
DARBI KAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS JAV-BIŲ KONGRESE

V oi. LXX, Nr. 13
Kovo — March 29, 1985

Į

f

Savaitės 
Įvykiai

JAV per eilę metų ragino 
arabų valstybes parodyti inicia
tyvos ieškant būdų įgyvendinti 
taiką Art. Rytuose, bet dabar, 
kada jos pradėjo tuo reikalu rū
pintis, JAV atsisako jų pastan
gas paremti ir įsikišti į šių rei
kalų svarstymą.

JAV senatas 55 balsais prieš 
45 pritarė prezidento Reagan 
planui paskirti pinigų 21 MX 
raketai pagaminti.

Paskutiniu metu Iranas, sutel
kęs dideles pajėgas, buvo pra
laužęs Irako fomtą prie Basra 
uosto, bet Irakui pavyko prieš- 
puoliu Irano pajėgas vėl atstum
ti į anksčiau turėtas pozicijas. 
Abiejų pusių nuostoliai buvę 
labai dideli.

Nuo 1900 iki dabar į JAV yra 
įvažiavę 30 mil. užsieniečių, o 
iš jų emigravo į kitus kraštus 
per tą patį laikotarpį 10 mil. 
žmonių.

Buv. prezidentas Nixon, siek
damas prisidėti prie JAV pastan
gų biudžeto deficitui sumažin
ti. atsisakė jam teikiamos valdi
nės apsaugos ir pasisamdė pri
vačią apsaugą, sutaupydamas 
valstybei per metus 3 mil. dol.

J.T. Saugumo tary ba savo re
zoliucija pasmerkė Pietų Afriką 
dėl demonstracijų metu žuvusių 
juodųjų.

Libano krikščionių milicijos 
atplaišai, bendradarbiaujančiai 
su Izraeliu, vadovaująs Samir 
Geagea sukilo prieš Libano pre
zidentą Gemayel už tai. kad jis 
pasidavęs Sirijos įtakai, ir užėmė 
kai kurias krikščionių valdomas 
sritis Beirute ir kituose mies
tuose. Sirija suokalbininkus 
Įspėjo, kad ji netoleruosianti jo
kių sąmokslų.

Prezidentas Reagan. nuvykęs į 
Kanadą, sutarė sudaryti bendrą 
komisiją rūgštingo lietaus prie
žastim ištirti ir prieš jas kovoti 
ir pasirašė saugumo, prekybos, 
žūklės ir kt. sutartis.

J. T. Žmogaus teisiu komisija 
Ženevoj, nepaisydama energingų 
sovietų protestų, priėmė rezoliu
ciją. reikalaujančią sustabdyti 
masinius žmogaus teisių pa
žeidinėjimus Sovietų Sąjungos 
okupuotame Afganistane. Ji taip 
pat pasmerkė Izraelį už žmogaus 
teisių pažeidinėjimus pietiniam 
Libane. Prieš pastarąją rezoliu
ciją JAV balsavo prieš.

Naujasis Sov. S-gos valdovas 
Michail S. Garbačiovas, perim
damas pareigas, pažadėjo pa
kelti žemės ūkio gamybą, bet 
Vakarai i tai žiūri skeptiškai, 
nes nuolatinės eilės prie krautu
vių. nebuvimas atsarginių dalių 
įvairiom mašinom, gamybos ne-' 
produktyv urnas, darbo drausmės 
pažeidimai dėl girtavimo ir kt. 
problemos neteikia jokių vilčių, 
nes negerovėm pataisyti reikėtų 
imtis pavojingų politinių prie
monių.

Belgijos ministerių kabinetas 
pažadėjo laiku išdėstyti jai skir
tą vidutinės tolinašos branduo
linių raketų skaičių.

Art. Rytų svarbiausieji taikos 
aktoriai Egiptas ir Jordanas ener
gingai ieško būdų taikai pasiek
ti, bet Jordano karalius Hus- 
sein pareiškė, kad jis l»e JAN su
tikimo priimti bendrą Jordano 
ir palestiniuečių delegaciją to
liau nieko negali daryti. JAV 
Jordano siūlymus atmeta, nes 
Izraelis nesutinka tartis su PLO 
tol, kol ji nepripažins teisės Iz-? 
nuliui gyventi
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JAV kongrese buvo šiitai pa
minėta Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo diena. Keletas 
senatorių pasakė kalbas, prime
nančias Lietuvos laimėjimus 
laisvėje ir kančias okupacijoje,

PERSEKIOJA TIKINČIUS MOKINIUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr.63

Apklaus ineja mergaites, 
ar lanko bažnyčią

Kaunas. 1983 lapkričio mėne
sį Kauno XV vid. m-klos direk
torės pavaduotoja L. Urbonavi
čiūtė pasikvietė į savo kabinetą 
dvi penktos klasės mokines: 
Danguolę Žukaitytę įr Laimutę 
Marazaitę.

Pavaduotoja klausinėjo, ar 
mergaitės lanko bažnyčią. Joms 
prisipažinus, graudino, saky
dama, jog gėda mokytis tarybi
nėje mokykloje ir lankyti bažny
čią, įtikinėjo, kad tai nesuderi
nami dalykai, nes Bažnyčia at
skirta nuo mokyklos.

Laimutė Marazaitė bandė aiš
kinti pavaduotojai, kad jei vals
tybė nenori, kad tikintys vaikai 
lankytų tarybinę mokyklą, tegul 
pastato jiems atskirą mokyklą.

Į pavaduotojos klausimą, ku
rie dar vaikai lanko bažnyčią, 
mergaitės tylėjo. Nieko neiškvo- 
tusi, pavaduotoja L. Urbonavi
čiūtė pareiškė, kad ji ir be jų iš
davimo žino visus XV vid. m- 
klos mokinius. Danguolė Žu- 
kaitytė ir Laimutė Marazaitė pa
našiai apklausinėjamos jau ne 
pirmą kartą.

Kūčių vakarą rengė šokius
1983 gruodžio mėnesį Kauno 

miesto švietimo skyriaus vedėjas 
davė įsakymą visų lietuviškų 
Kauno miesto mokyklų vado
vams gruodžio 24 pravesti dis
kotekas, kuriose kuo gausiau 
dalyvautų moksleiviai.

Kai kurie klasių vadovai, gavę 
iš savo mokyklų direktorių tokį 
įsakymą, primygtinai kvietė mo
kinius. net reikalavo, kad tą va
karą visi iki vieno dalyAautų 
diskotekoje. Kai kuriose mokyk
lose buvo grasinama, jog ne
dalys avus įėji privalės rašyti pa
siaiškinimus.

Tokiu būdu buvo siekiama 
išplėšti vaikus iš šeimos židinio, 
kad nešvęstų su tėvais Kūčių, 
neturėtų galimy bės vakare daly
vauti Bernelių mišiose: kad šokio 
sūkury užmirštų religines šeimos 
ir tautos tradicijas.

Mažins elgesį
Krakės (Kėdainių raj. . 1983 

gruodžio 17 Krakių vid.’m-klos 
direktorė Šepaitienė mokinių 
tėvų susirinkimo metu pareiškė, 
kad ateity je lankantiems bažny
čią vaikams elgesio pažymys bus 
mažinamas, neatsižvelgiant net 
į tai. jei jie mokinsis vien 
penketais.

Dėl religijos pašalino iš 
mokyklos

Rokiškis. 1983 gruodžio mėne
sį Rokiškio Kultūros mokyklos 
dėstytoja Vaičiūnienė. išsi
kvietusi savo auklėtinę tikinčią 
mokinę Jolantą Jurgelevičiūtę, 
aiškino jai. kad kultūros darbas 
nesuderi namas su religija ir 
bažnyčios lankymu. 

1984 sausio 4 J. Jurgelevičiū
tė buvo iškviesta į mokyklos 
direktorės kabinetą, kur pasikal
bėti su ja laukė nepažįstamas 
vyriškis. Išklausinėjęs Jolantą 
apie mokslą, jos šeimą ir suži
nojęs, kad mokinė tikinti, lanko 
bažnyčią ir todėl nesėja j kom
jaunimą. vyriškis siūlėsi su ja 
panašia teina pasikalbėti kiek
vieną dieną.

Jolanta nesutiko, sakydama, 
jog nėra reikalo tuščiai kalbėti 
J. Jurgelevičiūtei konkrečiai pa
reikalavus nepažįstamoj prisi
statyti ir paaiškinti, kokiu tiks
lu jis ja rūpinasi, bei pareiš
kus, kad nrpnsistačius atsisako 
toliau kalbėti, nepažįstamasis 
liandė aiškinti, kad Jolanta kal
ba ne savo Žodžiais, o kažkieno

primokyta, kol pagaliau patylė
jęs prisistatė esąs atstovas iš 
komjaunimo.

