir Marija 
Bajorūnai,. Pompano Beach, FL 
(viso $200.00); Antanas ir Julia 
Balčyčiai, Chicago, IL; Algirdas 
ir Regina Bražinskai, So. Orange, 
NJ (viso $1,100.00); Balys ir Ma
rija Gražuliai, FEnt, MI; Petras 
Indreika, Pleasanton. C A; Ju
revičių šeima, Linden, N J; Pau
line Kalvaitis, S. Boston, MA; 
Benediktas Karklius, Cleveland, 
OH; Jonas ir Ona Kavaliūnai, 
Beverly Shores, IN (viso $410.00); 
Ignas Kazlauskas, Great Neck, 
NY (viso $225.00); Eugenija Ke- 
zienė, Woodhaven, NY (rišo 
$200.00); Alfonsas ir Ona Kindu
riai. Gulfport, FL (viso $500.00); 
Ted Navickas, Coeur D'Alene, 
ID) Vladas Paškevičius, Chi
cago. IL; Ona Razutienė, Los An
geles, CA; Monika Stankaitienė, 
Rockford, IL) Teresė Stankū
nienė, S. Boston. MA; Albertas 
Stočkus, Chicago, IL; J. Vailo
kaitis, Chicago. IL; Vladas Vel- 
ža, Santa Monica, CA (viso 
$700.00); Juozas ir Marytė Viz
girdai, Aurora, IL; a.a. tėvo Juo
zo Gaidelio Vydo atminimui — 
dr. Saulius Vydas, St. Paul MN.

i $80.00: Elena Jasaitienė, Dės 
Plaines, IL (viso $150.00).

> $50.00: Mega Bamiškaitė. Eu
clid, OH; Juozas Gramas, Oak 
Lawn, IL.(riso $200.00); Juozas 
Jakštas, Lakewood, OH (viso 
$415.00); Povilas ir Juzė Janušo- 
niari'Dousman, WI; Maksimas ir 

■ Bronė Karaškos, Delran, NJ (rišo 
i$150.00); kun. Rapolas Krasaus
kas, Putnam, CT (viso $100.00); 
Siga Lenkauskaitė, Cincinnati, 
OH; Henrikas ir Rasa Miklai, 
Great Neck, NY (viso $150.00); 
Balys ir Genovaitė Narbutai, Vis
ta, CA (rišo $250.00); Marija Pau- 
liukonienė, Worcester, MA (viso 
$70.00); Feliksas Pempė, 
Philadelphia, PA) Kazys Rado
nas, Beverly Shores, IN (viso 
$250.00); Pr. ir EI. Sidzikauskai, 
San Jose, CA; Antanas ir Janina 
Snieškai, Great Neck. NY; Vik- 
,toras ir Ona Šilėnai, Erie, PA 
‘(viso $100.00); Valerijonas Vit
kus, Rochester, NY (viso $150.00).

•40.00: Kostė Garbauskienė,
Great Neck, NY (rišo $80.00); 
Jonas ir Irena Vilgaliai, Great 
Neck, NY (viso $90.00).

$35.00: Petras ir Anelė 
Povilaičiai, Great Neck. NY (viso 
$135.00).

$30.00: Pranas ir Adelė 
Kaspariunai, Seminole, FL; Jad
vyga Matulaitienė, Hillcrest, NY 
(viso $60.00); Kazys Škėma, Det
roit, Ml.

$25.00: Jonas Bujauskas, 
Detroit, Ml (viso $45.00); dr. Mi
chael ir dr. Zita Drillings, Ar

lington, VA) Kazimieras Jankū
nas, Lodi, NJ (viso $75.00); Tadap 
ir Ina Jasaičiai, Great Neck, NY 
(viso $35.00); Feliksas ir Adelė 
Jurevičiai, Kenosha, WI; Vincas 
ir Sofija Klevai, Richmond Hill, 
NY (viso $75.00);. Petras Kudu- 
kis, Cleveland, OH (viso $50.00); 
Juozas ir Izabelė Laučkos, 
Bethesda, MD (viso $125.00); 
Adolfas Lingis, Great Neck, NY) 
Kazys ir Mėta Linkai, Miami 
Beach, FL; Antanas Pefttenis, 
Philadelphia, PA (viso $35.00); 
Pranas Puidokas, Rochester, NY 
($25.00); Algis ir Irena Regiai, 
Chicago, IL; kun. Jonas Ruokis, 
Putnam, CT (viso $125.00); Elena 
Ruzgienė, Richmond Hill, NY) 
kun. Jonas Velutis, Chicago, IL.

$24.00: Gražina Būgaitė, 
Scranton, PA (viso $36.00).

$20.00: Natalia Bielinis, Cle
veland, OH (viso $40.00); Fabijus 
ir Alicija Brazaičiai, Oak Lawn, 
IL (viso $40.00); V. ir M. Butkiai, 
Great Neck, NY (viso $40.00); Eu- 
fenija Cibienė, Great Neck, NY 
(viso $40.00); kun. P. Daugintis, 
S.J., Chicago, IL (viso $40.00); 
Izabelė Jonaitienė,* EucHd, OH 
(viso $40.00); dr. P. Jonikas, Ri
verside, IL (viso $55.00); Jonas 
Kaspariūnas, St. Petersburg, FL; 
Vacys Kavaliūnas, Cleveland, 
OH (viso $30.00); Bronius Ketura
kis, Milwaukee, WI (viso $50.00); 
A. ir E. Merkeliai, Great Neck, 
NY (viso $40.00); Sisters at Matu
laitis Nursing Home, Putnam, 
CT; Stef. Stasienė, Cleveland, OH 
(viso $40.00); Petras Tarnauskas, 
Paterson, NJ; Kazė Vaičelienie- 
nė, Warrensville Twp., OH; Felik
sas Valaitis, Chicago, IL (viso 
$45.00); dr. Jonas A. Valantiejus, 
Harbert, MI; Vytautas Žukas, 
Great Neck, NY (viso $35.00).

$15.00: Kęstutis Stepšys, 
Grand Rapids, MI ($40.00).

$10.00: Garliauskas, Moky
tojų studijų savaitė; Paul Ivaška, 
Elizabeth, NJ; Jonas ir Ona Ja- 
gėlai, Chicago, IL (viso $30.00); 
Vytautas ir Romaine Jonaitis, 
Grand Rapids, MI (viso $220.00); 
Stasys Juzėnas, Southfield, MI 
(viso $20.00); Rožė Kriaučiū
nienė, Chicago, IL (viso $35.00); 
V. Norkus, Great Neck, NY (viso 
$15.00); A. Petrauskas, Los An
geles, CA; Edmundas Radavi- 
čius. Chicago, IL; Johana Rūkie- 
nė, Great Neck, NY (viso $20.00); 
Bronius Sedleckas, Chicago, IL 
(viso $20.00); Bronė Smolenskie- 
nė, Mokyt, stud, sav.; Petras 
Steikūnas, Chicago, IL; Regina 
Taunys, Putnam, CT; Antanas ir 
Apolonija Tuskeniai, Chicago, IL; 
Ona Urbonienė, Chicago, IL (viso 
$25.00); Juozas ir Gertruda Va
laičiai, Great Neck, NY (viso 
$30.00); P. Zigmantas, Mokyt, 
stud. sav.

$5.00: Jonas ir Adelinė Any- 
sai, Chicago, IL; Danutė Dovei- 
nienė. Mokyt, stud, sav.; M. Jan
kauskienė, Mokyt, stud, sav.; 
Romas Mačionis. Mokyt, stud, 
sav.; dr. Antanas Matukas, Put
nam, CT (viso $205.00); Gracilija 
Meiluvienė, Chicago, IL; Dalia 
Navasaitienė, Mokyt, stud, sav.; 
J. Pečiūrienė. Mokyt stud, sav.; 
Kazys Sragauskas, Detroit, Ml; 
Regina Stakauskienė, Chicago, 
IL; S. Vaitkevičius, Chicago, IL; 
Pranas Williams, Fair Lawn, NJ.

Pagal pasižadėjimus gauta:
•3,000.00: Vincas Akelaitis, 

Cleveland. OH (viso $2,000.00); 
dr. A. B. Gleveckas. Chicago, IL 
(viso $1.400.00).

• 1,000.00: prel. dr. Vytautas 
Balčiūnas, Thompson, CT (viso 
$500.00); Arūnas ir Irena Drau
geliai, Woodridge, IL (viso 
$500.00); Vytautas ir Felicija Iz- 
bickai, Westwood, MA (viso 
$800.00); Juozas ir Pranė Masi- 
lioniai, Chicago, IL (viso 
$525.00); Panevėžiečių klubas. 
Chicago. IL (viso $610.00); Rai
mundas ir Danutė Šienini, Chi
cago, IL (viso $8(X).OO); dr. Anta
nas ir Janina Stankai. Stuart. FL 
(viso $750.00); Rimantas L. 
Vaitkus, Paradiso Valley, AZ’ 
(rišo $1,000.00); dr Juozas K. 
Valiūnas, Southampton. NY (viso 
$500, (X)).

$500.00: Alg. 'I'. Antanaitis,

Clevelando "Lietuvių sodybos” namų pašventinimo svečiai, dauguma LB darbuotojai. Iš 
k. V. Staškus, dr. H. Brazaitis. K. Žiedonis, A. Kasulaitis — HUD atstovas, V. Čyvas ir kiti.
\uotr. \ . Bacevičiaus

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso suaugusių klubas 

gruodžio 9 surengė gerai pavy
kusį kalėdinį pobūvį.

Cleveland© vyrų oktetas, daž
nai apsilankąs Baltimorėje, 
gruodžio 1 vakarą vėl linksmino 
Baltimorės lietinius savo dai
nomis. Po koncerto šokiam gro
jo ukrainiečių orkestras. Vakaro

Chicago, IL (viso $350.00); Kęs
tutis ir Astra Bileriai, Richmond 
Hill, NY (viso $300.00); Kazys ir 
Juzelė Laukaičiai, Hinsdale, IL 
(viso $225.00); Birutė Navickienė, 
Lemont, IL (viso $300.00); Kazys 
Pabedinskas, Chicago, IL (viso 
$200.00); Aldona A. Shumway, 
Worcester, MA (viso $500.00); 
Juozas Stašaitis, Brockton, MA 
(viso $400.00).'

$400.00: Walter Klosis, Mas- 
peth, NY (viso $200.00).

$350.00: Justice ir Theresa 
James, Landsdowne, PA (viso 
$110.00).

$300.00: Bladas Daukantas, 
St. Petersburg Beach, FL (viso 
$250.00); dr. A. Grushnys, 
Wichita, KS (viso $300.00); dr.. 
Juozas ir Magdalena Kriaučiū
nai, Putnam, CT (viso $200.00); 
Albinas Kurkulis, Wheaton, IL 
(viso $100.00).

$250.00: Vitalis Švažas, Bel
levue, WA (viso $250.00).

$200.00: Antanas Būga, Chi
cago, IL (viso $200.00); Vincas 
Urbonas. Chicago, IL (viso 
$200.00); M. ir L. Vansauskai, 
Lyons. IL ($200.00).

$150.00: Antanas , Minelga, 
Olympia, WA (viso $1-50.00).

$140.00: dr. Gintaras Deikis, 
Wvnnewood, PA (viso $140.00).

$100.00: Albertas ir Genovai
tė Cizauskai, Falls Church, VA 
(viso $60.00); Mrs. Edward Jar- 
mol, Grand Rapids, Ml (viso 
$50.00); dr. Vida Klemas. Ne
wark, DE (viso $60.(X)); Domas 
Lapkus, Chicago, IL (viso $50.00); 
Mečislovas ir Faustina Mackevi- 
čiai, Lockport, IL (viso $50.00); 
Bronius Markeliūnas, Centerville, 
MA (viso $125.00); Povilas ir Ele
na Mikšiai, Juno Beach, FL (viso 
$50.00); Ignatius V. Waiwada, 
West Seneca, NY (viso $60.00).

$50.00: Frank J. Civilikas, 
Wellesley Hills, MA (viso $25.00).

pelnas paskirtas oktetui, prisi
dedant prie jo kelionės į Aust
raliją išlaidų padengimo. Gruo
džio 2 oktetas giedojo per 11:30 
vai. mišias, kurios buvo auko
jamos lietuviškai. Klebonas kun. 
Antanas Dranginis pasveikino 
oktetą, kuris švenčia veiklos 25 
metų sukaktį.

Fatimos Marijos statulą lap
kričio 24, šeštadienį, 7 vai. vak. 
iškilmingai priėmė Baltimorės 
lietuviai ir kitataučiai, kurie 
mėgsta dalyvauti novenos pa
maldose. Sodalietės nešė Marijos 
Statulą, maldininkam giedant 
Marijos giesmę. Pamaldose da
lyvavo gausi žmonių minia. Kun. 
Dranginiu! pasveikinus, sukal
bėtas rožančius. Svečias, lydįs 
statulą per visą pasaulį, pa
sakė kalbą, kupiną meilės Mari
jai. Po mišių buvo išstatytas 
Švč. Sakramentas. Atkalbėtas 
pilnas rožančius ir giedamos 
giesmės. Baigta su palaiminimu 
su Švč. Sakramentu. Prie. Mari
jos melstasi ir sekmadienį.

Kalėdojimas, _metinis para- 
piečių lankymas, pasibaigė. Kle
bonas dėkoja visiem ne tik už 
malonų priėmimą, bet ir už au
kas parapijos reikalam. Išdalinti 
nauji kalendoriai ir plotkelės. 
Kas jų negavo, gali įsigyti kle
bonijoje.

Lietuviu Postas 154 ir veteranų 
padėjėjos gruodžio 16, sekma
dienį, 2 vai. popiet Lietuvių 
Namuose rengia kalėdinį pobū
vi. Vaikučiam Kalėdų senelis 

c v

įteiks dovanas. Veteranam bus 
Cz

skanių valgių ir gėrimų.
Vajus raupsuotųjų vargingam 

gyvenimui palengvinti kiekvie- 
neriais metais daromas Šv. Al
fonso parapijoj advento metu. 
To gailestingo darbo iniciato
rius buvo a.a. prel. L. Mende- 
lis. buvęs klebonas. Ne tik para-

piečiai, bet ir novenos maldinin
kai gausiai aukoja šiam tikslui.

Šv. Alfonso parapijos kalėdi
niai sveikinimai ir laiškas para- 
piečiam pasiųsti pereitą savaitę. 
Kas negavo, gali įsigyti klebo
nijoje.

Jonas Kazlauskas, vėlesnės 
kartos lietuvis, žymus veikėjas, 
po sunkios ligos lapkričio 21 
mirė Johns Hopkins ligoninėje. 
Velionis buvo malonaus būdo 
susipratęs lietuvis, dirbęs įvai
riose lietuviškose organizacijo
se. Jonas bosu dainavo Dainos 
chore, kur pašventė daugelį va
landų repeticijom. Jonas visada 
ragindavo savo draugus dainuo
ti lietuviškas dainas. Jonas pa
ruošdavo jautrius reportažus 
per lietuvių radijo valandėlę 
Vasario 16-osios ir kitomis pro
gomis. Jonas savo gabumais ra
gino mylėti kas lietuviška, įsi
jungti į lietuvišką veiklą, dirb
ti Lietuvos naudai. Šermeninėj 
draugai choristai dainavo jo 
mėgstamą dainą “Aras”. Gedu
lingos mišios už jo sielą auko
tos Šv. Alfonso bažnyčioje lap
kričio 24. Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Alė, sūnus Gėdis, sesuo 
Bronislava Grintalienė, jos sū
nus Algis ir jo žmona, giminės 
ir draugai.

Feliksas Petkus, sulaukęs 98 
metų, mirė gruodžio 1 savo duk
ters namuose. Kai sveikata lei
do, Feliksas buvo uolus Šv. Al
fonso pamaldų ir lietuviškų ren
ginių lankytojas, Šv. Vardo dr-- 
jos ištikimas narys. Daugelį me
tų dirbo siuvyklose. Išėjęs pensi
jon, gyveno Baltimorės priemies
čiuose. Mišios už jo sielą auko
tos gruodžio 4 Šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
dukros Ona ir Pranciška su šei
momis, sūnus Edvardas ir eilė 
anūku.

Jonas Obelinis

NEW HAVEN, CONN.