Į tolimesnius svečio aiškini
mus ir patarimus J. Jurgelevi
čiūtė neatsakinėjo.

Vasario mėnesį su J. Jurgele
vičiūte tikėjimo klausimu kalbė
jo mokyklos direktorė. Ji aiški
no, kad Jolanta yra labai gabi, 
bet tikėjimo atžvilgiu klysta, to
dėl visi jie nori jai padėti. “Ne 
aš, direktore, klystu, bet jūs nu- 
klydot. Ir apskritai, esu pilna
metė, todėl pilnai atsakau už sa
ve. O už norą padėti, ačiū, 
bet man jūsų pagalbos nerei
kia”, — paaiškino direktorei Jo
lanta Jurgelevičiūtė.

Į mokyklą pasikalbėti su di
rektore dėl dukters buvo atva
žiavę Jolantos tėvai. Direktorė, 
patvirtinusi tėvams, kad jų duk
ra gabi, gerai mokosi, todėl mo
kykla ir stipendiją jai padidinu
si, pradėjo tėvams priekaištauti, 
kad jie patys klysta, todėl ir 
dukra blogai išauklėta, mat. di
rektorės žodžiais, “priminus ti
kėjimą, Jolanta pasišaušia kaip 
ežy s. o kultūros darbas — ateis
tinis darbas".

Kovo 4 visiems Kultūros mo
kyklos mokiniams buvo griež
čiausiai įsakyta nevažiuoti į na
mus. (Tą dieną visose Lietuvos 
bažnyčiose buvo minimas šv. Ka
zimiero mirties 500 metų jubilie
jus, — red. past)

imtas žinomas katalikas religi-kvietė moky klos direktorės pa

Ciuriionio ansamblis savo 45 metų sukaktuviniame koncerte kovo 10 Clevelande. Ansamb
liui diriguoja Rytas Babickas. Nuotr. V. Bacevičiaus

PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖS SUKAKTIS
Prieš 50 metų Kaune buvo 

pradėta statyti didinga Prisi
kėlimo šventovė, kuri būtų turė
jusi Lipti nepriklausomam gy
venimui prisikėlusios Lietuvos 
simboliu, lietuvių tautos Pan
teonu. Šventovės kertinis ak
muo buvo atgabentas iš Šven
tosios Žemės, nuo Alyvų kalno. 
Akmenį pašventino tuometinis 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas Juozapas Skvireckas, daly
vaujant respublikos prezidentui 
Antanui Smetonai, vyriausybės 
ir visuomenės atstovam.

Paminklinėje Prisikėlimo 
šventovėje turėjo būti kasdien 
laikomos inkarinės pamaldos, 
reiškiant Dievui padėką už tau
tos laisvę ir prašant ją globoti 
ateity je. Šventos ės koplyčiose 
turėjo būti atvaizduoti lietuvių 
tautos išgyventi vargai, kančios

S\ entovės bokšto v iršūnėje 
buvo numatyta šventi' Kazimie
ro — Lietuvos globėjo — koply
tėle. kunoie turėn' būti saugoja
mas Vasario 16-ostos Lietuvos 
nepriklausomi bė^ paskelbimo 
aktas.

Požvmv jv turėjo būti laidoja* 

vaduotoja Sinkevičienė ir liepė 
ratyti pasiaiškinimą, kodėl ji ne
paklausė ir kovo 4 išvažiavo į 
namus nedalyvavo koncerte.

Jolantai paaiškinus, jog pristi
go pinigų, pavaduotoja neištvė
rė: “Tu važiavai į bažnyčią”, 
— kalbėjo ji. Po to sekė ateisti
nis auklėjimas, kurio metu J. 
Jurgelevičiūtė tylėjo. Tą patį 
vakarą mokyklos direktorė, išsi
kvietusi J. Jurgelevičiūę, pa
reiškė, kad nuo kovo 6 ji yra pa
šalinama iš Rokiškio Kultūros 
mokyklos.

Tardo už dalyvavimą 
Velykų pamaldose

Varėna. 1984 m., besiartinant 
Velykų šventėms, Varėnos mies
to mokyklų moksleiviai buvo 
įspėjami, kad nedalyvautų pa
maldose. Velykų dieną specialiai 
atsiųsti pareigūnai stebėjo pa. 
maldose ir procesijoje dalyvau
jančius mokinius.

Po Velykų prasidėjo pastebė
tu procesijos bei pamaldų daly
vių “auklėjimas” — mokiniai 
buvo verčiami išduoti dalyvavu
sius pamaldose ar procesijoje 
savo draugus, gąsdinami, kad 
nelankytų bažnyčios.

Vienam iš mokinių buvo pa
grasinta, kad jei ir toliau akty
viai dalyvaus pamaldose ir neiš
duos draugų, atleis iš darbo jį 

J globojančią tetą, dirbančią gat
vės šlavėja.

mi nusipelnę Lietuvos veikėjai. 
Šventovės statybos darbai vi
daus įrengimai buvo jau įpusė
ję. kai 1940 metais sovietai oku
pavo Lietuvą. Sunaikinę Lietu
vos nepriklausomybę, svetimieji 
negalėjo nepalikti nepalietę ir 
jai skirtos šventovės.

KIETA SOVIETŲ SĄJUNGOS 
KOVA PRIEŠ KORUPCIJĄ

Nesenai Sov. S-gos vidaus 
įtik, ministeris Vitali V. Feo- 
jorovič "Literatumaja Gazeta' 
laikrašty paskelbė, kad daugiau 
kaip 100 aukšto rango pareigūnų 
buvo nuteisti už korupciją Mask
vos ir kitų miestų krautuvėse. 
Nepaisant didelių bausmių, va
gystės ir išeikvojimai vis auga. 
Juodoji prekyba ypač paplitusi 
žuvies, mėsos ir kitų žemės ūkio 
produktų gamybos ir paskirsty
mo įmonėse. Nelegalus lienzino 
automobiliam pardavinėjimas 
sudaro valstybinę problemą.

Dėl korupcijos Maskvoj. Kije
ve ir Rostose buvo įvykdy ti ma
siniai areštai ir per 100 aukštų

tą gerovę laisvėje, priminė Mask
vos okupacijos sunkumus, bai
siuosius trėmimus, įjungė 
VLIKo seimo atsišaukimą. Gau
sus būrys kitų kongresmanų 
ryžtingai priminė lietuvių teisę į 

‘ pabrėždami teisę į nepriklauso- laisvę, kaip pvz. J. Addabbo, A.
mybę. Atstovų Rūmuose minėji
mas įvyko vasario 19. “Cong- 
ressional Record” tos dienos nu
meryje pirmame puslapyje iš
spausdino kun. Alberto Kontau- 
to invokaciją, prašant įvykdyti 
lietuvių tautos laisvės viltis ir 
maldaujant palaimos kongreso 
nariams, siekiantiems taikos ir 
visų žmonių gerovės.

Kongresmanas Frank Annun- 
zio, vadovavęs minėjimui, supa
žindino kongresmanus su kun. 
A. Kontauto asmeniu ir pats 
pasakė išsamią kalbą apie lietu
vių tautos sugebėjimus ir atsiek-

LAUKIAMA PASIKEITIMŲ
Rašydami apie Černienkos 

mirtį bei laidotuves, laikraščiai 
primena tikinčiųjų padėtį Lietu
voje ir kituose sovietų valdo
muose kraštuose. Andropovo 
valdymo metais sustiprėję tikin
čiųjų bei kitų kitaminčių per
sekiojimai, Cemienkai valdant, 
buvo tęsiami su tuo pačiu įžū
lumu.

Italų spaudos agentūra ANSA 
primena, kad Černienkos val
dymo metu popiežiui Jonui Pau
liui II buvo užkirstas kelias ap
lankyti Lietuvos katalikus. Kraš
to viduje buvo sugriežtinti tar
dymai ir areštai, 1984 m. spalio 
mėnesį griežto režimo lageriu 
buvo nuteistas buvęs Sibiro 
tremtinys Liudas Dambrauskas. 
Silpnos sveikatos Dambrauskui 
toks teismo nuosprendis yra ly
gus mirties bausmei.

Šių metų sausio mėnesį bu
vo nuteisti kun. Jonas Kastytis 
Matulionis ir devyniolikametis 
kybartietis Romas Žemaitis. Be-

Jau per pirmąjį bolševikme
tį bažnyčia buvo atimta iš tikin
čiųjų ir išniekinta, paverčiant ją 
radijo aparatų gamykla. Prisikė
limo šventovė Kaune ir šian
dien tebėra išniekinta, kaip ir 
daugelis kitų Lietuvos bažny
čių. Jos visos akivaizdžiai sim
bolizuoja Lietuvos tikinčiųjų ir 
visos tautos beteisę padėtį.

pareigūnų buvo teismo nubausti 
už kyšininkavimą ir nelegalią 
prekybą.