Solistės Bizinkauskaitės 
koncertas

Aukų spalio mėnesį surinko:
Mokytojų ir jaunimo studijų sa

vaitė $575.00 (viso $1,725.00); 
JAV LB Bridgeport apylinkė.
Chicago, IL $45.00 (viso $951.00); 
JAV LB East Chicago apylinkė 
$100.00 (viso $200.00); JAV LB 
Great Neck apylinkė $475.00 
(viso $905.00); JAV LB Kenosha- 
Racine apylinkė $40.00 (viso 
$290.00); JAV LB New Jersey 
apygarda $45.00 (viso $295.(X)); 
JAV LB Piet.New Jersey apy

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Haveno klubas gruodžio 1 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
suruošė solistės Marytės Bi
zinkauskaitės koncertą ir pa
bendravimo vakarą.

linkė $75.00 (viso $225.00); JAV 
LB Putnam apylinkė $460.00 
(viso $585.00); JAV LB Santa 
Monica apylinkė $50.00.

šios aukos jau ketvirtajam 
šimtui tūkstančių, antrajai įsi
pareigojimų pusei. Visiems auko
tojams ir aukų rinkėjams labai 
nuoširdžiai dėkojame. Tvirtai 
tikime, kad visų dėka laiku 
įnešime Illinois universitetui ir šį 
ketvirtąjį $100,000. Čekius rašyti 
ir siųsti: Lituanistikos Ka
tedra arba Lithuanian World 
Community Foundation. 5620 
So. Claremont. Chicago, IL 
60636. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

Jonas Kavaliūnas.
Lėšų telkimo komiteto 

pirmininkas

jau į žvaigždes kylančios so
listės atlikta programa susidė
jo iš dviejų dalių: lietuvių kom
pozitorių kūrinių-dainų ir kita
taučių kūrėjų kūrinių, daugiau
siai operų arijų.

Pirmoje dalyje solistė dainavo 
lietuviškas dainas: “Pavasario 
dienelė” — St. Šimkaus, “Už 
balto stalo” — K. Banaičio. 
“Išauš pavasarėlis” — B. Bud- 
riūno, “Našlaitės rauda” — J. 
Sinius, “Kur bakūžė samanota" 
— St. Šimkaus ir “Tykiai, ty
kiai" — B. Budriūno.

Antroje dalyje solistė atliko 
tarptautinių kūrėjų kūrinius, bet 
vieną ir lietuvio. Atlikti: “Gesu 
Bambino” — Pietro Yim, “Can- 
tique de Noel — Adolphe 
Adam, Rūtelės arija iš operos 
‘ Jūratė ir Kastytis" — K. Ba
naičio, “Vilija" iš oper. “Links
moji našlė" — F. Lehar, arija 
iš operos "LAmico Fritz."—P. 
Mascagni ir arija iš oper. "Ma-

dame Butterfly” — G. Puccini. 
Auditorija bisui išprašė “Ma
no rožę” ir ariją iš oper. “La 
Boheme”.

Solistė Bizinkauskaitė turi 
stiprų ir gerai valdomą balsą 
ir ji juo džiugino klausytojus. 
Taip pat klausytojus džiugino 
jos asmenybė. Jos dainuojamos 
arijos, ypač dramatinės, rodė 
jos gerą pasiruošimą, sukėlė 
klausytojuose ne tik pasigėrėji
mą, bet ir dramatinę nuotaiką.

Linkime solistei pasiekti pa
saulinių aukštybių operoje, bet 
tikime, kad ji neužmirš pasiro
dymų ir lietuviškuose susibūri
muose. Solistės akompaniato
rius pianinu George Cybriwsky 
niekur nenustelbė solistės balso, 
tik gražiai palydėjo solistę, kas 
didino solistės gražų kūrinių 
atlikimą.

Buvo apie 120 dalyvių, dalis 
jų iŠ artesnių ir tolimesnių apy
linkių. kas mažoje New Haven 
lietuvių kolonijoje sudarė pa
kankamą skaičių. Vakarui vado
vavo žinoma visuomenininkč 
Vaiva Vėbraitė-Gust.

Po koncerto dalyviai užkan
džiavo ir pabendravo. Ačiū ren
gėjom už tokio kultūringo va
karo suruošimą.

J. Kr.

— Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė Marijonų vienuolijos ge
neralinio vadovo kun. Fidelio 
Grabowskio atsistatydinimą dėl 
nesveikatos. Nuo lapkričio 28 
tas pareigas perėmė buvęs jo 
pavaduotojas kun. Donaldas 
Petraitis. Kun. D. Petraitis yra 
gimęs 1937 JAV, kunigu įšventin
tas 1960.

— Vysk. Juozo Preikšo, pa
skirto Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų apaštalinio administ
ratoriaus pagelbininku, konse
kracijos iškilmės vyko gruodžio 
2 Kauno arkikatedroje-bazili- 
koje.

— Anatolijus Milunas, Lietu
vių respublikonų tautinės fede
racijos pirmininkas, pakviestas į 
50-ųjų JAV prezidento inaugu
racijos iškilmių komitetą tauti
nių grupių reikalam. Michael 
K. Deaver, prezidento Reagan 
asistentas ir inauguracijos ko
miteto pirmininkas, paskyrimo 
rašte išsireiškė, jog bendrai dir
bant, 1985 m. inauguracijos iš
kilmės bus įspūdingas JAV pa
gerbimas, kuriuo galės pasidi
džiuoti kiekvienas amerikietis..

— Šiluvos Dievo Motinos 
šventovėje lapkričdo 13, kaip 
kiekvieną mėnesį, buvo susirin
kę gausūs maldininkų būriai net 
iš tolimiausių Lietuvos kampe
lių. Pagrindines mišias aukojo 
Šakių dekanas prel. Juozas Že
maitis kartu su 13 kunigų. Pa
mokslą pasakė Alytaus klebonas 
kun. Pranas Račiūnas. Dalyvių 
dauguma priėmė komuniją. 
Bendras maldos susitelkimas Ši
luvos Dievo Motinos šventovėje 
dvasinėje vienybėje su Fatimos 
maldininkais kiekvieno mėnesio 
13 dieną Lietuvos katalikam yra 
tapęs gražia religine tradicija.

— Religinio meno parodą 
lapkričio 24 - 25 Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje, Toronto, 
Ont., surengė Pranciškonų tre
čiojo ordino būrelis, vadovau
jamas J. Žako. Parodoje buvo iš
statyta gana daug tapybos ir 
skulptūros kūrinių šių meninin
kų: Dagio, kun. Žilio, Paukštie
nės, Katelienės, Uoginto, Igno, 
Mazlavecko, Ignatavičienės, 
Dvilaitytės ir kt.

— Waterbury, Conn., Lietuvių 
Moterų Federacijos klubas per 
savo kasininkę A. Paliulienę 
Darbininkui paremti atsiuntė 20 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Philadelphia, Pa., Lietuvių 
namų komitetas kiekvieneriais 
metais surengia įspūdingą Nau
jų Metų sutikimą savo Čiur
lionio salėje, 2715 E. Allegheny 
Ave.. Philadelphia. Pa. Šiemet 
įėjimo bilietas asmeniui 30 dol. 
į šią kainą įskaitoma karšta va
karienė, gėrimai, šokių muzika 
ir kita. Bilietus galima užsisaky
ti skambinant Kaziui Razgaičiui 
215 527 - 1122 arba Vytui 
Bagdonavičiui 609 783-1052. 
Bilietus užsisakyti iki gruodžio

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Gedeika, Hamilton Squa
re. N.J. Užsakė kitiem: D. Kri- 
vickienė. Clarks Sununit, Pa.— 
D. Krivickaitei. Narberth, Pa., 
A,G. Kaddis, Largo, Fla. — K. 
Kaddis. Rochester. N,Y., Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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LITUANISTINES MOKYKLOS SKYRIUS

Vaikai žaidžia jau kartu.

Visi žaidžia futbolų

Rudenį yra labai smagu.

vvkla.
emu

Deivis Bork

9-ių metų ir

ypatingai ark-visus
Ruduo yra turtingas sportuose,

, vardu Coco, ir 20 žuvy
Aš esu dešimties metų. Aš tu-

nemėgstu per daug žiūrėti te-

lėti.

Julytė Laukytė

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

PAPASAKOSIU JUMS APIE 
SAVE

VASARA PER GREIT PRABĖGO
Ruduo jau prasidėjo, 
Vasara per greit prabėgo. 
Į mokyklą laikas grįžti

laukuose.
Beisbolas, futbolas ir daug

turtus.
Dievos eina trumpyn, o naktys

taip pat mėgstu plaukti po van
deniu ir jodinėti. Man labai, 
labai patinka greitai važiuoti su 
dviračiu.

Paukščiai išskrido į šiltus 
kraštus.

yra Andrija. Aš turiu labai, labai 
geri šunį, ir jo vardas yra PuKuo daugiau žmonių žaidžia, 

tuo smagiau.
Aleksandras Maldutis

mokykloje. Taip pat lankau lie
tuviškų Maironio mokyklų, ku
rioje esu 4-toje klasėje. Taip pat 
priklausau prie skautui ir labai

RUDENS UŽSIĖMIMAI
Ruduo nuspalvino medžius, 

krūmus, takelius.

kvklos darželi ir baleto mo- * v
kyklų trejus metus. Dabar aš

čiu.
e

Aš mėgstu rinkti lipinukus 
(stickers) ir jau turiu tris albu
mus. Aš mėgstu su draugėm

ir pamačiau baltą šviesa. Aš 
pradėjau bėgti prie jos ir pa
mačiau. kad ten buvo du žmo
nės. Kaip ne k-aip. jie man 

apsiaustą ir liepė* jį užsi- 
Tada jie man pasakė, kael

nėms ir sau ir darydavau bur
tus. Aš gyvenau rainiai save)

Aš jiems padėkojau, ir jie nu
skrido.- Tada aš padėjau- žmo- \

VILNELE
RAŠO 
SEPTINTO 
SKYRIAUS 
MOKINIAI

*•

r

Paukščiai skrenda į pietus, 
O man laikas grėbt lapus.

O vaikai futbolą lošia.
Vincas Giedraitis

3

RUDENĖLIS TOKS GRAŽUS

a
Surinks visus rudens lapus, 
Ir suneš į mūsų kiemą.

1
S-&

iŠ To sporto bus gana—
Po tuos lapus išsivoliosiu, 
Kai nematys mama.

M i nd a ugas J ū rys

RUDENS SPORTAS

Viduje ar lauke 
Jiems smagu visada.

Rudeni vaikai vis žaidžia. V
Kol mama juos pasišaukia.
Vaikai nori žaisti, žaisti,
Po mokyklos to ir laukia.

Rasa Adams

s

RUDENĖLIS JAU ATĖJO
Jau ruduo atėjo,
Ir futbolas prasidėjo, 
Lapai krenta, jau matau,— 
Giants ir Jets bus Super Bowl!

u
s
i

Kiekvieną ketvirtadienį

Jau ruduo atėjo,

S

a

Šešias dienas mokinuos, 
O septintą aš ilsiuos!

Dainius Remeza

RUDENS SPORTAI

Šaltas oras malonus.

3

r iH

kėliu

’1
I

■T

.1

S

S kais. Iš ten vykome prie Nia
garos krioklio. Prie jo plaukėm

geminėje. Lankiau darželi, vardu 
lietuviškos mu

■ Man patiko vasara.

į

9

Matėme
Romų. Florenciją. Veneciją, 
Pompėją. Vėliau važiaveime' į 
Cleveland, kur šokome.' su vai-

15

Muzikos mokytoja Nijolė Ulėnicnė moko vaikus naujų dainų. Nuotr P. Hhninio

ką ir matėme* Gibraltaro akme
nį. Man labai patiko joti aut 
kupranugario. Moreike* asilai ne*- 
šioja daiktus, o gatvės labai 
siauros.

Marius Maldutis. 3 sk.

apsiaustus, be*t visi buvome 
šlapi.

(kde* vasaros skrielom į Ispa
niją. Mūsų viešbutis buvo Ma
lagoje*. Buvome Granadejc ir 
matėme* Alhambrą — “gražią

RAŠO 
KETVIRTO 
SKYRIAUS
MOKINIAI

bai linksma ir vra labai daug 
ka darvti. 

C *

Markus T a m ošiu n as

Man patinka žaisti 

račių. Man patinka skaičiavi
mas. Kartais einu Į bažnyčią 
patarnauti mišioms. Arti mūsų 

ten einu kiekvieną penktadienį. 
Aš ten einu į knygyną pasiim-

Man patinka eiti i angliškų 

lietuvišką mokykla. Aš taip pat 
mėgstu žaisti.

A n ta nas Ga rbauskas

žaidžiu su savo sesute Jūra. 
Mano namas yra geltonas ir bal
tas. Aš turiu dideli kiemą. Ma- 

C c
no kiemas turi darža ir daug 
medžiu. Mano kambarys vra 
oranžinės spalvos. Man patinka 
mano namas.

Aust i na Vainiūtė

uostų, kur mūsų laukė Fairsky,

os metų sesutę vardu Rima. Man

Aleksas Lileika, 5 sk.

čiau,didžiulius ledynus. Mes su
stojome šioes vietose: Vancou
ver Island. Aleut Bav, Ketchi- 
can. Juneau, Sitka ir Portland. 
Geriausia vieta žuvauti yra Ket-

ll valandą vakaro, tai man rei
kėjo eiti miegoti tik vidurnak
tį-gu būčiau turtinga, nusipirk

čiau Morgan arklį arba Welsh 
arkliuką.

Iš k. Aleksandras Maldutis 
ir Vincas Giedraitis didžiuo
jasi gerai atliktu darbu.

Aš stovyklavau Acadia parke ir 
taip pat buvau Vermont. Mes 
ten turime mažą namukų. Užli
pau ant aukšto kalno, kuris va-

miau 1975 rugpjūčio 26 Engle- 

virtame skyriuje. Lisa. mano ge
ra draugė, sėdi prie manęs kla
sėje. Šiais metais išmoksiu groti 
smuiku. Man labai patinka mu
zika. ir labai mėgstu “Duran, 
Duran” dainininkų grupę.

Krista Vaičaitytė 

važinėju dviračiu. Mano svajo
nė' gyventi kaime, turėti daug 
pievos, kurieje galėčiau laikyti 
šuniuką ir arklį. Tai manei mė
giamiausi gyvuliai.

Rūta llgutytė

PRAĖJUSIOS VASAROS PRISIMINIMAI
Mūsų atostogos prasidėjo ga

le birželio. Pirmiau porą savai
čių pailsėjau, o po to pradėjau 

ringėje atostogavau dvi savaites. 
Ten aš sutikau savo senas drau
ges. Buvo labai smagu. Po to va- 

kų stovyklą, kur irgi buvo, sma
gu. Vasaros atostogos man pra
bėgo labai greitai.

Mano vasara buvo gan gera. 
Mano pusbroliai atskrido iš Co
lorado. Jie yra Rimas ir Arū
nas Statkai. Tada mes visi va
žiavome į krepšinio stovykla. Po 

kur išbuvome dvi savaites. Ri
mas ir Artinas 
Colorado, o aš

Istorijos mokytoja Genė Gedminienė su 9-to skyriaus mokiniais. Nuotr. P. Bivainio

7-to skyriaus mokiniai iš k. Antanas Kulys, Matas Nemickas, 
Aras Bartys rodo gražiai iliustruotus Maironio eilėraščius.

važiavome į skautų stovyklų.
Dabar aš jau čia!

Vydas MarijoŠius, 5 sk.

tis. trecių savaitę visos mer
gaitės keliavo į Mount Hog
back ir ten nakvojo ant to kalno. 
Po Neringos aš grįžau namo.

su draugėmis.
Christina Senken, 5 sk.

Vasaros atostogos prasidėjo

dau tris savaites. Buvo labai 
smagu ir labai daug išmokau.

v

s

fe 
£

Šia vasara aš skridau i - San 7-to skyriaus mokiniai džiaugiasi atlikę rudens projektą. Iš k. 
Mindaugas Jurys, Dainius Remėza, Indrė Bilerytė, Rasa 
Adams.

rėjo šunį. Jis numirė. Mūsų 
mašina sugedo. Aš važiavau į

Aš pagavau varlę.
Darius Panikas. 3 sk.