Togliati automobilių dirbtuv-ių 
darbininkai vagia sutomobilių 
dalis jau per eilę metų ir jas 
pardavinėja juodoje rinkoje už 
spekuliacines kainas, oav. už 
Žiguli krumpliaratį, kaštuojantį 
21 dol., gaunama 312 dol.

Piatigorsko vaistų fabrike buvo 
pašalinta 125 žmonės už tai. kad 
ligoninės vaistų galėdavo iš fab
riko pirkti tik už žymiai pakel
tas kainas.

Leningrado aerodrome bagažo

Beilenson, Wm. Broomfield, W. 
Camey, C. Collins, J. D. Din- 
gell, Br. Donnelly, B. Dwyer, 
E. Feighan, H. Fish, J. Florio, W. 
Ford, B. Frank, J. Gaydos, B. 
Gilman, P. Henry, D. Hertel, M. 
Holt, W. Hughes, R. Lagomar- 
sino, Th. Manton, Br. Morrison, 
H. Novak, M. R. Oakar, M. Ri- 
naldo, P. Rodino, R. Roe, F. 
St. Germain, F. J. Sensen- 
brenner, S. Stratton, G. Yatron, 
C.W. Young. Kiti savo pareiški
mus prijungė vėliau. Iki kovo 
mėn.‘ pradžios kalbėjo 7 sena
toriai ir 40 kongresmanų.

nės laisvės ir žmogaus teisių 
gynėjas 79 metų amžiaus Vla
das Lapienis.

Lietuvos katalikų — kunigų 
ir pasauliečių — pareiškimai 
bei peticijos, ginančios gyvybi
nes tikinčios liaudies teises, iki 
šiol iš Maskvos nesusilaukė jo
kio atgarsio.

Pasikeitimai Kremliaus viršū
nėse, pažymi spaudos agentū
ros, Lietuvos katalikam teikia 
viltį, kad pasikeis absurdiška 
padėtis ir, pagaliau tikintiesiem 
bus praktiškai pripažintos tos 
teisės, kurias garantuoja sovieti
nė konstitucija.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
LENKIJOJE

Lenkijos primas kardinolas 
Glemp, vasario 28 kalbėdamas 
spaudos konferencijoje Lon
done, išreiškė viltį, kad Lenki
jos Bažnyčia galėsianti užmegz- 
Ii glaudesnius ryšius su katali
kų Bažnyčiomis Lietuvoje, Če
koslovakijoje ir Vengrijoje.

Kardinolas spaudos konferen
cijoje kalbėjo apie Lenkijos Baž
nyčios problemas ir apie bendrą 
padėtį krašte. Bažnyčia Lenkijo
je tikisi pagerinti santykius su 
Valstybe. Vakarų prieš Lenkiją 
paskelbtos ekonominės sankci
jos sukelia kraštui daug sunku
mų. Kardinolas nemano, kad 
laisvoji profesinė sąjunga galė
sianti būti artimoje ateityje vėl 
atgaiyinta, bet Bažnyčia ir to
liau yra įsitikinusi, kad darbo 
žmonėm ir visiem piliečiam pri
valo būti užtikrinta teisė burtis 
į laisvas profesines sąjungas.

Pačioje Lenkijoje, tuo tarpu, 
•fcaip dabar patiriama, sausio 
mėnesio pabaigoje valdžia kon
fiskavo Vatikano dienraščio “L’ 
Osservatore Romano” lenkiško
sios laidos šimtą tūkstančių eg
zempliorių, kurie pagal 1980 
metais Vatikano ir lenkų val
džios susitarimą, yra kas mėnesį 
siunčiami į Lenkiją. Laikraščio 
“L’Osservatore Romano” len
kiškoji laida yra redaguojama ir 
spaiisdinama Romoje ir išeina 
ėieną kartą į mėnesį.

Konfiskuotame sausio mėne
sio numeryje, tarp kita ko, buvo 
atspausdintas Popiežiaus pareiš
kimas Pasaulinei Taikos Dienai. 
Jame Popiežius įspėjo jaunimą 
nepasiduoti įtakai tokių ideolo
gijų, kurios kursto klasių ko
vą. “L’Ossejvatore Romano” 
lenkiškoji laida anksčiau jau 
du kartus buvo konfiskuota Len
kijoje, nors lenkų valdžia yra į- 
sipareigojusi kas mėnesį be cen
zūros įsileisti į kraštą šio mėn
raščio šimtą tūkstančių egzemp
liorių.

tarnautojai per 9 mėn. pavogė 
prekių už 16.250 dol., o vagis 
pagavus ir nuteisus, vagystės 
nesumažėjo.

Aukštų pareigūnų valymas dėl 
kyšininkavimo buvo vykdomas 
Uzbekistane, Ukrainoj ir Latvi
joj. Vienam mieste buvo sučiup
tas elektrinės firmos gen direk
torius. kuris už 50.000 dol. fir
mos pinigų buvo įsirengęs Mask
voj butą.

I
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos Mokslų Akademi
jos premijos paskirtos už reikš
mingiausius pastarųjų metų 
mokslinius darbus. Akademiko 
Juozo Žiugždos premija, skiria
ma kartą per trejus metus, įteik
ta Vilniaus valstybinio pedago
ginio instituto visuotinės istori
jos katedros vedėjui, istorijos 
mokslų kandidatui Alfonsui Ei
dintui už mokslinį darbą “Kla
sių kova Lietuvoje 1919 m. II 
pusėje — 1920 metais”. Premi
jos už geriausius 1984 metų 
jaunųjų mokslininkų darbus pa
skirtos Puslaidininkių fizikos 
instituto grupės vadovui, fizi
kos matematikos mokslų kandi
datui Sauliui Kačiuliui, Bioche
mijos instituto fermentų che
mijos laboratorijos vyresniajam 
moksliniam bendradarbiui, bio
logijos mokslo kandidatui Nari-

l Savaitės I
| įvykiai

mantui Cėnui ir Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto jaunes
niajam moksliniam livndradar-

— Mokslininkų darbus, atlik
tus 1985 metais, bei šių metų 
planus apžvelgė Vilniuje įvyku
si Lietuvos Mokslų Akademi-

ja. Sesiją įžanginiu žodžiu pra
dėjo akademijos prezidentas 
akademikas J. Požėla. Pranešimą 
apie akademijos mokslinę ir or
ganizacinę veiklą padarė jos 
prezidiumo vyriausiasis moksli
nis sekretorius akademikas K. 
Meškauskas. Apie 1985 m. 
mokslinio tyrimo planus refe
rato fizikos, technikos ir ma
tematikos mokslų skyriaus aka
demikas sekretorius V. Kontri
mavičius, visuomenės mokslo 
skyriaus akademikas sekreto
rius J. Macevičius, 
susirinkimo sesijoje 
Mokslų Akademijos
dentu išrinktas V. Statulevičius. 
Patvirtinti nauji institutų direk
toriai: Puslaidininkių fizikos —

A. Šileika, Ekonomikos —E. Vil
kas, Filosofijos, sociologijos ir 
teisės — V. Lazutka, Lietuvių 
kalinis ir literatūros — J. Lanku
tis.

— E. Mieželaičio knygą “Žmo
gus” 1984 m. pabaigoje balta
rusių kaliu išleido Minsko lei
dykla “Mastackaja Literatūra”. 
Iš lietuvių kalbos vertė J. Si- 
pakovas. Tiražas 4,500 egz. 
Iliustravo M. Kazlovas.

— V. Žilinskaitės humoreska 
“Be laiko” išspausdinta Ryti] 
Vokietijos žurnale “Freie Welt“ 
(1984 m., Nr. 15). Vertė A. To-

— Lietuvos rašytojų sąjun
goje vasario 27 įvyko poetų 
sekcijos susirinkimas, kuriame 
buvo aptartos praėjusių metų 
poezijos knygos. Apie jas kalbė
jo A. Baltakis, S. Geda, A. Gry- 
liauskas, A. GušČius, R. Pakalniš
kis, K. Platelis, V. Šulcaitė, 
V. Rubavičius, Svarstytos kan
didatūros Lietuvos valstybinei, 
Z. Gėlės, S. Nėries kolchozo 
premijoms gauti, tartasi dėl 
Poezijos pavasario laureato.

VALDAS c. DUOBA, lietuvis advąkatas. 357 Larkfleld Road., Easl 
’jorthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 388-3749. Namų telefonas vakarais 
‘tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baitinukų, medaus, įvairių suvenyrų.

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

\ išimtinio 
Lietuvos 

viceprezi-

— Italijoj, Kalabrijos srityje, 
1984 gruodžio 7 - 22 veikė lie
tuvių dailininkų grafikos paro
da.

Naujasis Argentinos preziden
tas Rene Alfonsin atvyko į JAV 
oficialaus vizito ir stengsis pa
veikti finansininkus ir bankinin
kus investuoti pinigus Argenti
noj. Be to, jis tarsis ir kitais 
Pietų Amerikos reikalais.

Prezidentas Reagan, būdamas 
Kanadoj, vėl aštriai pasisakė 
prieš Sov. S-gą ir kaltino ją 
už sutarčių laužymą, žmonių 
persekiojimą, religijų draudimą 
ir demokratijos mindžiojimą.

Ekvadorui priklausiančioj 
Galapagus saloj jau kelios savai
tės siaučia nesukontroliuoja
mas džiunglių gaisras, apėmęs 
50,000 akrų plotą ir sudarąs di
delį pavojų džiunglfių gy vūnijai.

Nikaragvos vyriausybė vykdo 
priverstinį gyventojų perkeldini- 
mą iš tų vietų, kur veikia parti
zanai.

„ Kubos prezidentas Fidel 
Castro pažadėjo paremti visas 

. JAV pastangas kovoj su narkoti
kų prekyba, jei tik JAVsutiks 
bendradarbiauti. JAV šį pažadą 
priėmė palankiai.

AJan Guttmacher instituto 
tyrimo duomenys parodė, kad 
JAV paauglių nėštumas siekia 96 
kiekvienam 1000 nuo 15 iki 19 
m. merginų ir yra didžiausias 
už visose kitose tokio amžiaus 
merginų nėštumą kitose pra
moninėse valstybėse, nes Angli
joj ir Italijoj siekia tik 45. Ka
nadoj — 44, Prancūzijoj — 43. 
Švedijoj — 35 ir Olandijoj — tik 
14. -

Bolivijos gyvenimą

ninkam reikalaujant aukštesnių 
atlyginimų. Pasitarimai su vy
riausybe nutruko, ir darbinin
kai žada imtis radikalesniu prie
monių.

Lenkijos organai apkaltino 
tris areštuotus buv. Solidarumo 
unijos veikėjus VV’ladyslavv 
Frasy niūk. Bogdan Lis ir Adam 
Michnik už streiko organizavi
mą prieš maisto kainų pakėli
mą.

Brazilijos naujasis civilinis 
prezidentas Tanaredo \evaes 
prieš pat inauguraciją turėjo 
būti operuotas. Jo pareigas lai
kinai eina viceprezidentas Jose

— Kompozitorių namuose va
sario 7 įvyko naujų kūrinių 
perklausa — aptarimas. Buvo 
atlikti A. Kubiliūno diptichas 
“Aukštaitija” ,(S. Gedos ž.) bal
sui ir fortepijonui (atl. T. 
Chmieliauskaitė, L. Citvaraitė), 
V. Budrevičiaus Koncertas smui
kui ir simfoniniam orkestrui 
(klavyras), J. Gaižausko Sonati
na smuikui ir fortepijonui (atl. 
A. Stulgy s, V. Vitaitė), iš įrašų 
išklausyti V. Montvilos styginių 
kvartetas (atl.Vilniaus kvar
tetas), A. Navako muzika var
gonams, fleitai, violončelei su 
fonograma “Šaltinis” (atl. J. 
Bundzaitė, V. Gelgotas, L Ku
činskas).

— Kompozitorių namuose va
sario 21 įvykusioje naujų kūri
nių perklausoje iš įrašų išklau
syta J. Juozapaičio kamerinė 
kantata “Už atminimų tvoros’ 
(A. Gustas ž.) balsui ir kameri
niam ansambliui (atl. G. Kaukai
tė, A. Vizgirda, E. Piličiauskas, 
J. Ęanevičius, R. Jakutytė), M. 
Urbaičio “Paaiškinimai ir ko
mentarai K. Sen-sano “Žvėrių 
karnavalui“ (dviejų veiksmų ba- 
letas^kamavalas).

Pietiniam Libane vėl prasidė-, 
kovos tarp įvairių milicijų.

Prieš kuri laiką Meksikoj 
buvo pagrobtas ir nužudytas su 
narkotikų prekyba kovojęs JA\ 
agentas Enriųue Camarena Sa- 
lazar. Dabar Meksikos policija 
dėlto areštavo ~ žmones, kurių 
tarpe y ra trys Meksikos polici
jos pareigūnai.

Sov. S-gos nusiginklavimo 
delegacijos Ženevoj pirmininkas 
Viktor P. Karpov apkaltino JAV, 
kad jos. neatsisakydamos nuo 
erdvės ginklų bandymo plano, 
stengiasi atmesti anksčiau sutar
tas derybų sąlygas.

— Lietuvos architektų sąjun
goje sausio 17 buvo svarstomi 
Alytaus rajono Miklušėnų gy
venvietės visuomeninio centro 
konkursiniai projektai. Konkur
sui buvo pateikti penki projek
tai, apie kuriuos pasakojo jų 
autoriai: J. Balčiūnas, E. Zavec- 
kas, A. Vaitulevičius, A. Za- 
reckis, E. Gylys, M. Valevičius, 
R. Toleikis, V. Lisauskas. Pro
jektus recenzavo architektai A. 
Mituzas bei A. Patalauskas. 
Konkurso aptarimą apibend
rino Architektų sąjungos valdy
bos pirmininko pavaduotojas L. 
Vaitys.

— Klaipėdos liaudies operos 
kolektyvas uostamiestiečiam pa
teikia jau nebe pirmą operos 
premjerą arba susitikimą su 
vokalinės-simfoninės bei kame
rinės muzikos pasauliu. Ne per 
seniausiai kultūros rūmų didžio
joje salėje buvo surengtas arijų 
ir duetų iš itališkų operų va
karas. Jame dalyvavo daininin
kai V. Kuraitė, G. Iljina, D. Žū- 
sinaitė, J. Grikšienė, A. Biels
kis, S. Šniukšta bei Lietuvos 
valstybinės konservatorijos ab
solventas V. Kurnickas. Malonų 
įspūdį paliko profesionalus liau
dies operos simfoninio orkestro 
akompanavimas vokalistam; Ko
lektyvui jau daug metų vadovau
ja Lietuvos nusipelnęs artistas 
K. Kšanas.

S.L.K.

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

Bijo, kad mokiniai dalyvaus 
Velykų pamaldose

Dubičiai (Varėnos raj.). Dubi- 
čių vid. m-klos mokiniai! rajo
no pareigūnu nurodymu, dides
nių bažnytinių švenčių metu į- 
pareigojami daly vauti įvairiuose 
renginiuose. Velykų pirmąją 
dieną buvo suorganizuota sporto 
šventė, kurios pradžia buvo pa
skelbta 8 vai. ryto, kada bažny
čioje prasideda prisikėlimo pa
maldos. Tik vėliau, mokytojams

įsitikinus, kad taip anksti -sek
madienį mokiniai nesusirinks, 
rajono valdžia leido šventę pra
dėti pora valandų vėliau.

Sekminėse Dubičių bažnyčio
je yra didieji 40 vai. adoraci
jos atlaidai. Ta proga Sekmi
nių dieną mokyklai buvo įsaky
ta suorganizuoti privalomą tu
ristinį žygį.

OUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body worka-palntlng- 
w»ldtng, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 HHIskto AveM Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Tovrlng phone Hl 1-6666.* Aftor 6 PM — 843 - 6677.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 
J883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė veatu 
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmo* 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodltles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus Ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš Wšbū, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, DJP. adresas: 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.'

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI.
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tasolino •A MEM0RIALS
66-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

i933 + i 97 6

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

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

MARCO ISLAND, FLORIDĄ.
Čia rasite:

Gintarinį pajūrį, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būreli (Lietuvių, delfinų, žuvelių 
ir žuvėdrų,) Jūsų nuosavame "condominium hotel” bute.

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

mais. Jūsų ir Jūsų palikuonitf amžinai. Galima pirkti savaitinę nuosavybę ar daugiau.

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

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

dolerių už vasamam ius, bet pirk ite atostogų butą su visa is patarnavime is nuo $3,800.00 ligi 
$8,000.00.

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

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

Naudoja ir anoniminius 
laiškus

Simnas (Alytaus raj.). 1984 
balandžio 29 ir gegužės 3 Sim
no vid. m-klos VlIIb kl. auklė
toja L. Žilionienė klasėje atpa- 
sakojo, neva, jos gautą auklėti
nės Redos Tarasevičiūtės įsiti
kinimus ir elgesį šmeižiantį ano
niminį laišką.