Mano vasara buvo gera. Aš 

gavome salamandras. Aš paga-

Kazimiero dienų. Aš dar buvau 
Pocanos. Ten irgi man patiko. 
Mano vasara labai greit prabė
go- 

maudytis ir į kinų. Linas Černauskas. 3 sk.

meškerioti, atostogauti ir drau
gauti. Meškeriojau savo upely
je*. e'ž.ere ir Atlante. Pagavau: 
bass, ešeriui, upėtakių, snapper 

vykioje ir skautu stovykloje. St

nio stovykloje vieną savaitę ir 
skautų stovy kloje' taip pat vieną

Iš visų vietų man geriausiai 
patiko St. Martin, nes ten vi
suomet Šiltas oras ir šiltas van- 

norėjau. Ten buvo laiko maudy
tis, žinanti ir dirbinėti. Man te*n 

vasara. Bu\ o
patiko ši praėjusi 
labai smagu ir aš 

daug ką mačiau ir išmokau. Pir
ma važiavau i Kanadą pas mo
čiutę.
mačiau

įbai buvo įdomu, nes 
elaug kilokiu Žinouui

ir miestų. Man labai patiko ke
lionė važiuojant į Kanadą. įdo
mu važiuoti mašina ir matyti 
naujų dalykų.

Vėliau važiavau į Neringą 
dviem savaitėm. Ten geriausiai 
patiko talentų vakaras. Mes su 
Kęstučiu B. ir Aleksu S. šokome 
“Break Dancing”. Neringoje bu
vo daug naujų vadovų.

Taip pat važiavau į skautų 
stovyklų. Ten irgi man labai 

ba ir šaudy klė. Maudymasis bu
vo labai geras. Daug vaikų iš

bet aš negavau.
Antanas Kulys. 7 sk.

t

Laiko vertinimas
— Vaikine, kaip žiūriu, tu ne

labai vertini laikų. — tarė griež- 
<

jojančiam ant upokšnio kranto.
— Dvi valandas stebėjau tave, 
ir nė karto nekibo.

— Žinai ką. nepažistamasai.
— atsakė vaikinas. — aš galvoju, 
jog man laikas per brangus, kad 

B 
ę fe-

stebėdamas kitą žvejojantį ir 
nieko nepagau nantį. 6

gėlės augtų.
ant šalt-

M ės stebėjęs.

j f

^3'

Ičl de>ra turi tokia storoj 0U4
IS.įpę 
g

_  Kad žmonės nepamatytų, 
i ten vidun sudėiai
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Būk sveika, skaisti Mergele, 
Tu mums kelrodis nakty! 
Nors ėjai čia kilnų kelią, 
Žmogų silpną supranti...

Benedictus Rex invictus, 
Cuius Mater crederis, 
Increatus ex Te natus 
Nostri salus generis.

i

6. Sine fine die Reginae 
Mundi laudum cantica; 
Eius bona semper so na, 
Semper ilia praedica.

Jai skiriu kiekvieną mintį 
Ir jausmus širdies karštos. 
Trokštu garbę Jos garsinti, 
Skelbt pasauliui nuolatos.

O švenčiausioji Mergele, 
Nuolankiai Tave meldžiu: 
Mano žodžiams duoki galią 
Daug uždegti Tau širdžių.

Meiles himną Tau, Marija, 
Karštos širdys tegiedos. 
Te dvasia kasdien atgyja 
Ugnyje šventos maldos!

Actionis et sermonis 
Facultatem tribue, 
Ut tuonim meritorum 
Laudes promam. strenue.

A pressura, quae venture 
Malis ėst, nos redime.

Contemplare et mirare 
Eius celsitudinem,— 
Die felicem Genitricem, 
Die beatam Virginem.

Omni die die Mariae 
Mea laudes anima;
Eius festa, eius gesta 
Cole devotissima.

Apmąstyk, manoji siela, 
Grožį Motinos tyros, 
Nekaltumą tą taip mielą 
Jos širdies tau atviros.

7. Omnes mei sensus ei 
Personate gloriam,— 
Frequentate tam Beatae 
Virginis memoriam.

Aidi žemėje „osana“ 
Karalienei angelų! — 
Čia skaistumas Jos gyvena, 
Spindi dangišku perlu...

Ir karščiausiai dar maldauju: 
Tau giedoti leisk mielai 
Meilės giesmę vis iš naujo, 
Taip kaip gieda angelai!

Criminum te liberet: 
Hanc apella ne procella 
Vitiorum superet.

Tavo tyras garbingumas 
Temdo Dovydo dukras;
Tu — aukščiausio Dievo rūmas. 
Jis buveinę čia sau ras.

Tartum perlas, ryto rožė, 
Nekaltoji lelija, 
Čia skleidi mūs žemėj grožį, 
Vis keli aukštybėn ją!

Nemo dicet, quantum licet, 
Laudens eius merita,— 
Eius cuncta sunt creata 
Ditioni subdita.

Sėd necesse, quod prodesse 
Piis constat menti bus, 
Ut intendam, quod impendam 
Me ipsius laudibus.

Nėr kalbėtojo, poeto, 
Nei nebus ateityje, 
Savo žodžiais kurs galėtų 
Deramai pagerbti Ją!

Gemma decens, rosa recens, 
Castitatis lilium,
Castum choram ad polorum 
Quae perdueis gaudium.

Vitae forma, morum norma, 
Plenitudo gratiael 
Dei temptum et exemplum 
Totius iustitiae!

Opto nimis et imprimis 
Da mihi memoriam. 
Qua decenter et ferventer 
Tuam cantem gloriam.

Quamvis muta et polluta 
Mea sciam labia, 
Praesumendum nec silendum 
Ėst de Tua gloria.

Quod require, quod suspire, 
Mea sana vulnere 
Et da menti Te poscenti 
Gratiarum munere.

quod eras, per sever as, 
intacta generas, 
tractans atque lactans,

Generosa et formosa 
David Regis Filia, 
Quam elegit Rex, qui regit 
Et creavit omnia.

Virgo salve, per quam valvae 
Caeli patent miseris;
Quam non flexit, nec allexit 
Fraus serpentis veteris.

Mums tikėjimą leisk tvirtą 
Išlaikyti audrose!
Kum būt kankiniu paskirta. 
Te narsus paliks dvasiai

5. Lingua mea die trophea 
Virginis puerperae;
Quae inflietum maledictum 
Miro transfer! genere.

8. Nulius certe tam disertae 
Exstat eloquentiae 
Qui condignos promat hymnos 
Eius excellentiae.

21. O Marija, siųsk malonių. 
Kai vaikų girdi šauksmus: 
Iš liūdnųjų žemės klonių 
Vesk dangun į laimę muši

52. Salutaris Stella maris, 
Summis digna laudibus, 
Quae praecellis cunctis stellis 
Atque luminaribus.

Tu — Žvaigždė visų skaisčiausia, 
Nebėra tokios kitos! — 
Šviesą paskleidi mums gausią, 
Kur gaivint mus nenustos.

20. O cunctarum feminarum 
Decus atque gloria! 
Quam eleetam et evectam 
Seimus super omnia.

53. Tua dūlei prece fulci 
Supplices et refove; 
Quidquid gravat ac depravat 
Mentes nostras, remove.

Mater facta, sėd intacta
Genuisti Filium,
Regem regum atque rerum 
Creatorem omnium.

20. Tu garbe neapsakyta 
Žemes moterų esi! 
Jos pasaulį naują, kitą 
Regi Tavo spindesy...

Mus iš pragaro vergijos 
Ir klastos išvadavai.— 
Te dvasia, Tavy atgijus, 
Kils prie Viešpaties lengvai.

19. Man padėk, šventa Mergele, 
Širdį džiuginti Sūnaus, 
Būt vertam, Jo vykdant valią, 
Jojo žvilgsnio malonaus.

51. Esto tutrix et adiutrix 
Christian! populi;
Pacem praesta, ne molesta 
Nos perturbent saeculi.

Pro me pete, ut quiete 
Sempiterna perfruar, 
Nec tonnentis comburentis 
Stagni miser obruar.

Pagimdei pasauliui Sūnų. 
Likus tyra Mergele,—

Duok ir mum* jėgos didžios. 
Kai laikai užstoja klaikūs, 
Nepabūgti jo valdžios!

19. Ipsa donet, ut quae monet 
Natus eius, faciam, 
Ut finita camis vita 
Laetus hune aspiciam.

Mūsų brangų Atpirkėją 
Prie krūtinės štai glaudi; 
Leisk mums būti Jo sekėjais. 
Jį laikyt savoj širdy..

46. Gydyk sužeistąją širdį 
Savo meilės balzamu; 
Dvasią alpstančią pagirdyk. 
Jai taurių įkvėpk jausmų.

47. Ut sim castus et modestus, 
Dulcis, blandus, sobrius,

49. Constans, gravis et suavis, 
Benignus, amabilis, 
Simplex, purus et matarus, 
Patiens et humilis.

Melskim, sieloj teužgydo
Ji žaizdas kalčių didžių;
Te širdis, kuri daug klydo. 
Kils aukštyn takais žvaigždžių!..

48. Eruditus et munitus 
Divinis eloquiis, 
Timoratus et ornatus 
Sacris exercitiis.

Tu pas Viešpatį galinga, 
Užtarėja mums didi;
Vos tik šaukiam — ko pristinga — 
Mūs vargus turi širdy.

45. Mus nuvest silpnus pas Kristų, 
O Marija, Tu gali! 
Nore nesyk aš daug paklystu. 
Žūt skausmų neleisk šaly.

Nors tos lūpos nuodėmingos, 
O Skaisčiausioji, žinai,— 
Man drąsos skelbt nepristinga 
Tavo šlovę amžinai!

Kupina šventos malonės, 
Dievo grožio atspindys! 
Į Tave pažvelgs tik žmonės — 
Jiems užsidega širdis...

Virga Jesse, spės oppressae 
Mentis et refugium, 
Decus mundi, lux profundi, 
Domini saerarium.

Benedicta, per quam vieta 
Hostia ėst versutia, 
Destituti* spe salutis 
Datur indulgentia.

5. Tau, tyriausioji Mergele, 
Himnus giedam prakilnius, 
Prisiminę Tavo kelią, 
Pašvęstuosius mums žingsnius.

Illibata et ditata 
Caelesti Progenie; 
Gravidata nec privata 
Flore

Nam 
Dum 
Ilium 
Per quem facta fueras.

4. Haec persona nobis dona 
Contulit coelestia;
Haec Regina nos divina 
Illustravit gratia.

Nusivylusių paguoda, 
Suraminto ja esi;
Sielos naktį baugią, juodą 
Būk žvaigždė vilties šviesi!

9. Omnes laudent, unde gaudent, 
Matrem Dei, Virginem; 
Nulius fingat, quod attingat 
Eius celsitudinem.

50. Cordę, jprudens, ore. studens ;
Veritatem dicere;
Malum nolens, Deum colens
Pio semper opere.

22. Prispaustųjų Tu Gynėja, 
Pavergtų viltis šviesi! 
Jų grandinės sušvelnėja, 
Kai Tu ranką jiems riesi.

4. Trykšta dangiškas šaltinis 
į Visagalio dovanų -

Iš Jos mylinčios krūtines, 
Mus globojančių delnų.

21. Clemens audi, Tuae laudi 
Quos instantes aspicis, 
Munda reos et fac eos 
Donis dignos caelicis.

48. Te drąsos teiks Dievo žodis 
Žengt dangaus šventu keliu. 
Nors tas kelias pasirodys 
Pilnas žeidžiančių dyglių...

11. Net visai save vargingą, 
Mano Motin, kai matau, 
širdimi neveidmaininga, 
Ką galiu, aukoju Tau.
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54. Virgo, gaude, quod de fraude 
Daemonum nos liberas, 
Dum in vera et sincera 
Deum carne generas.

47. Baltą žiedą nekaltumo 
Tų išsaugoki many; 
Duok man ištvermės, tvirtumo 
Skausmo, bandymų ugny!

ft-

37. Per Te morum mine pravorum 
Relinquuntur devia. 
Doctnnarum perveraarum 
Pulsą sunt praesUgi*.

38. Mundi luxu* atque fluxus 
Docuisti spemere. 
Deum quaeri, carnem teri, 
Vitus resistere.

39. Mentis eursum tendi sursum 
Pietaris studio;
Corpus angi, motus f rengi 
Pro caelesti praemio.

40. Tli porimti latre caati 
Veatri* dsustra Domimi**

12.
7
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Quamvis sciam, quod Mariam 
Nemo digne praedicet, 
Tamen vanus et insanus 
Ėst qui illam reticet.

12.

8 13.

Prie šviesiausiojo dangau*;
Sielai taiki didžią vilti,

Nekaltoji, atvytai

Leisk, visiem* kad būčiau mielai 
Pasišventęs, nuolankus — 
Gerumu patraukčiau sielas 
Minti Viešpaties takus.

Duoki .tiesą: pamylėti, ’ 
Vaikštinėt jos šviesoje'; ” 
Net gyvybės negailėti — 
Eit mirtin, jei ifeiks, už ją!

■4
-tki ■

Cuius vita, eruditą 
Disciplina caelica, 
Argumentą et figmenta 
Destruxit haeretica.

13.

I
4

14. Huius mores tamquam floras 
Exornant Ecclesiam, 
Actiones et sennones 
Miram preestant gratiam.

14.

% s
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15. Hevae crimen nobis limen 
Paradisi clauserat;
Haec dum credit et oboedit 
Caeli claustra reserat.

16.

i

Propter Hevam homo saevam 
Accepit sententiam; 
Per Mariam habet viam, 
Quae ducit ad patriam.

B

17. Haec amanda et laudanda 
Cunctis specialiter, 
Veneran, praedicari 
Eam decet iugiter.

18. Ipsam posco quam cognosco 
Posse prorsus omnia, 
Ut evellat et repellat, 
Quae sunt nobis noxia.

Skamba chorai, gieda šlovę 
Dievo Motinos šventos,— 
Nors vadinam Ją Valdove, 
Jai garbes taip maža tos...

Žmonija plačiam pasauly
Jai priklauso ir gamta:
Jai skaisčioji žėri saulė, 
Jos žvaigždynai, visatai

Nors pagerbt vertai Marijos 
Angelai nesugebės,— 
Te mūs rožės ir lelijos 
Jai vainiką pins garbės!

Kas pažint Ją pasiryžo 
Tamsumoj naktų juodų, 
Į avidę Kristaus grįžo 
Iš erezijų, klaidų.

Ji Bažnyčią Dievo puošia 
Nuostabiuoju tyrumu, 
Ir vaikus savus paruošia 
Siekt nenykstančių džiaugsmų.

15. Nors uždarė skaistų dangų 
Mums Ieva nepaklusni, 
Vėl atvėrė jį, taip brangų, 
Jėzaus Motina kilni.

16.

17.

18.

30.

31.

32.

Virgo, gaude, omni Įaudė 
Digna et praeconio, 
Quae damnatis, libertatis 
Facta es occasio.

Semper munda et faecunda 
Virgo Tu puerpera, 
Mater alma velut paima 
Florens et fructifera.

Eius flore et odore 
Recreari eupimus, 
Cuius Fructu nos a luctu 
Liberari credimus.

Pulchra totą sine nota 
Cuiuscumque maculae, 
Fac nos mundos et lucundos 
Te laudare sedule.

30. Džiaukis, Motina Marija: 
Tu garbės pilna esi! 
Leisk, man siela teatgyja 
Tavo grožio žavesy.

31. Tu — Gimdytoja šventoji, 
Pasilikus Mergele; 
Tartum palmė išrinktoji, 
Nuolat žydinti, žalia.

32. Tas tyrumas mielo kvapo 
Tegaivins mus visados; 
Sūnumi Tavu kurs tapo, 
Skaistų dangų te mums duos.

Tu graži visa, be kaltės,
Lelija dangaus kvapni I 
Duok jėgų mums, puolus, keltis — 
Mes taip esam vargani...

Pasmerkimą nors užtraukė 
Kaltė motinos Ievos, 
Mes Marijoj susilaukėm, 
Kas mums laimę atkovos.

Ją mylėt, garsint Jos šlovę 
Mes privalome visi;
Pripažint sava Valdove
Ir džiaugsme, ir liūdesy.

Melst Mariją nenustoju, 
Jos globa tikiu tvirtai: 
Kai širdis nesyk vaitojo, 
Ji paguodė nelauktai.

35.

O Beata! per quam data 
Nova mundo gaudia, 
Et aperta fide certa 
Regna sunt caelestia.

Per Te mundus laetabundus 
Novo fulget lumine, 
Antiquarum tenebrarum 
Exutus caligine.