1984 gegužės 8 Petronė Tara- 
ševičienė, Redos motina, pareiš
kimu kreipėsi į Lietuvos Švieti
mo ministrą, Alytaus rajono 
švietimo skyrių ir Simno vidu
rinės mokyklos direktorę, reika
laudama atitaisyti jos dukrai 
padarytą moralinę skriaudą, 
priešingu atveju žadėdama duk
ters neleisti į mokyklą.

“Auklėtoja, neva, remdamasi 
anoniminiu laišku, pašiepė 
dukrą, kad lanko bažnyčią ir per 
anksti flirtuoja su tokių pat įsi
tikinimų berniukais”, — rašo 
pareiškime P. Tarasevičienė.

1984 balandžio 15 P. Tarase
vičienė buvo iškviesta į Alytaus 
raj. Švietimo skyrių. Vedėjo 
Makštučio akivaizdoje moky
toja L. Žilionienė prisipažino? 
negerai padariusi, teisinosi, jog 
buvo susinervinusi, o laiškA 
skaitymas buvo suderintas su 
mokyklos direktore. Viešai atsi
prašyti mokinę mokytoja L. Ži
lionienė atsisakė, aiškindamas!, 
kad tai žemins jos autoritetą 
mokinių tarpte Vedėjas Makštu- 
tis pripažino, kad mokytoja pa
sielgusi neteisingai, pažeminusi 
mokinę, bet atsiprašyti, jo nuo
mone. nereikia. Makštutis įspėjo 
P. Tarasevičienę, kad už dukters 
neleidimą į mokyklą bus nu
bausta 30 rub. administracine 
bauda.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

.kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
V AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCRA

(Tuo ir baigėme spausdinti 
LKB Kronikos 63 numerį.)

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL: 718 769-3300
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“Kronikai77 trylika metų!

PALMĖS ŠV. PETRO BAZILIKOJE

Kovo 19, šv. Juozapo diena, 
yra “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” gimtadienis. To
kią dienų ji pasirodė 1972 me
tais.

Lietuviškų laikraščių redakci
jos net susijaudinusios gaudė 
pirmuosius numerius ir juos 
skelbė savo laikraštyje. Kaip tai 
atsitiko, kad išleido pogrindžio 
laikraštį? Prie tokios sistemos, 
prie tokio sekimo, kad pagauna 
net aguonos grūdą, dabar štai — 
pogrindžio laikraštis!

Tada velionis pro f. Juozas 
Brazaitis, Darbininko redak
torius, parengdamas spaudai iš 
Lietuvos atėjusią kun. Zdebskio 
bylą, kalbėjo, kad ateina nauja 
kovotojų karta. Toji karta ir iš
leido “Kroniką”. Prof. Brazaitis 
ir bvvo tas, kuris giliai įžvelgė 
į “Kronikos” esmę, jos paskirtį 
ir jai skyrė didelius uždavinius. 
Kai pasirodė “Kronikos” 7 
numeris, jis buvo tas, kuris visus 
numerius parengė spaudai ir iš
leido viename tome. Rūpinosi 
tuo išleidimu, kad "Kronika” ne
žūti/ neišsibarstytų, o būtų su
telkta į tomus. Jo pavyzdžiu 
seka ir toliau — ir toliau lei
džiami "Kronikos” solidūs to
mai.

Nei patys pirmųjų numerių 
redaktoriai, nei organizatoriai 
nenumatė, kad “Kronika” taip 
ilgai išsilaikys. Nenumatė, kokį 

. pasisekimą ji turės.
ii Tuo metu, prieš "Kronikos’ 
pasirodymą, ateistų veikla buvo 
taip užgožusi žmones, kad visur 
darėsi beviltiškai gūdu. Tada ir 
prabilo "Kronika”, prabilo gyve
nimo faktais, kad visi matytų, 
kaip yra persekiojami tikintieji. 
Faktai patys kalbėjo vaizdžiai ir 
Įtaigojančiai.

“Kronika davė pradžią kitai 
pogrindžio spaudai. Iki tol nie
kas neišdrįso pamėginti ir pra
bilti. O štai "Kronikos” pavyz
džio paskatinti ėmė rodytis vis 
nauji pogrindžio leidiniai. Sa
koma, kad jų esą net 15. Ša
lia “Kronikos” iš kitų pogrindžio 

laikraščių labiausiai išryškėja 
“Aušra”.

“Kronika” tautoje sukėlė reli
ginį atgimimą ir tą religiją su
liejo su lietuviškumu. Naujas 
patriotinis religinis entuziaz
mas pasiekė ja$himą ir ten 
sukėlė naujus sąjūdžius.

“Kronika” parodė, kad ir tose 
sąlygose galima pasipriešinti, o 
kur priešinamasi, ten atsiranda 
ir heroizmas, išauga nauji hero
jai, kurių pavyzdys jau uždega 
kitus kovoti.

“Kronika” davė eilę kalinių, 
kurių vardai nuskambėjo visame 
pasaulyje, kurie pasidarė tautos 
didvyriai ir visų pažiba.

“Kronikos” gal svarbiausias 
vaidmuo buvo ne Lietuvoje, bet 
užsienyje. “Kronika” tuoj buvo 
verčiama į kitas kalbas ir skel
biama. Į anglų kalbi} išverčia
mas kiekvienas numeris ir tuoj 
išleidžiamas, išsiuntinėjamas 
kuo plačiausiai visom informa
cijos įstaigom, Amerikos vysku
pam, spaudai. “Kronikos” me
džiaga tiesiog sudrebino pasau
lį ir Lietuvai laimėjo naujų 
draugų, atkreipė viso pasaulio 
dėmesį į Lietuvą, į religijos 
persekiojimą Lietuvoje.

Niekada Lietuvos byla ir visi 
lietuviški reikalai nebuvo taip 
išgarsinti pasaulyje, kaip dabar. 
Ir tai padarė “Kronika”. Čia di
deli vaidmenį atliko ir Amerikos 
lietuviai, kurie rūpestingai 
“Kronikas” vertė į kitas kalbas 
ir jas išleido atskirais sąsiuvi
niais, atskirais tomais. Daug pa
sitarnavo ir lietuviškos radijo 
programos, skiriamos Lietuvai. 
Jos skaitė ir skaitė “Kronikos” 
puslapius ir tokiu būdu stiprino 
tautą, nes ten dėl didelio su
varžymo ir sekimo “Kronika” 
pasiekia tik labai artimus žmo
nes, o zper radiją pasiekia visą 
tautą.

Ir šiam kovos šaukliui, di
džiajam žibintui jau 13 metų! 
Jau mūsų redakciją pasiekė 
“Kronikos” 65 numeris. Vadi-

Romoje kiekvieneriais metais 
Palmių-Verbų sekmadienį šv. 
Tėvas šventina palmių šakeles 
ir jas išdalina kardinolam, vys
kupam ir pasauliečiam. Yra pri- 
mintina, kad per ketinius šimt
mečius Bresca šeima iš Romos 
turi teisę pristatyti tas palmes 
Šv. Tėvui, ši privilegija rišasi su 
25.5 metrų aukšto olielisko pa
statymu Šv. Petro aikštėje 1586, 
popiežiaujant pranci škonu i
Sikstui V.

Anas milžiniškas obelisko gra
nitas anksčiau stovėjo Egipte, 
Heliopolio mieste, prie Nilo 
upės ir puošė dievaičio švento
vės aikštę ir laivo pašvęstas sau
lės dievaičiui Atum Re.

Galingasis romėnų valdovas
Caligula įsakė šitą milžinišką 
akmens koloną, kuris svėrė 2300 
centnerius, atgabenti į Romą, 
idant papuoštų savo cirką.

Senovės romėnai tą akmens 
koloną vargais negalais per jū
ras atgabeno į Romą 67 m. 
po Kristaus gimimo. Gyvieji 
degėlai, degantieji krikščionys 
— kankiniai, ją apšviesdavo. 
Dabar ji stovi Šv. Petro aikštėje.

Jos įrengimas Šv. Petro aikš
tėje pareikalavo daug prakaito 
ir sunkenybių. Buvo sukviesti 
ano laiko geriausi architektai, 
inžinieriai ir matematikai. Pasi
ruošimas tęsėsi beveik metus. 
Iš tvirčiausio ąžuolo medžio bu
vo pastatyti ramščiai, pagamin
tos 47 labai storos ir ilgos virvės. 
Čia darbavosi 900 darbininkų ir 
140 arklių traukė, suko prie ge
ležinių skridinių ir keltuvo.