Nunc potentes sunt egentes 
Sicut obm dixeras, 
Et egeni fiunt pleni, 
Ut Tu prophetaveras.

Per Tave džiaugsmu nušvito 
Išvaduota žmonija — 
Lyg aušra didingo ryto 
Ateini nuskaidrint jąl

Mums pripildei visą žemę 
Atgimimo spinduliais: 
Skirstos debesys užtemę, 
Saulė šviesą naują skleis!

Nuo dabar turtuoliai gali 
Tapt vargingaisiais lengvai,- 
Vargšai gaut geriausią dalį, 
Kaip kadai* pranašavai.

MM

pudicitiae.

57.

58.

59.

60.

€1.

62.

63.

VILČINSKMT,Vertė Jadvyja

Nesuprasim, panorėję, 
Paslaptis ką reiškia ši: 
Savo Viešpatį, Kūrėją 
Štai supi menkam lopšy

Būti Motina Kūrėjo —
Kaip garbė didinga ta!
Iš Tavęs Jis gimt norėjo, 
Nes Tu kaltės neliesta.

Sielą liūdną man paguoski 
Viltimi dangaus džiaugsmų, 
Skausmo ašarą nušluostyk. 
Kai sunku bus, neramu...

Mihi maesto nunc adesto 
Dans perenne gaudium;
Dona quaeso nimis laeso 
Optatum remedium.

Da levamen et tutamen 
Tuum ilhs iugiter, 
Tua festa, Tua gesta 
Qui colunt alacnter.

Commendare me dignare 
Christo, Tuo Filio, 
Ut non cadam, sėd evadam 
De mundi naufragio.

Orą Deum, ut cor meum 
Sua servet gratia; 
Ne antiquus inimicus 
Seminet zizania.

Nunquam ir a, nunquam dire, 
Me vincat elatio
Quae multorum fit malorum 
Saepius occasio.

58. Surakintas tenebūnu 
Aš kaltybių grandine: 
To maldauki savo Sūnų, 
Jam pa veski Tu mane.

Fac me mitem, pelle litem, 
Compesce laseiviam;
Contra crimen da munimen 
Et mentis constantiam.

60. Melsk, manęs tenepaliečia 
Žemos aistros, geiduliai, 
Nors pasaulis piktas kviečia 
Ten pasukt, kur jo keliai...

59. Tolink apmaudą bei pyktį. 
Leisk mylėt visus kaip Tu; 
Duok jėgų visad išlikti 
Santūriu ir nekaltu.

Nec me liget nec fatiget 
Saeculi eupiditas, 
Quae indurat et obseurat 
Mentes sibi sybditas.

62. Sieloj dieviška malonė 
Te spindėt neliauja vis, 
Kolei baigsi* Ii kelionė. 
Kol švieaa dangau* nušvis.

61. Te man sielos neužvaldo 
Išdidumas niekados — ; 
Broliams meilę jis atšaldo, 
Jiems padaro daug skriaudos.

63. Tau mec, Motina Marija, 
Žemė* perėję takus, 
Amžinybė* karalijoj 
Meilė* pmsim vainikus!
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NAUJIEJI NUOSTATAI DĖL 
SIUNTINIŲ SIUNTIMO J 
OKUPUOTĄ LIETUVĄ IR 
VISĄ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Nuo 1984 rugpjūčio 1 dienos 
Sovietų Sąjungos valdžia įvedė 
naujus nuostatus siuntinių rei- 
kala.iBuvusioni siuntinių per
siuntimo bendrovėm, per kurias 
buvo siunčiami siuntiniai į Lie
tuvą ir kitas Sovietų Sąjungos 
valdomas šalis, Sovietai nu
traukė leidimus operuoti. Dabar 
siuntiniai gali būti siunčiami 
per paštą, o muitus turi apsimo
kėti patys siuntinių gavėjai. Čia 
persispausdiname iš “Europos 
Lietuvio” straipsnį apie naujus 
Sovietų nuostatus siuntinių at
žvilgiu.

-o-
Maži siuntinėliai, iki 1 kg 

svorio (Lietuvoj vadinami ban
derolės), gali būti siunčiami tik 
paprastu paštu (ne oro). Jie turi 
būti taip įpakuoti, kad nesudary
tų sunkumų juos patikrinti. Ne
turi būti įdėta jokių laiškų ar 
raštelių.

Pašto siuntinius, iki 10 kg. 
svorio, leidžiama siųsti paprastu 
ar oro paštu.

Dovanų siuntiniams priva
tiems asmenims eksporto leidi
mas nereikalingas, jeigu: 1) siun
tinys yra privataus asmens do
vana, 2) muito blanke įrašyta 
“Unsolicited gift” (savanoriška 
dovana) ir 3) siuntinio svoris nė
ra didesnis kaip 10 kg.

Sovietų nuostatai
Siuntinio turinio kiekiai ir 

vertė turi atitikti gavėjo ar jo 
šeimos narių poreikius, ir prekės 
panaudotos tik jų asmeniškiems 
reikalams.

Visi siuntinio daiktai privalo 
būti įrašyti lydrašty.

Siuntinys bus konfiskuotas, 
arba grąžintas siuntėjui, jam 
pačiam apsimokėjus pašto išlai
das, jeigu su tais nuostatais 
bus prasižengta.

Siuntiniai, kurie siunčiami 
sistematiškai, organizuotai ir 
dideliais kiekiais, nors ir įvai
riais adresais, prisilaikant as
meninių dovanų siuntinių nuo
statų, yra laikomi “ne asmeniš
ko naudojimo siuntiniais”.

Siuntiniai, pasiųsti komercinių 
firmų pavieniams asmenims be 
Sov. S-gos importo leidimų, ne
bus priimami ir grąžinami siun
tėjui.

Trys muitinės neklijuojamieji 
blankai ir vienas lydraštis, už
pildyti prancūzų ar rusų ir ang
lų kalbomis, turi lydėti siuntinį. 
Blankuose rašyti aiškiai, pažy
mint siuntėjo ir gavėjo adresus, 
daiktų skaičių, svorį ir vertę 
kiekvieno atskirai. Taip pat turi 
būti įrašytas viso siuntinio svo
ris.

Siuntinys turi būti gerai ir 
stipriai įpakuotas.

Galima siųsti
Medicinos termometrus, aki

nius ir rėmus, lęšius, protezes, 
ortopedinius gorsetus, girdėjimo 
aparatus ir kt. (visų rūšių po 
vieną); įrankius (visų rūšių po 
vieną); fotografijai medžiagas ir 
įvairius priedus, išskyrus filmus 
(visų rūšių po vieną ar po 
komplektą); kavą, kakavą ir ci
koriją (2 kg); arbatą (200 g); 
įvairių rūšių prieskonius (100 g); 
maisto produktus, išskyrus drau
džiamuosius (kiekvienos rūšies 
po 2 kg); tabaką, išskyrus la
pus, ir jo produktus (1 kg); 
drabužius (visų rūšių po vieną); 
virš, marškinius ir palaidinukes 
(po 1); lovai paklodes ir staltie
ses (2 komplektus); skareles ar 
skaras (po 1); Storas, užuolai
das ir pn. (3 komplektus); įvai
rių rūšių pirštines (1 porą); 
portfelius ir rankinukus (po 1); 
įvairią galanteriją (po 2 ar 1 
komplektą); avalynę (2 poras); 
stalo reikmenis (5 kg); įvairių 
rūšių kvepalus ir kosmetiką 
(500 g. ar 1 komplektą); muilą 
ir tualeto dalykus (2 kg); įvai
rius namų reikmenis, įskaitant 
elektrinius (po 1); spaudinius, 
išskynis draudžiamuosius (po 1), 
įvairias korteles (visų rūšių po 
vieną, bet nedaugiau 10); plokš
teles (12); muzikos instrumen
tus, styginius ir pučiamu-.dus 
(po 1); medžiojimo ir sporto 

reikmenis, išskyrus medžiojimo 
ir šaudymo sporto ginklus ir šo
vinius (po 1 ar komplektą); vaikų 
žaislus, žaidimus, Kalėdų eglutės 
papuošalus, išskyrus draudžia
muosius (2 dalykus ar 1 komp
lektą); raštinės reikmenis (po 1 
ar komplektą); pigius dalykėlius, 
paišelius, plunksnas ir kt. (po 5 
ar 1 komplektą); sidabro, aukso 
ir platinos dirbinius (iki 10 kg 
svorio;; plastikinius dalykus 
(0.5 kg); kramtomąją gumą 
(200 g).'

Pastaba: siunčiant leidžia
muosius spaudinius, draudžia
ma darvti bet kokius žodžiu * c
pataisymus ar teksto pabrauki
mus.

Draudžiama siųsti
Įvairūs kariški ginklai, šovi

niai, durtuvai ir kt.; opiumas, 
hašišas ir kitokie narkotikai; 
pornografiniai dalykai; spau
diniai, stereo, korektūros, ne
gatyvai, nuotraukos, piešiniai, 
rankraščiai, plokštelės, grafinė 
medžiaga ir įvairūs dokumentai, 
nepalankūs Sov. Sąjungai; žais
lai kariškos rūšies; Sov. Sąjun
gos ir užsieniniai pinigai, val
džios lakštai, loterijos bilietai, 
čekiai ir kitokie vertybiniai po
pieriai privatiems asmenims; 
pašto ženklai ir jų kolekcijos; 
sėklos; žaliavos gyvulinės kil
mės; alkoholiniai gėrimai; gen
danti eji produktai; maisto ir gė
rimų produktai stikluose ar her
metiškai uždarytose dėžutėse; 
pupos, žirniai, aguonų sėklos 
(tinkami naudoti sodinimui): 
vaistai, vitaminai; naudotus 
daiktus; medžiaginės ir plasti
kinės prekės, parduotos metrais; 
įvairūs siūlai, fotoaparatai; 
laikrodžiai; radijai ir televizo
riai, magnetofonai ir jų dalys; 
išaiškinti ir neišaiškinti foto
aparato ar kino filmai; visų rū
šių magnetinės apyrankės; mag
netinės juostos; mėsa ir jos pro
duktai; žali kiaušiniai; paukš
čių pūkai ir plunksnos; madų 
katalogai; religinė literatūra ir 
tos rūšies plastikiniai dirbiniai; 
makaronai ir duonos produktai; 
gyvi padarai; žuvies produk
tai; kūdikių maistas; medus, 
žiedadulkės, vaškas ir medaus 
koriai; biologiniai preparatai; 
muzikinės kortelės.

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuviu klubo nariu visuoti

nis rinkiminis susirinkimas ivv- e y 
ko lapkričio 17. Dalyvavo 166 
nariai. Iš viso klube yra 446 
nariai. Susirinkimą atidarė klu
bo pirm. A. Gudonis. Susirin
kimo pirmininku buvo išrinktas 
A. Kamius ir sekretorium — K. 
Urbšaitis. Toliau sekė klubo val
dybos ir įvairių klubo vienetų 
pranešimai. Iš ižd. J. Kirtiklio 
pranešimo paaiškėjo, jog šiuo 
metu kasoje klubas turi 
$33,524.94. Klubo pirm. A. Gu
donis pažymėjo, jog klubas yra 
gerame finansiniame stovyje. 
Padėkojo visiem klubo pareigū
nam už nuoširdų darbą. Prie 
tarptautinės organizacijos 
SPIFFS lietuviu klubui atsto
vauja E. Radvilienė ir K. Gai- 
žauskienė. Ši pastaroji naujai 
paskirta vietoj pasitraukusios 
L.A. Rabertson. Tarptautinis 
festivalis 1985 įvyks vasario 22- 
24. Į naują klubo valdybą iš
rinkti; pirmininku — K. Jurgėla. 
vice-pirmininku — K. Vaičaitis, 
sekretore — A. Krulikienė, iž
dininku — J. Kirtiklis ir finan
sų sekretorium — V. Kriaučiū
nas. Direktoriais išrinkti: E. Ba
zėmis, A. Grabauskas, A. Kar- 
nienė, O. Semalevičienė, J. Šve
das. Vyt. Ugėnas ir S. Velbasis. 
Revizijos komisiją sudaro: J. 
Žvynys, J. Vaičaitis, G. Puniš- 
kienė ir kandidatu — A. Šukys.

Bendros lietuviu kūčios ren- 
<_

giamos gruodžio 24 d. 6 vai. 
vak. Lietuvių klubo salėje.

Lietuviu klubo metinis nariu 
susirinkimas įvyks sausio 12, 
šeštadienį, 2 vai. popiet klubo 
salėje. Sausio 13. sekmadienį, 
pietų metų senoji klubo valdy-

Los Angeles lietuvių jaunimas su estu disidentu. Iš k. Ta
das Dabšys, Rita Bureikaitė, Valdo Randpere, Rūta Aidytė ir 
Danutė Mažeikienė.

LOS ANGELES, CALIF.

Jaunimas susitiko su 
Valdo Randpere

Valdo Randpere, pabėgėlis iš 
Estijos, buvęs tenai aukštas 
komunistinės valdžios teisingu
mo pareigūnas, su žmona soliste 
Leila lankėsi Los Angeles, kurjo 
žmona koncertavo pabaltiečiam 
Latvių salėje.

Po koncerto lietuvių jauni
mas susitiko ir pasikalbėjo su 
pabėgėliu, kuris papasakojo, 
kad estai kaip ir lietuviai ne
apkenčia rusų, kurie jiem prime
na laisvės netekimą. Jis pri
siminė. kad daug kartų yra bu
vęs Lietuvoje ir su lietuviais 
palaikęs draugiškus ryšius. Jis 
su žmona, lankydamiesi Suo
mijoje. pasiryžo pabėgti Į Šve
diją, nes pasiilgę laisvės.

R. Bureikaitė

Šaulių kuopos sukaktis
Juozo Daumanto šaulių kuopa 

rugsėjo 15 surengė 20 metų su- 
konsulas V. Čekanauskas pri-kakties minėjimą.

10:15 vai. ryto Šv. Kazimiero 
mokyklos aikštėje pakeltos JAV 
ir Lietuvos vėliavos. Po to Šv. 
Kazimiero bažnyčioje klebonas 
kun. dr. Algirdas Olšauskas už 
mirusius šaulius bei partiza
nus aukojo mišias ir pasakė 
pritaikytą pamokslą. Su vė
liavomis dalyvavo šauliai, skau
tai ir ateitininkai. Giedojo sol. 
Janina Čekanauskienė ir parapi
jos choras, vadovaujamas komp. 
Br. Budriūno.

ba perduos pareigas naujajai 
vai dybai. M e ni nėj program oj 
pasirodys tautinių šokių grupė 
“Audra”.

Bąlfo St. Petersburg© skyrius 
lapkričio 14 Lietuvių klube su
rengė Balfo 40-ties metų sukak
ties minėjimą. Minėjimą pra
dėjo skyriaus pirm. V. Kleivienė. 
Invokaciją sukalbėjo prel. J. Bal
konas. M. Rudienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė, padarė 
išsamų Balfo veiklos pranešimą. 
Balfo centrui įteiktas 4,300 dol. 
čekis. Meninę programą atliko 
iškili smuikininkė Brigita Pum- 
polytė-Kasinskienė, kompozito
rius — gitaristas dr. J. Kasins- 
kas. duktė fogotistė Alexa Mit
ten.

Lituanistikos katedrai Illinois 
universitete išlaikyti renkamos 
aukos ir St. Petersburge. Čekius 
“Lithuanian World Community 
Foundation vardu siųsti adre
su: Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 South 
Claremont Ave.. Chicago, Ill. 
60636. Vietoje bet kuriuo laiku 
aukas priima K. Urbšaitis.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius, pakviestas LB apylinkės. 
Lietuviu klube koncertuos vasa- 
rio 6.

Poeto Bernardo Brazdžionio 
poezijos rečitalis įvyks kovo 27 
Lietuviu klube. Rengia LB apy
linkė.

Antanas Mažeika, Baltu Lygos 
atstovas iš Los Angeles. Calif..

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook- 
lyne. Skambink 212 827-1350.

Parapijos salėj akademinį mi-
nėjimą pradėjo kuopos pirm. 
Juozas Pažėra. Vėliavom į bažny
čią ir minėjime vadovavo g.š. 
Kazys Karuža. Sol. J. Čekanaus- 
kienei sugiedojus JAV himną, 
kapelionas prel. dr. Vincentas 
Bartuška sukalbėjo maldą. Pa
gerbus susikaupimu mirusius, 
pirmininkas apibūdino kuopos 
20 metų veiklą.

Toliau programai vadovavo 
Jūratė Venckuvienė, pasipuošu
si tautiniais drabužiais. Žodžiu 
sveikino L.K.V. “Ramovės” 
pirm. Vladas Šimoliūnas. Lietu
vos gen. konsulas inž. Vytau
tas Čekanauskas pasakė trumpą, 
bet turiningą kalbą. LB Vakarų 
apygardos, LB Los Angeles apy- 
linkės ir “Spindulio” vardu 
sveikino Ona Razutienė. pinni- 
uinkaujanti perskaitė sveikini
mus raštu.

Po garbės šaulio Jurgio Gliau
dės paskaitos Lietuvos gen.

segė šaulių medalius rev. kom. 
pirm. J. Venckui, Vladei Tumi- 
nienei, Birutei Tompauskienei, 
Marcelei Uksienei, ižd. Jonui 
Avižieniui ir sekr. Vytautui 
Apeikiui.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
vėliavos išneštos iš salės.

Meninę programą atliko sol. 
Janina Čekanauskienė, sol. Anta
nas Pavasaris ir muz. Aloyzas 
Jurgutis. Po to vyko banketas.

Kazys Karuža

politiniais klausimais pranešimą 
Lietuvių klube padarys sausio 
19.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimo pirmoji dalis įvyko 
lapkričio 25 pamaldomis Šv. 
Vardo bažnyčioj. Pamokslą pa
sakė kun. V. Zakaras, OFM. 
Per pamaldas giedojo muz. P. 
Armono vadovaujamas moterų 
bažnytinis vienetas. Minėjimo 
antroji dalis vyko Lietuvių klu
be lapkričio 28. Paskaitą skaitė 
rašytojas A. Mironas iš Day- 
tonos. Meninę programą atliko 
muz. A. Mateikos vadovaujamas 
vyrų dainos vienetas. Minėjimą 
ruošė LŠST Romo Kalantos kuo
pa. Programai vadovavo kuopos 
pirm. A. Gudonis.

Kalėdų eglutė, rengiama St. 
Petersburg© “Saulės” lituanisti
nės mokyklos, įvyks gruodžio 22 
vidudienį mokyklos patalpose.

Adv. P. Žumbakis iš Chicagos 
ir Rasa Razgaitienė iš New Yor- 
ko bei Angelė Kamiene lapkri
čio 25 Lietuvių klube plačiai 
informavo apie OSI veiklą.

Vietinių ir atostogaujančių ag
ronomų pobūvis Lietuvių klubo 
mažojoj salėj įvyko lapkričio 25. 
Agr. dr. Br. Povilaitis dalyvau
jančius supažindino su savo 
spaudai rengiamu veikalu “Lie
tuvos žemės ūkis 1918-1940“.

Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmėjų būrelis, vadovaujamas 
Kunegundos Užupytės-Keblins- 
kienės, už 1985 metus gimnazi
jos direktoriui pasiuntė 2(X) dol.

Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmėju būrelis, vadovaujamas 
Šimo Velbasio, gimnazijos nau
dai suaukojo I /6 dol.
L. 2 K
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Marijus Blynas — LIETUVOS 
REIKALAIS kultūrinių, istori
nių, politinių straipsnių rinki
nys. 144 psl. Išleido Kęstučio 
Jeronimo Butkaus Fondas. 1984. 
Nei spaustuvė, nei kaina nepa
žymėta.

Iliustracijos paimtos iŠ 
straipsniuose paminėtų* knygų

Iliustracijų gausu ir savo įvai
rumu: žemėlapiais, herbais, 
miestų vaizdais ir kt. straipsnius 
atitinkamai papildo.

Straipsniuose pažvelgiama į 
Lietuvą iŠ istorinio taško, nag
rinėjama santykiai su kaimy
nais - lenkais ir gudais, at
remiami sovietų melai, sklei
džiami per “Gimtojo Krašto” 
puslapius.

Besidomintiems Lietuvos pra
eitimi ir šių dienų politiniais 
įvykiais knyga skaitytina.

Gaila, kad autorius nepada
vė naudotos' medžiagos pilno 
bibliografinio sąrašo, kuris kny
gai suteiktų tinkamo mokslinio 
svorio.

Tai autoriaus trečioji knyga.

Trumpai
Tradicinę Kalėdų eglutę Šv. 

Kazimiero lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas rengia gruo
džio 15 parapijos viršutinėje sa-

Kazimiero parapijoj šiemet su
rinkta 10,010 dol.

J. Daumanto kuopos šaulių 
kūčios įvyks gruodžio 16, sek
madienį, Šv. Kazimiero parapi
jos apatinėje salėje.

Albinas Markevičius, nekilno
jamo turto prekyba užsiimąs 
daugiau kaip 30 metų, iš jų 22 
metus Santa Monica, Calif., 
buvo perrinktas antriem metam 
Santa Monica ir apylinkių ne
kilnojamo turto prekybininkų 
komiteto (Board of Realtors) 
pirmininku. Jis atstovauja 400 
narių visos Californijos nekilno
jamo turto prekiautojų sąjun
gos vyriausioje valdyboje. Są
jungoje yra daugiau negu 
100,000 narių.

Naujų Metų sutikimą Šv. Ka
zimiero parapijos viršutinėje 
salėje rengia Lietuvių Bendruo
menė.

— Penktasis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyks 1985 
Padėkos dienos savaitgalį Chi- 
cagoje.

— Dail. Petro Bugailiškio po
mirtinė tapybos darbų paroda 
spalio 15 - 20 buvo surengta 
Derbio mieste, Britanijoje. Ve
lionis dar gimnazijoje pasižymė
jo paišyba. Vėliau lankė Taiko
mosios dailės institutą Kaune. 
Studijavo architektūrą Kauno 
universitete. Gyvendamas Brita
nijoje, priklausė prie vietinių 
dailininkų draugijų. Yra su
rengęs sėkmingas savo parodas 
lietuviam Chicagoje, Toronte ir 
Hamiltone.

STUDENTŲ ŽIEMOS STOVYKLA

Vennonto kalnuose yra ruošia
ma žiemos stovykla. Ji įvyks nuo 

’gruodžio 26 iki sausio L Ruošia 
Studentu Ateitininkų Sąjun
ga.

Stovyklos programoje bus sli
dinėjimas įvairiose Vennonto 
vietovėse: Corinthia \ alley. Kil
lington. Mount Snow ir Stowe.

Taip pat bus ir kursai, kurių 
tema vra — lietuviu v eikia Anie- 
rikoje. Šia tema kalbės lietuviu 
(organizacijų vadai — kun. K, 
Pugevičius is New Yorko. Is 
Kanados atvyks Joana Kuraiti* 
1 Ūsienė, IJetm in Bendrnonu^ 
nes nare. Ji kalbėk apie IJetiu 
vi u Bendruomenės svarba isei- 
\uo|es \jne reluzua u u>s renk s

TAUTOS KELIAS NR. 3.1981 
lapkritis. Lietuvos Pogrindžio ' 
Spauda Nr. 11. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Leidinys, 
5620 S. Claremont Ave., Chica
go, IL 60636. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė 1984.

šis Lietuvoje išleistas pogrin
džio leidinys yra perspausdina
mas ofseto būdu taip, kaip buvo 
gautas Vakaruose, pataisant 
techniškai tik tas vietas, kur 
sunku ar neįmanoma išskaityti 
teksto.

PLB serijinis leidinys, kuria
me pateikiami pilni autentiški 
okupuotoje Lietuvoje leidžiami 
pogrindžio patriotinės spaudos 
tekstai.

Leidinyje 11 straipsnių: Tau
tos gyvybės išlaikymo kova. La
biau branginkime savo gimtąją 
kalbą. Mūsų laikų šventasis. 
Kam tarnauja ateistinė akcija 
Lietuvoje. Ar teisus “Švyturys”, 
neigdamas 1941 m. sukilimą? 
Komunistų patriotizmas ir meilė 
Lietuvai. Operos dirigentas 
džiaugiasi. . . Margi prabėgusios 
vasaros vaizdeliai. Lietuviai ir 
latviai pasaulyje. Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija. Lietuvos filo
sofinės minties istorijos šalti
niai. Straipsniai aktualiais lietu
viams klausimais.

Iš straipsnio “Mūsų laikų 
šventasis” sužinome, kad St. 
Ylos “Jurgis Matulaitis” ir dr. A. 
Kučo “Arkivyskupas Jurgis Ma- 
tulaitis-Matulevičius” knygos 
yra atkeliavusios į Lietuvą. Pa
siremiant tomis knygomis pa
teikta žinių pluoštas apie arki- 
vysk. J. Matulaitį per 22 psl.

Yra spaudos ir įvykių apžvel- 
gimas trumpesniais straipsne
liais.

Priešpaskutiniame viršelio 
puslapyje paduota Lietuvos po
grindžio spaudos 11-kos leidi
nių (1978 - 1981) pavadinimai 
ir kainos.

-o-
Kanados Lietuvių Bendruome

nės 29-toji Lietuvių Diena įvy
ko Hamilton, Ont. 1984 spalio 
5 - 7. Ta proga buvo išleistas 
tradicinis Lietuvių Dienų leidi- 
nėlis-metraštis.

YEARBOOK — METRAŠTIS. 
KLB Hamiltono apylinkės val
dybos leidinys nr. 5. Redakto
rius — Stasys J. Dalius. Vir
šelis — Gintaro V. Fronczak. 
Spausdino Litho Art Ltd., 971 
College St., Toronto, Ont. 60 psl.

Leidinys gausiai iliustruotas. 
Bendras Hamiltono miesto vaiz
das tituliniame puslapyje. To
liau sveikinimai ir prie jų pri
dėtos asmenų organizacijų val
dybų, chorų, taut, šokių grupių, 
klubų, mokyklų, organiza
cinio komiteto. Aukuro ir Ait
varo teatrų kolektyvų, meninių 
vadovu nuotraukos.

♦

Plačiai aprašyta Hamiltono 
lietuvių kolonija, veikiančios 
1984 m. organizacijos, paduoti 
KLB apylinkių adresai, Lietuvių 
Dienu datos ir vietovės.

Išsami programos eiga ir jos

F

Sužymėti Hamiltono kolonijos 
mirusieji nuo 1949.

Viršelyje skoningai sukompo
nuota 29-tosios Kanados Lietu
viu Dienos emblema ir Kanados 

4r

spalvėm.
Leidinys daro gerą įspūdį tiek 

redakciniu, tiek spaudos darbu.
?■I

me lietuvių veikloje kalbės sesele 
Igne iš Putnamo. Taip pat kalbės

■SK 
r

*

i

KvieČiame rinitą lietuvišką 
studentiją dalsvauti šiuose kur
suose — slidinėjimo stovykloje. 
Bus laiko susipažinti su nau- 

y

ė

ir sutikite Naujus Metus su mu
mis lietuviškoje atmosferoje' 
Studentų stos x kloji'.

Kursų kaina — 75 dol. (,1 S 
savaitei. Slidinėjimas atskirai 
Informacijos ir registracijos rei
kalais skambinti Algirdui Luko
ševičiui — 718 849 - 6(\S3 arba 
Ramintai Peinkute: — 312 426

B

Iki pasimatvmo Neringoje?
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SPAUDOS MĖNUO KVIEČIA
ATSIGRĘŽKIME Į KNYGNEŠIŲ LAIKUS

Nuo pat savo veiklos pradžios 
Lietuvių Bendruomenė skelbė 
spaudos dienas, savaites, mėne
sius, ragindama užsisakyti laik
raščius, žurnalus, pirkti knygas 
ir dėti pastangas išlaikyti bent 
nemažėjantį prenumeratori ų 
skaičių. Bet vis dėlto pasitrau
kusiųjų iš spaudos darbuotojų 
ir skaitytojų eilių nepapildo 
nauji bendradarbiai, į skaitytojų 
šeimų neįsijungia jaunoji karta.

Spaudos draudimo laikais ca
ras draudė mūsų tautai skaityti 
maldaknygę, knygų ar laikraštį. 
Čia, ‘laisvajame pasauly, mes 
patys užsklendžiamo savo namų 
duris lietuviškam spausdintam 
žodžiui. Lietuviškas laikraštis 
ar knyga tapo nepageidaujamas 
mūsų pasiturinčios jaunosios 
kartos namų svečias.

Ką daryti? Negi lietuvių išei
vija krašte, kur visokia laisvė 
klesti, pasiliks “tamsi ir juoda”, 
kaip prieš 80 metų okupantas 
rusas siekė pavergtoje Tėvynėje?

Grįžkime į naujųjų knygne
šių gadynę ir pradėkime veikti. 
Čia knygnešių vaidmens turi 
imtis tėvai-šeimos, parapijos, or
ganizacijos, lituanistinės mokyk
los, jaunimo stovyklos.

Tėvų namuose vaikas jau iš 
mažens turėtų matyti lietuviškų 
spaudų gerbiamų, girdėti skai
tomų, vėliau — lituanistinėse 
mokyklose, jaunimo organizaci
jose. Išleidžiamiems į savaran
kiškų gyvenimų užprenumeruoti 
lietuviškų spaudų, kad nenu
trauktų ryšio su savuoju kamie
nu. Gal daugelis pamėgs skaity
mų savo tėvų kalba ir toliau 
patys pirks, prenumeruosis.

Kadangi lituanistinės mokyk
los vra remiamos Lietuviu 
Bendruomenės, tai apylinkių 
valdybos turėtii sueiti į kon
taktų su mokyklų vadovybėmis 
ir sutarti būdus, kaip geriausiai 

įtraukti vaikus į lietuviškosios 
spaudos skaitymų, platinimų, 
joje bendradarbiavimų.

Lietuvių parapijų vadovai tu
rėtų stipriai įsijungti Į lietu
viškosios spaudos vajų per savo 
biuletenius, pamokslus, susirin
kimus. Parapiečiai, pamiršę lie
tuviškus reikalus, neilgai išsilai
kys ir savojoje parapijoje.

Lietuvių parapijų vadovai tu
rėtų stipriai įsijungti į lietuviš
kosios spaudos vajų per savo 
biuletenius, pamokslus, susirin
kimus. Parapiečiai, pamiršę lie
tuviškus reikalus, neilgai išsi
laikys ir savojoje parapijoje.

REAGAN - BUSH ’84
KOMITETO PAREIŠKIMAS

Lietuvių visuomenė nepapras
tu entuziazmu prisidėjo prie 
mūsų pastangų perrinkti prez. 
Reaganų ir viceprez. Bush dar 
ketveriem metam vesti J AV -es 
teisingumu ir jėga paremtu tai
kos keliu. Mūsų planuotas rek
laminis lapas "Darbininke” iš- 
auko į panašų atsišaukimų 
"Draugo" dienraštyje ir radio 
valandėlėse. Ir viso buvo surink
ta 1,290 dol. Išlaidų turėta 1.140 
dol. (įskaitant ir administraci
nes išlaidas). Likusius pinigus 
(140 dol.) skiriame Americans

—11 1 ?"■ .... . ■ ' 1
.s.

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! Sveikina savo narius - taupytojus ir visus lietuvius 
Šv. Kalėdų proga ir ateinančiais metais linki sveikatos ir 
laimės finansiniuose reikaluose.
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DIREKTORIAI:

New Yorke: 1654 2no «ve. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aetorlioje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6118
E. Northport, L. i.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Fluehinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 
White Plaine, N. Y., The Cheee Pitt —

><*» Hamilton Ave. — Tel: 914-249-0226

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
Nanuet, N.Y., Nanuet Mall Shopping Cent, 

Route 59 — Tel. 914 623-4265
Farmington. Conn: Hans and Fritz Dell

270 Farmington Ave. — 203-677-7000
Danbury, Conn.: Danbury Gourmet. 296 Main St. — 

Tel : 203 744-6857
Norwood, Maae.: Meat and Wursthaua — 101 Central St 

Tel: 617 769-2895
Wayne. N.J.: 1234 Willowbrook Mall— 

Tel.: 201 785 0542

Kai mūsų gretos tirpsta tau
tų mišinyje, traukiasi dėl mir
čių, gimimų mažėjimo, nelai
mingų atvejų, mažėja ir mūsų 
periodikos bei knygos skaityto
jai.