Susirūpinęs popiežius turėjo 
su mirties bausmės įsakymu už
drausti kalbėti. Mirties bausme 
buvo uždrausta kalbėti, kad ne
trukdytų vyriausio vado Fon
taną įsakymų. Vakare 5 valandą 
obeliskas, žmonių miniai džiū
gaujant, jau stovėjo savo vietoje.

Šio darbo metu galėjo įvykti 
didelė nelaimė. Mat, vyriausias 
inžinierius Fontaną, apskaičiuo
damas virvių išsitempimą, su
klydo, virvės ir skridiniai nuo 
smarkaus įtempimo pradėjo 

nas_ per metus pasirodo “Kro
nikos” 5 numeriai. Kokia tai jė
ga, kokia tai organizacija!

Didžiuojamės visais “Kro
nikos” redaktoriais, visais orga
nizatoriais, kurie nugali to
kius sunkumus ir išlaiko “Kro
nikos" tęstinumą.

Jie pirmą numerį išleido šv. 
Juozapo dieną, nes šv. Juozapas 
yra Bažnyčios globėjas. Tegu 
tas šv. Juozapas globoja ir juos, 
kurie taip ištikimai ir šventai 
gina Kristų ir Bažnyčią!

Dievo palaima tegu lydi jus 
visus, šaunieji Lietuviško Rūpin
tojėlio Riteriai! 

degti, bet niekas neturėjo teisės 
šaukti pagalbos. Paskutiniu 
momentu tylumoje šūktelėjo jū
reivis Bresca iš S. Rėmo: “Aųua 
alle funi!” Vandens ant virvių! 
— Vanduo sutvirtino ir užgesi
no ^virves, ir dabar palengva 
obeliskas kilo aukštyn.

Bresca nebuvo nuliaustas. Bet 
priešingai — popiežius pasiūlė 
jam išsirinkti malonių. Ir jis 
prašė popiežiaus malonės, kad 
kasmet jo šeimai leistų pristaty
ti palmių šakas — Palmių-Ver
bų sekmadienio pašventinimui 
Šv. Petro bazilikoje, kur pats 
popiežius jas šventina ir dalina
tikintiesiem.

“Lietuvių Enciklopedija”, 
XXXIII, pi. 406 rašo: “Pop. Siks
to V privilegija verboms šiai 
bazilikai paruošia ir pristato 
viena šeima (Bresca di S. Rė
mo), pagaminus jas iš sausų pal
mių šakų, sudarant įvairias figū
ras ir ornamentus. Tokių verbų 
pristato 600 (300 bazilikai ir 
300 kiti} bažnyčių kapitulom ir 
vienuolynam). Popiežiui paga
minti ir padovanoti verbą turi 
(pop. Leono XII suteikta 1829

Obeliskas Šv. Petro bazilikos 
aikštėje Vatikane 

privilegijų) vienuolės kamal- 
dulės. Ji yra panaši daugiau į 
medalį su visokiais papuošalais 
ir paveikslais. Šią verbą popie
žius paprastai padovanoja ko
kiam nors žymesniam asmeniui 
(tokia verkią buvo gavęs iš pop. 
Pijaus XI arkiv. Pr. Karevičius 
1926).”

Pop. Si kstas V įdėjo Šv. Kry
žiaus relikviją į kryžių, kuris 
spindi viršum obelisko, o jo pa
—_-------------------------------------------------- -----

SOVIETINĖS APGAVYSTĖS
Jau pradedama viešai spau

doje komentuoti, kaip sovietai 
savo suktybėmis apnarpliojo 
amerikiečių teisminę sistemą.

Kovo 4 New Yorko City Tri
būne laikraštyje Michel Szaz 
rašo, kaip KGB infiltravo me
lagingus parodymus į OSI suda
romas “nacių medžioklės” bylas.

Jo straipsnis “Soviets dupe 
U.S. justice system with KGB 
evidence on “Nacis” (mes 
verstume: “Sovietai su KGB 
pagelba sukvailino Amerikos 
teisinę sistemą apie “nacius”) 
yra tikrai informacinis ameri
kiečių skaitančiai visuomenei.

Paduota keletas nupilietini- 
mo ir deportacijos pavyzdžių 
iš OSI darbuotės, kaip KGB 
Sovietįjoj “paruošia” liudinin
kus OSI daromoms investigaci- 
joms panaudojant net vaizda
juostes.

Kaip pavyzdį nurodo J. Kungio 
bylą, kur teisėjas Dickson De- 
bevoice nepatikėjo sovietiškom 
vaizdajuostėm, nes jos buvo 
padarytos prokuroro ir teisėjo 
akyvaizdoje, kas supanuoja, kad 
parodymai yra priverstinai at
likti iš baimės būti nubaustam.

Be to, nuvykę OSI investiga- 
toriai į Sov. S-gą buvo KGB 
agentų priežiūroje daromų ap
klausinėjimų dalyviais ir liudi
ninkams “buvo priemenamos 
įvykių aplinkybės” kuriose jie 
matė kaltininką.

Kungio byla yra tik pavyzdys 
apie prieš baltarusius, pabaltie- 
čius ir ukrainiečius vedamas in- 
ve stacijas, kurie yra “nereikš
mingi naciai” padarę tariamus 
ir dabar OSI jiems primetamus 
nusikaltimus, paremtus sovietiš
kai s parodymai s.

Kodėl tai daroma?

Ogi tam, kad apšmeižti pabė
gėlius bei esančias jų organiza
cijas JAV, kad jie yra buvę 
nacių kolaborantai ir vykdę 
nusikaltimus prieš žmoniškumą.

Tokia KGB varoma disinfor- 
macija prieš pabėgėlius baltie- 

pėdėje jis liepė įrašyti šiuos 
liturginius himno žodžius: 
“Christus vincit, Christus reg- 
nat, Christus imperat Christus, 
populum suum ab omni hoste 
defendat” — Kristus laimi, Kris
tus viešpatauja, Kristus įsako! 
Kristau, Tu vėl sergėk savo tau
tą nuo visų priešų!

T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM

čius, baltarusius ir ukrainiečius 
yra sovietams reikalinga ir nau
dinga ir kai kas gali Ameriko
je tuo patikėti.

Ši akcija parodo, koks yra mo
ralinis iki kraštutinumo priėjęs 
totalitarinio režimo iškrypimas, 
kur panaudojami policijos ir 
teismo organai prieš asmenis, 
kurie, prieš atvykdami į šį kraš
tą, gal ir pamelavo apie savo 
veiklą karo metu.

Kaip galima tikėti liudininko 
gera intencija ir jo parodymais 
buvus pačiam nusikaltimų daly
viu? Už tuos nusikaltimus pats 
liudininkas turėtų būti nubaus
tas Sov. S-goj, bet, versdamas 
kaltes ant “nacių karo nusikal
tėlio” gyvenančio Amerikoj, iš
vengia bausmės.

Kongresmanas Peter W. Ru
dino, Jr. (D-N.J.) atsakydamas į 
ukrainiečio Myron Leskievv laiš
ką apie KGB naudojamus meto
dus, sako, kad jis nebuvo in
formuotas žvalgybos šaltinių,jog 
sovietai naudoja apgavystes 
“karo nusikaltėlių” bylose.

Ką gi tai reiškia? O tai turi 
reikšti, kad ČIA turi svarbesnių 
uždavinių negu patikrinti sovie
tų pateiktus liudijimus duotus 
Sovietų Sąjungoj prieš tariamus 
nacius Amerikoje- Supranta, 
kad yra daug svarbių užduo
čių žvalgybos tarnybai; bet juk 
ir pati žvalgyba, daugeliu atve
ju yra įrodžiusi, kad KGB nau
doja visokias disinformacines 
priemones ir techniką prieš vy
riausybes, spaudą ir media — ra
diją ir televiziją.

KodėJ gi dabar KGB nepasi
naudotų šia proga ir per Ame
rikos juridinę sistemą nemėgin
tų įbauginti ir diskriminuoti 
emigrantinių bendruomęnių?

Nėra abejonės, kad tokiuose 
kaltinimų įrodymuose gali būti 
ir dalis tiesos. Tačiau, vieninte
lis įrodymas, kuris būtų priim
tinas, tai nepriverstini liūdini n-

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo 

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

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

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

•— PAULIUS JURKUS

8.—

Vyskupui Motiejui Valan
čiui rūpėjo visos gyvenimo sri
tys, kad jo vyskupija būtų apsi
švietusi ir pažangi. Kaip ne kartą 
pabrėžėme, jam ypač rūpėjo lie
tuviškasis raštas. Jo paties akyse 
Antanas Baranauskas pasireiškė 
kaip poetas, štai ėmė ir atsidū
rė Peterburge. Vyskupas norėjo, 
kad jis triūsti} tautiečiam. Vys
kupas jam priminė, kad tas kraš
tas (Aukštaičiai) nuo neatmena
mų laikų neturi savo rašytojo ir 
turi naudotis žemaitiškomis 
knygomis.