Mūsų spaudos leidyklos yra

VYSKUPAS PAULIUS BALTAKIS
CHICAGOS JAUNIMO CENTRE

Xau ja s is lietuvi ų vyskupas
Paulius Baltikis i a p k 11 c i o 19 
26 apsistojo pas lietuvius jėzui
tus, greta laimimo Centro. Vys
kupas laid.ė Įvairias lietinių 
įstaigas ir parapijas posėdžiam 
ir pamaldoms; Nekalto Prasidė
jimo. Marijos Gimimo. Šv. An
tano ir Šv. Jurgio parapijas: 
Lietuvos konsulatų, ALI o rašti
nę, BALFo įstaigų. Lietus ių Fon
dų. JAV' LB Socialinio skyriaus 
raštinę. Jaunimo Centre PLB 
būstinėje susitiko su PLB valdy
ba, su lietus iais kunigais Šs . 
Antano klebonijoje, ekumeninį 
būreli ir JC bei Cicero maldos 
grupes pas lietusius marijonus. 
Draugo redakcija. Lietusių 
bibliotekos leidskla. seseris * v
kazimierietes ir Marijos gimna
zija.

Svarbiausi įvykiai Jaunimo 
Centre buvo penktadienį, lapkri
čio 23, ir sekmadienį, lapkričio 
25. Penktadienį buvo 9 vai. mi
šios jėzuitų koplyčioje, tėvams

JAUNIMO 
LITERATŪROS 
KONKURSAS

JAV LB Švietimo taryba skel
bia 1000 dol. skaitinių konkur
sų parašyti romanų, apsakymų 
ar novelių rinkinį jaunuoliams 
nuo 10 iki 13 metru

Turi būti mažiausiai 150 ma
šinėle rašytų puslapių. Kūrinio 
kalba turi būti žodinga, bet kon
strukcija lengva.

Pageidaujama, kad būtų pa
traukli intriga ir daug veiksmo.

Kūrinį pasirašyti slapyvar
džiu, atskirame šoke įdėti pa
vardę ir adresų.

Kūrinys turi būti atsiųstas iki 
1985 sausio 15 šiuo adresu: 
Janina Janulevičienė, 64.53 S. 
California. Chicago. Ill. 60629.

for Due Process organizacijai su 
pageidavimu šia sumų paskirti 
Kazio Palčiausko gynybai; ir taip, 
pat siunčiame telegramas prez. 
Reaganui ir sekretoriui George 
Shultz su prašymu apginti mūsų 
tautiečius nuo OSI-KGB teroro, 
vedančio iki deportacijos į sovie- 
tija.

Reagan- Bush '84 
Rytinio Pakraščio 

Vykdomasis Komitetas 
Dr. Marija Žukauskienė 

Vytautas Maželis 
Romas Kezvs 

nepaprastai svarbūs ir vertingi 
talkininkai išeivijos visų akty
vui ų sričių veiksniams. Be savo
sios spaudos mūsų visokios 
pastangos netektų akstino, ug
nies ir ryžto didžiajai išeivijos 
misijai. Ne tik gruodžio mėnuo, 
bet ištisi metai turėtų būti spau
dos gyvybei skirtų pastangų, 
darbo ir aukos nepertraukiama 
grandis.

JAV LB Kultūros taryba

jėzuitam koncelebruojant. Daly-
vavo vyskupo talkininkų būrys, 
nuo 10 iki 2:30 vai. posėdžia
vęs Jaunimo centre, pagal įvai
rias darbo sritis. Devyni būre
liai pasiskirstė po JC kambarius, 
o bendri posėdžiai vyko mažo
joje salėje, pietūs — kavinėje. 
Ta pati grupė, papildyta šeš
tadieni galinčiais dalyvauti, su- 
šiliuko Marijos gimnazijoje ant
rai dienai.

Vysk. Baltikis kartu su vysk. 
\Brizgiu buvo šalia Chicagos 
kardinolo J. Bemardin per jo ap
silankymų lapkričio 23.

Sekmadienį vysk. Baltikis da
lyvavo "Lietuvos kataliku Baž- « c
nyčios kronikos” lietuvių kalba 
septintojo tomo pristatyme ir 
ir vaišėse. Vyskupas rado laiko 
penktadienį nueiti į “Margučio” 
radijo programos sukviestų Los 
Angeles teatro spektaklį "Onos 
veidas”.

Vienas iš pagrindinių vysku
pui sutikti švenčių įvyko penk
tadienį. lapkričio 23 kavinėje. 
Po iškilmių su kardinolu, visuo- 4,
menė susirinko ir laukė vysk. 
Baltakio. Vaišes labai gražiai 
paruošė Jaunimo centro Moterų 
klubas su pirm. Salomėja Endri- 
joniene. Kadangi buvo norima 
duoti progos kuo didesniam as
menų skaičiui su pačiu vysku
pu asmeniškai susipažinti ir pa
sikalbėti. viešu sveikinimu buvo V
tik du: šeimininkų Jaunimo 
Centro vardu kalbėjo JC valdy
bos pirm. Irena Kriaučeliūnienė. 
o visų Chicagos apylinkių lie
tiniam atstovavo JAV LB Vidu
rinio vakarų apygardos pirm. 
Kazys Laukaitis. Buvo perskai
tytas sąrašas organizacijų, ku
rios iš anksto pranešė sveikin
siančios vyskupų žodžiu ir do
vana. Pats vysk. Baltakis pa
dėkojo susirinkusiem ir sukalbė
jo maldų. Vaišės tęsėsi iki teat
ro pradžios arba apie pustrečios 
valandos.

A. Saulaitis, SJ

— Algis Šilas iš Chicagos,
baigęs Illinois universiteto poli
tinius mokslus magistro laips
niu. yra Jungtinio Pabaltiečių 

—komiteto informacijos direkto
rius Washingtone, D.C. Jis atsto
vauja prie valdiškų įstaigų lietu
viam. latviam ir estam. Taip pat 
jis .informuoja tų tautų laikraš
čius įvairios veiklos aspektais.

— Solistės Lilijos Šukytės kon
certas, akomponuojant pianis
tei Ramintai Lampsatytei, vasa
rio 3 įvyks Chicagoje, Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Rengia Lietuvių Fondas.
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IŠ VISUR
Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje New Yorke.Nuotr. J. Janonis

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
NEW YORKE METINĖ ŠVENTĖ

Kiekvieneriais metais lapkri
čio mėnesį Aušros Vdrtų para
pija Manhattane iškilmingai at- 
švenčia parapijos tituliarinę 
šventę. Šiemet ji buvo ypatingai 
iškilminga, nes lankėsi naujasis

Baltakis, OFM. Vyskupų lydėjo 
Tėv. Antanas Prakapas, OFM, ir

Vysk. P. Baltakis šių parapijų 
gerai pažįsta ir visuomet yra 
laukiamas svečias. Dar būdamas 
Brooklyno vienuolyno viršinin
ku, jis dažnai čia lankydavosi 
ir talkindavo sekmadieniais au
kodamas mišias.

Lapkričio 11 naujai paaukoti 
bažnyčios varpai sveikino vys
kupų ir visus kvietė mišiom. Pa
rapiečiai ir svečiai gausiai susi
rinko iš tolimiausių vietų. Kiti 
keliavo beveik šimtų mylių.

Vyskupų pasitiko tautiškais 
drabužiais pasipuošusios Lie
tuvos vyčių 12 kuopos narės. 
Koncelebracinių mišių metu 
giedojo vyčių choras, vadovau
jamas vargonininkės Aldonos

Mečys Razgaitis.-—

Pamoksle vysk. P. Baltakis pa
sidžiaugė, kad lietuviai išsaugo
jo vienintelę lietuviškų para
pijų Manhattane. Tikisi dažniau

Lietuvos Generalinio Konsulato ir savo vardu nuo
širdžiai sveikinu dėl Lietuvos laisvės kovojančius veiksnius, 
organizacijų vadovus, spaudos, lietuvių radijo darbuoto
jus bei visus geros valios lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1985-jų Metų proga.

Kartu su sveikinimais visiems dėkoju už talka mūsų 
visų bendrose pastangose išlaikyti gyvą Lietuvos laisvės 
bylą tarptautinėje arenoje. Visiems linkiu asmeninės lai
mės ir viltingų laisvės prošvaisčių pavergtai Tėvynei.

Anicetas Simutis
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus atneštoji meilė ir ramybė ge
ros valios žmonėms telydi mus ištisus 1985-tuosius metus.

Lietuvių Fondo vadovybė pagarbiai prisimena Lietu
vių Fondo narius, bendradarbius, rėmėjus ir talkininkus, 
linkėdama sveikų bei ištvermingų naujųjų metų.

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams, spaudos bei radijo 
bendradarbiams, kurių dėka Lietuvių Fondas išaugo į 
stambią visuomeninę — finansinę instituciją, remiančia 
lituanistini švietimą, kultūrą, ir jaunimą.

Lietuvių Fondo vadovybė, pasitikėdama tolimesne 
lietuvių dosnia parama, drąsiai planuoja ateitį ir numato 
sutelkti penkių milijonų kapitalą, kad gautų pajamų 
užtektų visai lietuvybės veiklai išlaikyti.

Tik dosniai remdami ir vieningai dirbdami, pasiek
sime didžiųjų troškimų išsipildymo.

LIETUVIU FONDAS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

Tomas Aleksandravičius
Vytautas Alksninis
Aloyzas Balsys
Romas Kazys

, nes gy-šių parapijų aplankyti 
vens kaimynystėje — Brookly- 
no lietuvių pranciškonų vienuo
lyne.

Per aukojimų prie altoriaus 
atnešta šv. Kazimiero statula, 
Aušros Vartų Marijos paveiks- 

rūtų puokštė.
Po mišių parapijos klebonas 

kun. Vytautas Palubinskas visus 
pakvietė vaišių į parapijos salę. 
Vaišių programa tuoj ir prasi
dėjo, nes vysk. P. Baltakis ne
trukus turėjo išvykti į Washing

ton, D.C., kur dalvvavo Amen- 

vyčių \ idurinio Atlanto apskri
ties pirm. Larry Janonis. Angliš
kai sveikino parapijos eucharis
tinis talkininkas Vincentas Mas- 
cola, lietuviškai — Jonas Tama- 

dalyvių- piniginė dovana,, prisi
dedant. prie jo pastoracinių ke
lionių išlaidų padengimo.

Linksmos valandos greit pra
bėga ir garbingas ganytojas tu
rėjo skubėti į aerodromų. Vys
kupas iš salės išlydėtas skam
bant Ilgiausių metų garsam.

Dalia Bulvičiūtė

Ėdimą 1 .ileikicin' 
di'. 1 onui.s Renieikis

— Kun. Andriaus Senkaus, 
gyvenančio Lake Worth, Fla.? 
spalio 26 Sacred Heart bažny
čioje buvo paminėta kunigystės 
60 metų sukaktis. Įšventintas jis 
1924 spalio 30. Su jubiliatu kon- 
celebravo prel. J. Balkonas, at
vykęs iŠ St. Petersburg©. Mišių 
metu giedojo sol. Ona Blandy- 
tė-Jameikienė. Vaišėm pakvie
tė klebonas kun. Fenesh į para
pijos salę. Jubiliatų Bendruome
nės vardu pasveikino J. Garla, 
Biliūnienė ir V. Dovydaitis.

— Londono dienraštis “Daily 
Telegraph” pranešė, kad britų 
“Kenny Ball” džazo ansamblis, 
neseniai koncertavęs Sovietų Są
jungoje ir Lietuvoje, Vilniuje 
buvo nušvilptas. Tai atsitiko 
tuo metu, kai džazo orkestras 
pradėjo groti rusiškų melodijų 
“Pamaskvio vakarai”. Londono 
dienraštis komentuoja, kad britų 
muzikantai, matomai, nebuvo 
perspėti, kad lietuvių jaunimas 
nėra labai linkęs klausytis ko
munistinio pasaulio sostinės ru
siškų melodijų.

— “Gintaras”, Montrealio jau
nimo ansamblis, lapkričio 17 
Aušros Vartų parapijos salėj 
paminėjo 15 veiklos metų su
kaktį. Buvo parodytas Algio Kli- 
čiaus skaidrių montažas iš “Gin
taro” veiklos. Dabartinis an
samblis atliko įdomų šokio, dai
nos ir muzikos koncertų. 'Da~! 
bar “Gintarui” vaodvaujar vyr.' 
vadovė Silvija Aks tinai tė-StaŠ- 
kevičienė, orkestrui —Rimas 
Piečaitis, šokiam — Kristina 
Kličiūtė, dainom — Milda Bile- 
vičiūtė-Ruffo.

1
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— Lietuvos Dukterų Draugi
jos skyrius šiais metais įsikūrė 
taip pat Phoenix, Ariz., lietuvių 
tarpe. Pirmasis susirinkimas bu
vo A. ir B. Štokų namuose, 
Fountain Hills, Ariz. Valdybon 
išrinkta pirmininke Marija Ede- 
lienė, sekretore ir iždininke Vik
torija Zakarienė. Pirmas Lietu
vių Dukterų rudens balius su
rinkti lėšų labdarai buvo rugsė
jo 30.

<-
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26 “Charles Pe- 
centras surengė 
tema: “Lietuva: 
ir Lietuvos BaŽ-

B

— Lietuvių Istorijos draugi
jos valdyba per Balfų paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje savo išleistas “Lietuvių tau
tos praeitis” 33 knygas.

__ “Aido”, Kanados lietuvių 
mergaičių choro, vadovavimų ir 
dirigavimų perėmė muz. J. Go- 
vėdas, kuris ir anksčiau šiam 
chorui yra vadovavęs. Choro 
reikalais ir toliau rūpinasi to 
choro steigėjas J. Pleinys.

— Genujos mieste. Šiaurinėj 
Italijoj, spalio 
guy” kultūros 
dvi paskaitas 
lietuvių tauta
nyčia”. Paskaitas skaitė du žy
mūs lietuvių bičiuliai: centro 
įkūrėjas ir vadovas kun. Roma
no Scalfi ir knygos apie Lietu
vą autorė dr. Anna Vicini. Jos 
stambių knygą “Lituania popo- 
loe e Chiesa” (Lietuva — tau
ta ir Bažnyčia) neseniai išleido 
"La Casa di Matriona” leidykla 
Milane.

— St. Petersburg. Fla., įsikū
rusi federalinė kredito unija 
"Kasa”, vadovaujama maj. J. 
Aro Mieželio, veikia sėkmingai, 
J. Mieželis nuoširdžiai padeda 
lietuviam, patanlainas įvairiais 

8
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tonris. Kasos milijoninės kapi
talas smarkiai auga, nes moka
mos išskirtinai aukštos palūka
nos, Šiuo metu Kasos jMtaljxise

m
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kūno tapybos
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ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų Ir pakeitimų siuntiniams į 
Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su
mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4,1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški 

išeiviniai marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 
1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuoto aksomo, 
firmų “Wrangler” arba “Levi”, 1 vyriška arba moteriška 
žieminė striukė — anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų su-- 
tvarkymo išlaidomis — $225.00.

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntinį, 
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas” 
...................$33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00

“Olympus”......... 22.50
' ..........45.00

Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas”......... 38.00
......... 80.00 

“Olympus”......... 20.00
......... 45.00 

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės.......24.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu..........90.00
Vyriški kostiumai ........................................................150.00
Moteriški kostiumėliai ......  110.00
Moteriški arba vyriški megstiniai ..............................30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............ 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai.......................................18.00
Bliuskutės ...........................................  18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės...................................7.50
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai .......... 90.00
Sudarant siuntinį savno nuožiūra reikia pridėti 
pašto ir apdraudimo išlaidom ..................................$42.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. JURAS, 
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 

ENGLAND 
TEL. 01 460 2592

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. C.

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.

C-

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

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

Vvt. Alantas, Gėlių balsai. *

Novelės, Įrišta. 10 dol.
VI. Butkienė-Cekonytė, 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, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
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 su- 
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.
'ę>. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

Br. Raila, Kitoki os Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Sv. 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.

Dr. Wilhelm Storost—Vydti
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Li tauischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

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

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

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

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

A. Tyruolis, Vainikas, Kry- y 7 y
žius. Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

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

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

Publius Vergilius Maro, Geor
gikos, vertė A. Nyka-Niliūnas. 
Albumo formatas, įrišta. 10 dol.

P. Razminas, Kražiai. Ilius
truota. įrišta. 12 dol.

O. Mikailaitė, Pumpučio pa
sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

Gvnvbiu Vilniaus sienų nu- * * C-
griovimas, vertė M. Blynas. 3 
dol.

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

kų atsiminimai. Red. J. Karka, 
didesnio fonnato. 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
grafija. 5 dol.

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

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

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
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-

KALĖDŲ DOVANOM — 
LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

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

“Ar atminsi“ — Danos Stan- 
kaitytės įdainuota lietuvių kom
pozitorių 14 dainų. Kaina 10 
dol.

"Dainuok ir šok” — J. Na- 
kutavičiaus su D. Striugaite- 
Su miners, palydint orkestru, 
Įdainuota 10 lietuviškų dainų ir 
šokių. Plokštelės kaina 12 dol., 
kasetės — 10 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 
dol.

Persiuntimui pridedama I dol. 
Šios ir kitos lietuviškos mu

zikos plokštelės, knygos, 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 Hetuviškos spaudos. - 
Kalėdų proga geriausia dovana 
užsakyti jaunimui Bridges. Žur
nalas aplankys jaunuosius 11 
kartų per 1985 metus ir primins 
Jūsų sveikinimą. Visa tai tik už

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.

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.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH. 458 PAGES)

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

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

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

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.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Mounted on a maroon 
background within a 
14 X 18 matboard__ $15.00
Unmatted Print—___$10.00

Postage is included

VYTIS
Ideal 

Christmas Gift

SEND TO:
R. KAČINSKAS
900 ST. CHARLES AVĖ.
BALTIMORE, MARYLAND 21229
NAME______________________________________

ADDRESS

CITY STATE ZIP

0 DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER

296-4130

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

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persluntlmas- 
Postage 50 c.

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

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

Mlestar, valstija, Zip .................................................................. '■■■•

Prašau pratęsti prenumeratą 1985 metam

Vardas Ir pavardė ............ .....................................................

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

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

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

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

Po 3 dol. — M. 
Kvedaras, Iselin, N.J., V. Liule- 
vičius, Chicago, Ill., A. Verby- 
la, St. Petersburg Beach, Fla., 
C. Žitkus, Baltimore, Md. jV

Po 2 dol. — S. DžekČiorius, 
Amsterdam, N.Y., M. Vyšniaus
kas, Warrior Run, Pa., S. Liau
kas, Shelton, Conn., Z. Sipailis, 
Wayland, N.Y., E. Stanulis, 
Lawrence, Mass., A. Lingaitis, 
Worcester, Mass., C. Kulas, Fair
view, N.J., V. Morkūnas, Wood- 
havefi, N.Y.

Po 1 dol.— J. Glaser, Wood
cliff Lk., N.J., B. Wilkinson, 
Baltimore, Md.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

PROF. ST. YLOS KNYGA 
APIE M. K. ČIURLIONĮ

Ką tik atspausdinta knyga 
“M ; K. Čiurlionis kūrėjas ir žmo
gus”. Ją rašyti prieš pat mirtį 
užbaigė prof. kun. St. Yla. Į- 
rišta kietais viršeliais. Kaina 15 
dol. Taip pat dar gaunama to
paties autoriaus parašytas 
“Ateitininkų vadovas“ — 8 dol. 
ir “Jurgis Matulaitis”, biografi
ja — 6 dol. Persiuntimui pri
dedamas 1 dbl. Kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS KURSAS
PRIEAUGLIS

6 men. 10.92% 10.50%
$500

12 men. 11.03% 10.60%
24 men. 11.14% 10.70%

- 20,000
36 men. 11.19% 10.75%

6 men. 11.19% 10.75%
$20,000

$50.000

12 men.

24 men.

36 men.

11.35%
11.41%
11.46%

10.90%
10.95%
11.00%

♦— $50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų 11.46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS 

kasdien
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Elena Mickeliūnienė, didelė Kultūros Židinio ir lietuviškų 
reikalų rėmėja bei geradarė, mirė gruodžio 8 ry tą ligoninėje. 
Palaidota gruodžio 11. Nuotraukoje matome, kaip ji įteikia 
10,000 dol. čekį Kultūros Židinio statybos pirmininkui Tėv. 
Pauliui, OFM. Klišė paimta iš Kultūros Židinio Dedikaci
jos leidinio. Kitame numeryje bus plačiau parašyta. Nuotr. 
Lino Vvtu\ io

ELENAI MICKELIUNIENEI
mirus, dukrai Živilei Jurienei su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime.

Penktadienio popiečiu darbuotojai

NAUJIEJI ŽURNALAI
Spalio PASAULIO LIETUVIS
Šio numerio vedamasis — 

“Nuotraukos”. Redaktorius 
(Bronius Nainys) bendradar
biams duoda keletą gerų, nau
dingų patarimų: kad siųstų tik

paakstino ne tiek ketvirto tomo 
( Panevėžio vyskupija”) pasiro
dymas, kiek popiežiaus Broniui 
Kvikliui atsiųstas ordenas “Au- 
gustae crucis insigne PRO EC- 
CLESIA ET PONTIFICE”. Po-

Greitas reagavimas veikia

mai aprašytų, kad rašinius pro
porcingai iliustruotų, bet jomis 
(nuotraukomis) nedakcijos ne
perkrautų.

Jau senokai PL skaitytojams 
pažįstamas Mindaugas Pleškys 
tęsia Lietuvos disidentų spaudos 
apžvalgas, šį kartą pateikdamas 
AUŠROS Nr. 37 (77) turinio san
trauką.

"Kas bus ir ką duos Lituanis
tikos katedra?”, klausia jos ve
dėją prof. dr. Bronių Vaškelį 
PL redaktorius, o šis į keletą 
svarbių, lakoniškų klausimų la
bai optimistiškai atsako. Iš tie
sų, mažiausia vieną (DRAUGO 
II daly), o gal ir daugiau pa
našių interviews jau teko skai
tyti. Bet PL interview pasieks ir 
tuos, kituose kontinentuose.

gumas (net ir dvasininkų) auto
riaus pastangoms, veikalui lėšas 
telkiant.

Ig. Medžiukas glaustai apra
šo Los Angelėse 35-rius metus 
veikiantį tautinio meno an-

ir kuriam iki šiol tebevadovau
ja mokytoja Ona Razutienė.

lietuvaitė, pernai

skaito.
Energingasis Mokytojų studijų 

savaičių organizatorius bei jų 
propaguotojas Juozas Masilionis 
ir čia pasirodo su rašiniu “Mo
kytojų ir jaunimo studijų savai
tės”. Sužinome, kad, pradėjus 
1967-siais, pamečiui jau su
rengta 18 tokių savaičių, kad iš
skyrus porą, visos įvyko Daina
voje, kad jų nauda bent ke
liais atvejais labai didelė. Raši
nys paremtas skaičiais, datomis, 
rengėjų bei paskaitininkų pa
vardėmis. Stebina, kad per 18 
metų studijų savaitėse skaityta 
360 paskaitų. Priminęs, kad 19- 
toji studijų savaitė įvyks 1985 
liepos ar rugpjūčio mėnesį, siūlo 
į ją ruoštis.

M.D. Šmitienė rašo apie Vasa
rio 16-sios gimnaziją, jos pastatei 
lopymą po gaisro, mokslo metų 
pradžią rugpjūčio 27 ir kitus 
aktualius dalykus. Štai konkre
tybė: šiuo metu g-joj esama 78 
mokinių iš 9 kraštų (JAV, Ka
nados, Kolumbijos, Argentinos, 
Brazilijos, Afrikos, Australijos, 
Venezuelos ir Vokietijos).

Poželaitės-Davis kelionių re
portažu “Vancouver, Revelsto
ke, Banff, Lake Louise”. Jau esu 
minėjęs kitoje apžvalgoje, kad ši 
Australijos
atvykusi į II Pasaulio lietuvių 
dienas, pasileido apžiūrinėti 
įdomesnių Šiaurės Amerikos 
vietų ir reportažų virtine savo 
įspūdžius Šiltai, pastabiai, su 
humoru aprašinėja. Šio PL re
portažo minimos vietovės Vaka
rų Kanadoj ir mano lankytos 
(Banffas bei Lake Louise net pa
kartotinai'), todėl buvo dar įdo
miau skaityti, kuo autorė la
biausia žavisi. ■

“Vargas istorijos nežinan
tiems”, taria A. Mauragis (bene 
australiškis?) ir bara Vakarų 
pasaulio, ypač JAV, politikos di
džiūnus, kad šie nemoka tvarky
tis su sovietiniais barbarais.

Pagaliau negaliu nepaminėti 
puikaus Snieguolės Zalatorės 
reportažo “Šią vasarą Brazilijo
je”. Neabejotino talento jauna 
mūsų žurnalistė iš Chicagos, 
pereitą vasarą PLB valdybos į 
P. Ameriką pasiųsta, labai pa
stabiai ir dalykiškai aprašo Bra
zilijos lietuvių tautinį suskur- 
dimą, priežastis, kodėl taip atsi
tiko pastangas lietuviškai at
gimti. Sutinku su PL redakto
rium, raginančiu tautiečius at
kreipti dėmesį ir paremti PLB 
pastangas P. Amerikos žemyne. 
Gaila tik. kad autorė savo gra-

Č. Senkevičiaus reportažas 
“Pasaulio lietuvių katalikų reli
gijos kongresas/ir švento Kazi
miero minėjimas Toronte” pa
rašytas kruopščiai, su daugybe 
faktu, su minimumu labai at
sargių autoriaus komentarų. 
Tarp kitko prisimenama, kad 
kongrese dalyvavo apie 80 lais
vojo pasaulio lietuvių dvasinin
kų, kad į kongreso atidarymą 
Royal York viešbutyje susirinko 
daugiau kaip 300 tautiečių, kad 
kongresą užbaigus pokyliavo 
apie 800 žmonių. Be emocijų 
aprašytas operos “Dux Mag
nus” pastatymas ir išvardinti jos 
kūrėjai bei atlikėjai. Ištisai pa
skelbtas Kongreso manifesto 
tekstas.

Randame dar vieną red. in
terview — su “Lietuvos bažny
čių” numatyto šešiatomio auto
rium Bronium Kvikliu. Pokalbį

tik pusėKą apžvelgiau, tai
PL spalio numerio. Antroj pusėj 
— daugiausia visokio pasaulio 
lietuvių veikimo trumpesni raši
niai, kuriuos tik prabėgomis 
peržiūrėjau. Pala, radau dar vie
ną ilgą red. Broniaus Nainio ra
šinį “Kai kas iš Los Angeles 
olimpiados”. Šis numeris iliust
ruotas 56 nuotraukomis.

KALĖDINĖM DOVANOM
LIETUVIŠKOS KNYGOS

Dvi naujai Darbininko išleis
tos knygos tik už 12 dol. Tai 
Jurgio Gliaudos “Kovo ketvir
toji” — romanas iš Šv. Kazi
miero gyvenimo ir Antano Gai- 
liušio “Visaip atsitinka” — įdo
miu novelių rinkinvs. c e *

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklvn, N.Y. ' -N

Lapkričio 26 - 30 Bostone TV 
5-tas kanalas žinių perdavimo 
metu kiekvieną dieną po kelias 
minutes duodavo "Inside Rus
sia” ištraukas iŠ reporterių ke
lionės po Sov. Rusiją iš kai ku
rių vietovių TV žinių prane
šėjas vis pasakydavo ką rodys 
rytoj, o rodant vis kai ką aiškin
davo. Taip vieną dieną pranešė 
kad rytoj rodys Rygą. .

Bostone ir apylinkėse gyveną 
latviai greitai reagavo, skam
bindami į TV stotį, kodėl jie 
minėjo Rygą, o nepasakė, kad tai 
yra Latvijos sostinė, "Turią So
vietų Rusija yra okupavusi. Taip 
skambino kelios dešimtys as
menų ir vis reikalavo pataisy
ti tą pranešimą.

Ir taip lapkričio 30 d. 11 
vai. vakaro žinių pranešėjas 
Chet Curtis atsiprašė latvius už 
neapdairumą ir tada paaiškino, 
jog Ryga yra Latvijos sostinė, 
o rusai yra okupavę Latviją.

Latviai turi labai aktyvų ir 
visur dalyvaujantį jauną vyrą 
Aristids Lembergs. Jis ir šiuo 
kart ėmėsi iniciatyvos ir priver
tė TV stotį atsiprašyti ir patai
syti.

Čia yra gera pamoka kaip 
panašiais atsitikimais ir greit 
veikiant galima laimėti.

Paminėjo šaulių sukakti
Gruodžio 2 Naujosios Angli

jos šaulių Trakų rinktinė mi
nėjo šaulių sąjungos atsikūri
mo išeivijoj 30 metų sukaktį. 
Minėjimą pradėjo 10:15 vai. ryto 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje. Mišias už žuvusius, nu
kankintus ar mirusius šaulius 
aukojo rinktinės kapelionas kun. 
Rafaelis Šakalys, OFM. Pamoks
le prisiminė žydus, kaip jie lai
kom savo tikėjimo ir_ tradicijų, 
Todėl esą ir per tūkstančius 
metų žydai neištautėjo. Ragino 
ir lietuvius taip daryti.

Po mišių parapijos salėje bu
vo tęsiamas tolimesnis minė
jimas. Minėjimą pradėjo rinkti
nės pirmininkas V. Bajerčius. 
Maldą sukalbėjo kleb. kun. A. 
Kontautas. Inž. Juozas Stašaitis, 
Martyno Jankaus šaulių kuopos 
pirm, iš Brocktono, kalbėjo apie 
šaulių sąjungos išeivijoj atkūri
mo idėją. Ta mintis kilusi Sofi
jai Putvytei-Mantautienei. Gi jos 
sūnus dr. Vaidevutis Mantautas 
ėmėsi iniciatyvos šiam darbui. 
Buvę susirišta su buv. šaulių 
sąjungos pir. pulk. Kalmantu ir 
kitais. Pradėję nuo Chicagos. 
Pirmoji kuopa buvusi įsteigta 
1954 liepos 20 Kanadoje, o rug
pjūčio 15 ir Chicagoje. Bostone 
ir Brocktone tik 1955.

Meninėj daly solistas Benedik . 
tas Povilavičius, akomponuo- 
jant prof. Jeronimui Kačinskui, 
padainavo 4 dainas: Aušta auš
relė, Gieda gaideliai, Liukai ir 
Udrio ariją ir op. “Pilėnai”. 
Susirinkusiem labai ilgai plo

jant, dar padainavo ariją iš 
“Užburtoji fleita”. Buvo sugie
dota Amerikos ir Lietuvos him
nai.

Bostone esame laimingi, kad 
turime solistą Benediktą Povila- 
vičių ir muzikos prof. Jeronimą 
Kačinską. Jie visada mielai mus 
džiugina dainos ir muzikos me
lodijomis.

Minėjime dalyvavo Šauliai iš 
Bostono, Brocktono, Worces- 
terio, Kennebunkport ir kitur. 
Jie dalyvavo su vėliavomis. -

Po programos buvo vaišės, 
vadovaujant vyr. šeimininkei 
Mildai Norkūnienei.

Ir taip gražiai buvo paminė
ta šaulių sąjungos atsikūrimo 
sukaktis.

Koncertas
Gruodžio 14, penktadienį, 

8 vai. vakaro Newton High
lands, Mass., įvyks Naujosios 
Muzikos mylėtojų ratelio kon
certas, kuriame bus atliekami: 
Thomas McGah, Matthew Mar- 
vuglio, Jeronimo Kačinsko ir 
John Bavicchi kūriniai. Dalyvau
ja: M. Marvuglio, Andre Lizot- 
ta ir Steven Young grupė, va
dinama “The Boylston Trio”.

Tame koncerte bus grojama 
“Lietuviška Siuita”, kurią, vado
vaudamasi lietuvių senovinių 
melodijų stiliumi, parašė muz. 
J. Kačinskas.

Kalbėjo advokatas 
Povilas Žumbakis

Lapkričio 28 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje susi
rinko gražus būrys lietuvių ne 
tik iš Bostono, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. Adv. Povilas 
Žumbakis supažindino su OSI 
veikla, kaip ji bendradarbiauja 
su sovietų KGB ir kaip kimba 
prie visai nekaltų žmonių. Ra
gino rašyti savo senatoriam ir 
kongresmanam, bei Valstybės 
sekretoriui, kad nebūtų tie žmo
nės deportuojami į sovietų oku
puotus kraštus. Reikalas yra la-: 
bai svarbus ir visi turi budėti.