Kokia plati čia Valančiaus pa
žiūra — kiekvieną etnografinį 
vienetą puoselėti, kad jis turėtų 
savo rašytojus. 19 amžiaus pra
džioje lietuvių literatūroje do
minavo žemaičiai. Tik apie am

žiaus vidurį atsiranda daugiau 
balsų ir iš kitų etnografinių 
vienetų. Vyskupui Valančiui rū
pėjo, kad visos tarmės turėtų ko 
skaityti. Šiuo atveju aukštaičių 
tarmei atstovavo poetas Anta
nas Baranauskas.

Vyskupas Valančius neleido, 
kad Baranauskas kiltų į aka
demijos viršūnes. Jis 1865 metų 
rudenį Baranauską atšaukė iš 
akademijos.

Kaip tai suprasti — atšaukė?
Kiekvienas kunigas, kai gauna 

šventimus, yra kaip koks inven
torius įrašomas į jo pasirinktos 
vyskupijos sąrašus. Jis pasidaro 
jau vyskupo nuosavybė. Be vys
kupo leidimo jis negali išvykti į 
kitus kraštus, eiti kituose kraš
tuose atsakingas pareigas. Ir 

kun. A. Baranauskas, būdamas 
Peterburge, juridiškai priklau
sė Varnių, arba Žemaičių vysku
pijai. Jo tiesioginis viršininkas 
buvo vysk. Motiejus Valančius.

Vyskupijos centras perkeltas 
i Kauną

Minėjome, kad 1863 per kraš
tą praūžė sukilimas. Jo malšin
ti buvo atsiųstas Muravjovas, 
kuriam pridedamas Koriko epi
tetas. Sukilimas buvo žiauriai 
numalšintas. Paskui prasidėjo 
didelės represijos.

Vyskupas buvo vienintelė tik
ra ir didelė pajėga aname tam
siame, nemokytame krašte. Ir 
tas vyskupas gyveno Varniuose, 
labai toli'-nuo visų centrų, nuo 
Kauno gubernijos centro. Jei 
norėjai jį aplankyti, reikėjo ka
rietom keliauti bent pora trejetą 
dienų. Varnių nebuvo galima su
kontroliuoti, kas ten atvažiuoja, 
ką daro pas Vyskupą, kur paga
liau pats vyskupas važiuoja.

Muravjovas padarė radikalų 
sprendimą — 1864 metais įsakė 
visam vyskupijos centrui persi
kelti į Kauną. Tą centrą sudarė 
vyskupijos kurija, visi tarnauto
jai, pats vyskupas ir kunigų se
minarija.

Gubernijos valdininkai atsi
vežė vyskupą į Kauną ir liepė 
pasirinkti, kuri bažnyčia bus jo 
katedra, kur jis nori gyventi, kur 
perkelti seminariją. Kito kelio 
nebuvo. Reikėjo sutikti.

Vyskupas pasirinko augusti- 
nijonų vienuolyno bažnyčią. Ji 
buvo didžiausia. Čia turėjo būti 

jo katedra. Patsai įsikūrė arti 
katedros, netoli surado patalpas 
ir kunigų seminarijai.

Dabar rusų administracija 
galėjo sekti vyskupą. Bet vysku
pas nepasimetė. Irtose sąlygose 
jis sugebėjo organizuoti gyveni
mą, išlaikyti seminarijos lygį.

Žemaičiai buvo apkrikštyti 
1413, vyskupija buvo įkurta 1417. 
Jos centras buvo Medininkai, 
arba Varniai. Dabar maždaug 
po 450 metų viskas buvo išardy
ta ir pakeista. Ir tai atliko oku
pantai, tų okupantų uolus įran
kis — general-gubematorius 
Muravjovas. Viskas buvo lau
žiama jėga ir sutrypiama, kari 
viskas absoliučiai paklustų 
carui.

Iš kitos pusės — centro per
kėlimas į Kauną teigiamai pa
veikė ir patį Kauną. Jis darėsi 
lietuviškesnis, judresnis. Iš jo 
vystėsi nauji ateities pradai, ku
rie jau kalbės apie nepriklauso
mą Lietuvą. Tos nepriklauso
mos Lietuvos, tos savitos lietu
viškos kultūros puoselėjimo 
centras ir pasidarė Kaunas, nes 
jis sutraukė jau atbundančios 
Lietuvos geriausias pajėgas, ku
nigų seminarija virto nauju lie
tuviško patriotizmo centru.

A. Baranauskas Kaune
Atšaukęs A. Baranauską iš Pe

terburgo, vysk. M. Valančius 
ji paskyrė Kauno katedros vika
ru. Nenorėjo jo išsiųsti kur į 
provinciją, gal net į gerą vietą. 
Jis rūpinosi Baranausko kitokia 

karjera- A. Baranauskas vikam 
buvo tik metus — 1866 - 67.

Tai Buvo vieninteliai metai, 
kai A. Baranauskas turėjo pro
gos pajusti eilinio kunigo darbą 
parapijoje. Bet ir čia buvo ka
tedra, kur buvo pilna rinktinių 
kunigų, žibančios hierarchijos. 
Jie visi žinojo, kokia čia pajėga 
kitėjo į vikaro vietą — tai dvasi
nės akademijos profesorius. Visi 
suprato, kad jis čia tik laikinai.

Kauno kunigų seminarijos 
profesorius

Kauno kunigų seminarija, at
laikiusi persikėlimą iš Varnių, 
jau buvo apsitvarkiusi ir susi
telkusi mokslui. Tai 1867 metų 
rudenį joje pradėjo profesoriauti 
ir kun . Antanas Baranauskas.

Jis dėstė dogmatinę teologiją, 
homiletiką ir lietuvių kalbą. Dar 
buvo ir priedinės pareigos': nuo 
1874 seminarijos inspektorius, 
nuo 1^79 — kapitulos kanaunin
kas, n no 1883 prelatas, nuo 1884 
—Žemaičių vyskupo pagelbinin- 
kas.

Homiletika, arba mokslas 
apie pamokslų sakymą, anksčiau 
buvo dėstoma lenkiškai. Čia įsi
kibo rusų valdžia. Norėdama su
mažinti lenkų įtaką, atskirti lie
tuvius nuo lenkų, uždraudė ho
miletiką dėstyti lenkiškai. Taip 
A. Baranauskas pirmiesiem kur
sam homiletiką turėjo dėstyti 
lietuviškai. Čia jis susidomėjo 
lietuvių kalba. įsitraukė į kalbo
tyros mokslą ir pasidarė rimtu 
kalbininku.

Tuo pačiu jis nutolo nuo poezi
jos. Gal būt jo poezija nutilo 
todėl, kad jis nebeturėjo litera
tūrinės aplinkos. Buvo dingusi 
poetinė romantika. Niekas jam 
nebekalbėjo apie aukštą ir kilnų 
poeto pašaukimą, apie aukštus 
idealus, seniai jau buvo mirusi 
ir poetė Karolina Praniauskaitė. 
Jo literatai draugai iš Varnių 
seminarijos išblaškyti. Gyve
nimas nešė savo rimtį ir naujas 
pareigas. Jis buvo darbštus ir 
pareigingas mokslininko tipo 
žmogus, tad ir pasinėrė į naujus 
kalbotyros mokslus.

Būnant jam Kauno kunigų se
minarijos profesoriumi, 1875 
gegužės 29 mirė jo didysis vys
kupas. Motiejus Valančius.

Šį vyskupą jis didžiai verti
no dėl jo kultūrinės veiklos. Ba
ranauskas ir buvo parinktas per 
Valančiaus laidotuves pasakyti 
pamokslą lietuviškai. Tada grau
džiai prabilo aukštaičio poeto 
siela, atsisveikindama su tuo, 
kuris jį iškėlė į pirmaeilius Lie
tuvos žmones — į poetus, j aukš
to dvasininko postą.

Jam kurį laiką teko dirbti ir 
su kitu Žemaičių vyskupu Me
čislovu L Paliulioniu. Tai buvo 
keista asmenybė — lenkai jį 
laikė litvomanu. o lietuviai len
ku. O jis pati buvo uolus ku
nigas — vyskupas, troškęs mirti 
kankinio mirtimi. Jis norėjo, 
kad nišai jį ištremtų į Sibirą. 
Visada prie tujini laikė kelionei 
parengtą lagaminą, bet — niekas 
jo neištrėmė. {Hus daugiau)
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Los Angeles Spindulio šokėjai atlieka programą

LOS ANGELES, CALIF
VASARIO 16-OSIOS

MINĖJIMAS
R. Bureikaitė — programos 
vadovė

bažnyčioje atlaikys lietuviam 
sumą 10:30 vai. ryto ir pasakys 
pamokslą.