BOSTONO RENGINIAI

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 d. 8 v.v. So. Bos
tono Liet. Piliečių D-jos tradici
nis Naujųjų Metų sutikimas-ba- 
lius 3-čio aukšto auditorijoje. 
Vakarienė, šokiai, programa.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos aakm. nuo • Bil 8:45 
ryto. Vada S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
82127. Tolaf. 260-0480. Panluoda- 
mas Darbininkas. DMallsllotuvIikų 
knygų pasirinkimas.

LAISVES VARPAS aakmadla- 
nlals 9:00 -1040 vaL ryto M WCAV- 
FM banga 08.0. VadOfas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur BL, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

Mielam Bičiuliui

Siu metų gruodžio mėn. 20 d. 10 vai. 30 min. Šv.

JUOZAPUI PETRUŠKEVIČIUI
mirus, dukrai Janinai Gerdvilienei, mūsų choro narei,
reiškiame giliausią užuojauta.

St. Petershurgo Lietuviu Klubo choras

STEPUI MALENUi

mirus, gilaus liūdesio prislėgtą žmoną Stasę, dukteris

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Giedrę ir Aldoną su šeimomis bei kitus gimines Ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

M. Balčiūnienė

Teresės bažnyčioje, Sunny Htlls, Fla., bus aukojamos 
Šv. Mišios už

I ūdlme.

ANTANA BALČIŪNĄ
y prisimenant ir pagerbiant mirties vienerių metų su
kakties proga. POVILUI ŠLAPELIUI

Visus artimuosius, draugus ir pažjstamus prašau Cape Code mirus, jo dukrai Nijolei Vaitiekūnienei, mūsų
prisiminti a.a. Antaną savo maldose.

Visiems linkiu Aukščiausiojo palaimos Šv. Kalėdų
šventėse ir laimingų Naujųjų Metų!

židinio narei, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu

Washing/ono skaučių Židinys

smĮK-Bv-mmi
Pastoge paid both ways

Thort uitHt BfllWinG-BVmntis
Greitai, prieinamai, privačiai, aaugiai, nemoka** 

mol. Tai taupymas paltu So. Boston Savings
Bank būdu. Ar |um. r.|kta pln|9ut A V
k' ar |uot atollmtl, tai gmiitm

kuriuo laiku. Jū^ h
tr*ulc” tUfn4 I Hskalto. Prisideda Ir ūžtikrlnl-

pinigai pelno aukičtautlua
y / fltaWB procentu*, _

Z HR intymų. 6 f 

pF taupymo bo- ‘
do p*r patta skambinkit Mr. 

Donahue 26S-2500

■rb* raiyklt paduotai* *drfcW|t
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Lietuvos vyčių naujai įsikū
rusi 152 kuopa Riverhead, N.Y., 
gruodžio 2 surengė pirmąjį 
savo kalėdinį pobūv į Grecn- 
point, N.Y. Apie 75 asmenys su
sirinko iš įvairių rytinių Long Is
land vietovių. Atnaujintos senos 
pažintys gerų pietų metu, kai vi
są laiką grojo lietuviška muzi
ka. Daugelis pasiryžo labiau su
sidomėti lietuviška kultūra ir 
papročiais.

gruodžio 15, Ši šeštadieni, tra-

čios.
Moterų Vienybės tradicinis 

kalėdinis susirinkimas bus gruo
džio 18. antradieni, 7:30 v.v.

tional bažnyčios salėje. 91 Si. 
ir 85 Rd. kampas, Woodhav cm-. 
Pirmininkė kviečia visas nare-' 
gausiai dalyvauti ir linksmai ~ *
praleisti kalėdinį pobūvį.

Kun. Antanas Račkauskas pra-

atostogų, kurias praleido savo 
vasaros namuose Sunny Hills. 
Fla.

nės teniso rungtynės, ten žais 
ir jo sūnus, pagarsėjęs teniso

vra išvažiavęs anksčiau i Švedija. * v

iriu grįžta gruodžio 19.
A.- V <

po operacijos mirė gruodžio 6

veno. Anksčiau jis gyveno .\ew 
Yorke. Buvo popieriaus inžinie
rius ir daug kur važinėjo, dirbo 
kituose kraštuose. Liko žmona

Aldona su šeimomis.

Iš Metropolitan operos rūmų

vai. popiet bus transliuojama 
Richard Strauss opera "Elekt
ra”. Pagrindiniai solistai: Gail 
Robinson. Loretta Di Franco,

Simon Estes. Richard Cassilly.

ogruodžio 22
Kultūros Žid
nėję. Dalyvauja tik klubo narės 
su savo namiškiais.

Patikslinimas apie moksleivių
ateitininkų veiklą. Darbininko

Kai
ateitininkų veikla. Ten vra 
kuriu netikslumų, kuriuos

niujų moksleivių ateitininkų glu

Jaunučių ir jaunių globė- 
1.orėta Vainienė. Veiklos

nė. Jaunųjų ateitininkų globė
jai L. Vainienei programą pra
vesti padės motinos, kurios pa
gal globėjos nurodymus praves

mą per metus.

nas Darbininko metinę prenu- 
neratą, atsiuntė 50 dol. Spau- 
los rėmėjui nuoširdus ačiū.

New Yorko Lietuviu Gydy- 
toju draugijos susirinkimas Kul
tūros Židiny vyko spalio 28. Iš
rinkta nauja valdyba pareigo
mis pasiskirstė taip: pirm. dr. 
Vvtautas Avižonis, vicepirm. dr.

narvs ar. neneaiktas janKaus- 
kas. Revizijos komisijon išrink
tos dr. Anastazija Goeldnerienė 
ir dr. Marija Žemaitienė.

Dr. Birutė ir Jonas Petrulis, 
atsilygindami už Darbininko 
metine prenumeratą, atsiuntė oO

PADĖKA IR SVEIKINIMAI
Ateina valanda, kai žmogų nutrenkia vienokia ar ki

tokia negalia. Lapkričio 3 d., lyg žaibas iš giedriu pa
dangių. ir mane palietė tokia nelemtis.

Būčiau norėjęs, kad tas ĮvĮ/kEs nugrimztų i nežinia, 
kad legenda apie žemaičių ąžuolo stiprybę ir toliau ke
liautų per žmones. Bet žinia pasklido. įvykio "istorija" 
pasidarė gan sudėtinga: vieni mano bičiuliai kasdien 
vežiojo Alę i ligoninę. kiti su dovanom ir dvasios stip
rinimu mane ligoninėje lankė, dar kiti skambino tele
fonu. rašė laiškus su maldom ir sveikatos linkėjimais, 
atsiuntė puikių gėlių puokštes . . .

Žinoma, labai norėčiau savo Bičiuliam asmeniškais 
laiškais padėkoti, bet gydytojai patarė apie pora mėne
sių laikytis ramybėje, neapsikrauti įtampom. Tik dėl to 
visom ir visiem, kurie mane prisiminė ligos metu, reiš
kiu vieša ir tikrai nuoširdžia 'padėką. Prie tų mano pa
dėkos žodžių jungiasi ir Alė. prabėgusiam dienom dau
giausiai rūpesčių pakėlusi.

Tuo pačiu metu abu su Ale nuoširdžiausiai svei
kiname savo Bičiulius metiniu švenčių proga. Tegu visiem 
būna malonios šv. Kalėdos, kupini sveikatos ir laimės 
Naujieji 1985 Metai'

Jūsų

A

Audronė ir Andrius Razgaičiai 
atnaujindami metinę Darbinin
ko prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Ačiū labai už spaudos darbo 
įvertinimą.

Už a.a. Igną Gasiliūną pen- 
keriu metu mirties sukakties € 4
proga mišios už jo sielų bus au
kojamos gruodžio 1d d. 3 v.r. 
Pranciškonų vienuoly no koply
čioje Brooklyne. L žprašė žmona 
Jadvyga ir vaikai: O razina ir 
Saul ius.

Kalėdinių kortelių tautiškais 
bei religiniais motyvais, lietuviš
kais įrašais, galima gauti Dar
bininko a d m i n i s t r a c i j o j e. 10 
kortelių su persiuntimu 6 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, XA. 1120/.

KASOS įstaiga praneša, kad 
š\ enčiu metu KASA bus uždą- < c
ryta gruodžio 24 ir 25, o paskui 
gruodžio 29. 31 ir sausio 1. 
KASOS tarnautojai linki visiem 
linksmu švenčiu. C c

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber
mudų 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. Ekskursijos kapelionas 
bus’ kun. S. Raila ir kasdien 
lietuviškai aukos mišias. Dėl in
formacijų skambinti Jonui Ado
mėnui 718 497-5212.

Give Christmas to our Indian 
children and elderly. Prayers, 
donations needed. Father Me 
Neill, St. Bonaventure Indian 
Missions, Thoreau, New Mexico 
87323.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas — vic,.o aukšto 
condominium. Seminiole, Fla. 
Gerame stovyje, su baldais, 
prie krautuvių, banku. Patogu ir 
ramu gv-venti senesnio amžiaus 
žmonėm. Tel. 813 360-3553.

Vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo savo draugus ir pažįs
tamus galite sveikinti per Darbi
ninkų. Pridėdami aukų Darbi
ninkui, tuo pačiu stiprinsite ir 
lietuviškų spaudų.

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.

Elena ir dr. Kęstutis Valiū
nai Šv. Kalėdų proga sveikina 
\ isus draugus ir geros valios 
lietin ius. Naujuose Metuose lin
ki visiem sveikatos ir kuo ge
riausios sėkmės visuose darbuo
se Lietuvos labui. Taip pat pri
mena, kad nuo š.m. balandžio 
mėn. jie yra išsikėlę į Long 
Island. Naujas jų adresas: 37 
Kenwood Road, Southampton, 
N.Y. 1/968. Tel. 516 283-6977.

Dr. Aldona (Šlepetytė) ir dr. 
Kajetonas Janačiai švenčių pro
ga linki Tėvams Pranciškonam, 
Darbininko redakcijai ir admi
nistracijai, lietuvių organizaci
jų vadovam ir nariam, bičiu
liam ir draugam sėkmės ir Dievo 
palaimos.

Antanas ir Aleksandra Ma- 
sioniai s\ eiki na Tėvus Pranciš
konus. Darbininko redaktorius, 
visus savo draugus ir pažįsta
mus ir linki jiems’linksmų Ka
lėdų švenčių ir laimingų Naujų
jų Metų.

Henrikas ir Rasa Miklai svei- • 
kiną visus savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
dom ir Naujaisiais Metais. Ta 
proga aukų skiria Kultūros Ži
diniui ir Darbininkui paremti.

Nijolė ir Jonas Ulėnai iš Dix 
Hills, L.L, Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sveikina savo 
mielus draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug džiaugsmo ir 
sėkmės gyvenime. Ta proga ski
ria aukų pranciškonų vie
nuolynui ir Darbininko laikraš
čiui.

Ignas Kazlauskas, Great Neck, 
N.Y., Šv. Kalėdų proga sveikina 
savo draugus bei visus geros va
lios lietuvius, dirbančius paverg
tos Tėvynės laisvės vilties išlai
kymui ir saugojančius mūsų jau
nimą nuo tautinės mirties — nu- C-
tautėjimo. Mūsų spaudai siunčia 
auka.

Elena Bublaitienė sveikina vi
sus savo giminaičius, pažįsta
mus ir draugus su Šv. Kalė
dom ir linki gražiu, sveiku ir C C
laimingų Naujųjų Metų.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina 
draugus ir pažįstamus. Tuo pa
čiu skiria aukų lietuviškai spau
dai.

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

Elena ir Henrikas AndruŠka, 
sveikindami su Šv. Kalėdom 
Apreiškimo parapijos kunigus, 
Tėvus Pranciškonus, savo gi
mines, draugus bei bičiulius, 
linki visiems geros sveikatos, 
džiaugsmo ir laimės. O Naujieji 
Metai teatneša naujų vilčių ir 
svajonių išsipildymo.

Danutė, Stasys, Ligija ir Sta
sys Jr. Biručiai sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga, linkėdami kuo lai
mingiausių Naujų Metų. Aukų 
skiria Kultūros Židiniui ir Dar
bininkui.

Dr. Birutė ir Jonas Petrulis 
sveikina savo draugus ir bičiu
lius su Naujais 1985 Metais ir 
linki linksmų Šv. Kalėdų.

Algirdas ir Danutė Šilbajo- 
riai sveikina draugus, gimines ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, linkėdami visiem 
sveikatos ir. džiaugsmo. Vietoj 
atvirukų aukoja Darbininkui ir 
Kultūros Židiniui.

Antanina ir inž. Pranas Ur- 
bučiai Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga maloniai sveikina 
visus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus. Visiem linki gra
žiausios ir sveikiausios ateities 
ir daug gražių dienų ateinan
čiuose metuose. Vietoj sezoni
nių kortelių aukoja Darbininkui.

Janė ir Edvardas Šišai iš Ca- 
lifornijos linki linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiem savo draugam ir pažįs
tamiem.

Aldona ir Vytas Gerulaičiai 
su šeima Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga sveikina savo 
bičiulius, klijentus ir artimuo
sius ir linki džiaugsmingų .šven
čių ir kuo gražiausios ateities. 
Ta proga auką skiria Darbinin
ko laikraščiui.

Kun. Viktoras J. Dabušis iš 
saulėtos Floridos siunčia savo 
nuoširdžiausius sveikinimus 
Kalėdų švenčių proga visiems 
prieteliams, artimiesiems ir bi
čiuliams, linki laimingų Naujų 
metų. Vietoj kalėdiniams sveiki
nimams atvirukų, prideda auką 
Darbininkui.

Martina ir Zigmas Raulinaičiai 
sveikina savo bičiulius ir pažįs
tamus, linkėdami visiems 
džiaugsmingų Kalėdų Švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų. Už
uot siuntinėjus šventiškas korte
les, skiria auką Darbininkui.

Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus Kalėdų šventėse ir 
linki jiems laimingų Naujųjų 
Metų. Vietoj kalėdinių atvirukų 
skiria auka Darbininko spaudai.

Edą ir Vilius Bražėnai, Bo
nita Springs, Fla., plačiai paskli
dusioms draugams ir pažįsta
miems siunčia šventinius sveiki
nimus ir linki išlikti gyvais lie
tuvybėje ir laisvės kovoje.

Genovaitė ir Petras Šlapeliai, 
Commack, N.Y., sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir linki visiems 
laimingų Naujų Metų.

DIDYSIS 1985 METŲ

SUTIKIMAS
Kultūros Židinyje New Yorke!

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

Rengia liaudies ir estradinės 
muzikos vienetas 

JINAI IR TRYS GINTARAI
PROGRAMOJE:

Skanus maistas (su garuojančia sriuba) 
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 dol.

Stalus ir vietas užsakyti iš anksto iki 
gruodžio 27 pas:
Romą Kezį — dienos metu — 718 769-3300
S. Karmaziną dieną ir vakare — 718 441-1252
J. Naką — dienos metu 516 549-5441, vakare 
— 516 795-7930

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

/IS CUFGyVA

Lietuvių Katalikų Federacija praneša, 
kad už 100 amerikietiškų dolerių auką galima 
įsigyti oficialiai Vatikano televizijos paga
mintą šv. Kazimiero mirties 500 metų su
kakties iškilmių Romoje video juostą. Spal
vota, 45 min. ilgio, VHS formato video juosta 
apžvelgia Šv. Tėvo mišias, jo kalbą lietu
viškai, Grandinėlės ansamblio ir Sikstinos 
choro programą Šv. Petro bazilikoj. Su lie
tuvišku arba anglišku komentaru. Čekius 
rašyti:

Lithuanian RC Federation of America 
St. Casimir Jubilee Committee 

351 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

MLNtUS RE<

DARIUS POLIKAITIS su broliu ir dviem pusbroliais, atvykę į 
Montreal) šia vasarą, užrekordavo plokštelę. Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Sąjungą financavo plokštelės išleidimą.
ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS yra plokštelės 
producentas. AŠ ČIA GYVA turi jauną atspalvį su 
moderniškais tonais.

Plokštelę galima įsigyti kioske jūsų mieste arba galima 
užsisakyti sekančiais adresais:
VILNIUS RECORDS OF CANADA 
2127 rue Guy 
Montreal, Quebec 
H3H 2L9

arba

PLJS
5559 Modena PI 
Agoura. CA 
91301
USA

Kama: $10.00 su persiuntimu $12.50 U S.