Kun. Felikso Gurecko, Lietu- 
Vos Dukterų Draugijos įsteigė
jo, mirties4 8 metų sukakties 
proga kovo31, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto šv. Kazimiero bažny
čioje už jį ir mirusias draugijos 
nares bus aukojamos mišios. Lie
tuvos Dukterys Los Angeles įsi
kūrė 1973 ir dabar tiri arti 100 
narių. Vargstančių lietuvių šal
pai išleista 20,000 dol. su Vir
šum.

gi a Lietuvių Bendruomenė ir 
sporto klubas “Banga”.

Komp. OnaMetriidenė sasavo 
vyru Antanu, gyveną Woodland 
Hills, Calif., kovo 5 šeimos ir 
artimųjų ratelyje atšventė vedy
binio gyvenimo auksinę sukaktį. 
Tarp daugybės sveikinimų buvo 
gautas ir šv. Tėvo palaimini
mas.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimui buvo užsa
kyta erdvi Marshall aukštesnio
sios mokyklos salė. Atsisakius ją 
išnuomoti, minėjimas vyko Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje, kur tilpo tik 500 žmonių. 
Kiti programos klausėsi lauke, 
stovėdami už durų.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
prof. dr. Jonas Genys, specia
liai atvykęs iš VVashingtono. DC. 
Jo trumpa kalba (28 minutes) 
buvo Įdomi. Kalbėjo apie šiii 
dienų Lietuvos laisvinimo prog-

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
konsulas inž. Vytautas Čeka
nauskas, Estijos konsulas Emest 
Laur, Latvijos konsulo atsto
vas Alfons Reins ir estų veikė
jas Bemard Nurmsen.

Alto pirm. inž. Antanas Ma
žeika pristatė kovojusius už Lie
tuvos laisvę. Jų skaičius kasmet

niažėja. Invokaciją sukalbėjo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
naujasis klebonas kun. dr. Al
girdas Olšauskas. Solistas An
tanas Polikaitis sugiedojo Ame
rikos himną. Programai vado
vavo jaunoji karta: Daina Pet- 
ronytė ir Arnoldas Kungys. Už
darymo žodį tarė inž. Rimtau
tas Dabšys.

iŠ rvto Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj klebonas 
kun. dr. A. Olšauskas aukojo 
mišias ir pasakė šventei pritai
kytą pamokslą. Mišių metu Įspū
dingai giedojo parapijos cho
ras ir solistai, vadovaujami 
komp. Br. Budrumo.

Meninėj programoj buvo at
likta rašytojo Anatolijaus Kai
rio drama "Emilija Platerytė”. 
Šiai dramai muziką parašė

SOVIETINĖS
APGAVYSTĖS

v ertė ją į operą. Labai gerai pa- 
sireiškusiame chore dainavo 
apie 40 dainininkų, jų tarpe 
daug jaunimo. Solo partijose pa
sireiškė solistai: Birutė Dabšie- 
nė-Vizgirdienė, dainavusi pa
grindinę Emilijos Platerytės 
rolę, Antanas Pavasaris, Anta
nas Polikaitis, Rita Ringytė- 
Hopkins ir Vytenis Dūda. Inst
rumentais palydėjo: fleita —

PALYDĖJOME UŽGAVĖNES
Vasario 16 Šv. Kazimiero pa

rapijos salėje įvyko jaunimo tra
dicinis Užgavėnių renginys, po
puliariai žinomas blynų baliaus 
vardu. Tokie renginiai Los An
gelėse jau daugelį metų vyksti 
prieš prasidedant gavėnios se
zonui. Sumanytoja yra Ona Ra- 
zutienė, jaunimo ansamblio va
dovė, kuri stengiasi į šį ansamb
lį įjungti jaunimą pradedant 
vaikų amžiumi, kad būtų proga 
juos išauklėti lietuvių kultūroje. 
Jai talkina šokių vadovė Dan
guolė Razutytė-Vamienė su arti
miausiais padėjėjais: A. Mačiu
lyte ir J. Bužėnu, o paskutiniu 
laiku į talką atėjo ir Linas Poli
kaitis su Regina Stančikaite. Jau 
daugelį metų ištvermingai talki
na pianistė M. Barauskienė. Pa
kviesti mielai bendradarbiauja 
akordeonistai J. Aras ir R. Poli
kaitis, taip pat lituanistinės mo
kyklos choro vadovas A. Poli
kaitis. Reikalui esant, Į talką 
ateina ir muzikas A. Jurgutis. 
Jų visų bendromis pastantomis 
buvo paruošta ir šių metų vaka
ro programa. Programos vadovė 
buvo R. Bureikaitė, kuri, pasvei
kinusi gausiai susirinkusius, 
pradėjo D. Mitkienės sukurtu 
šiai progai eilėraščių.

Tada šeštad. mokyklos moki
niai K. Garodeckas ir V. Balt
rušaitytė deklamavo eilėraščius, 
o lituanistinių mokyklų choras 
padainavo dvi daineles “Lietu
va” ir “Grįšim”. Jauniausieji 
pašoko Kalvelį ir Noriu miego. 
Įdomu buvo stebėti pradedan
čiųjų pirmuosius šokimo žings
nius! D. Žemaitaitytė, V. Kiš-, 
kytė, V. Varnaitė, V. Kašeliony- 
tė ir trečio, ketvirto ir penkto 

skyriaus berniukai, pasikeisda
mi deklamavo-eilėraščius “Vytis 
ir trispalvė” (Vytės Nemunėlio) 
ir kitus. Kudirkų šeima pasi
reiškė kaip gabūs instrumenta-

listai, o P. Mošinskis dainavo 
apie Algį.

Toliau jaunimas, R. Ruzgytei 
ir O. Šepikaitei dainuojant, gra
žiai pašoko Klumpakojį ir Vėda
rą. Į sceną išėjo vyresnieji 
“Spindulio” nariai ir tuoj pasi
girdo liaudies dainos “Tykus va
karas” ir kitos, o toliau dainuo
jant Ruzgytei ir Šepikaitei, buvo 
šokamas Klumpakojis ir keletas 
kitų šokių. Pagaliau “Spindu
lio” reprezentacinė grupė atli
ko Subatėlę ir Vakarušką. Pro
grama buvo baigta dainomis 
“Dainuokim visada” ir kitomis. 
Baigiamąjį žodį pasakė T. Dab- 
švs, “Spindulio” seniūnas.

B.R.

TRUMPAI
Vysk. Paulius A. Baltakis, 

OFM, paskirtas lietuviam kata
likam išeivijoje, grįždamas iš 
Australijos, balandžio 11-14 ap
lankys Los Angeles lietuvius ir 
lialandžio 14, sekmadienį, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos

Tautos Fondo ruošiami pietūs 
įvyks balandžio 21, sekmadienį, 
12:30 vai.

Dr. V. Palčiauskui pagerbti 
gegužės 18, šeštadienį, Tautinių 
Namų salėje rengiamas pagerbi
mo vakaras su vakariene. Dr. V. 
Palčiauskas laimėjo šachmatų 
pasaulinio meisterio vardą (su
si rašinėjant). Pagerbimą ren-

Balfo Los Angeles skyrius 
1984 metais surinko 16,596 dol. 
aukų, šaltiniai: 4,789 dol. su
rinkti Balfo 40 metų sukakties 
minėjimo metu, 10,329 dol. gau
ti piniginio vajaus rinkliavoje, 
1,478 dol. gauti aukomis per va
jaus užbaigimo pietus. Gautieji 
pinigai paskirstyti: 1,320 dol. 
pasiųsta Vasario 16-osios gimna
zijai, 15,000 dol. pasiųsta Balfo 
centrui ir 76 dol. 
adm i ni straci niam 
Skyriaus valdybos 
yra A. Mitkevičius.

sunaudoti 
reikalam, 
iždininku
— L.Ž.K.

BALTK 
TOURS

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ

KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

(atkelta iš 3 psl.)

kų parodymai — nesuformuluo
ti KGB ir iš anksto nurodyti, 
kokie turi būt duodami parody
mai. Jeigu tokie nusikaltėliai ir 
yra, tai tegul jie po 30 metų lo
jalaus šiam kraštui gyvenimo ir 
būna priversti atsisakyti piliety 
bės ir išvykti iš JAV. bet jokiu 
būdu nedeportuojami į Sovietų 
Sąjungą. Reiktų jiems paieškoti 
krašto ar kraštų, kurie juos pri
imtų nuolatiniam apsigyveni
mui.

Bet, jeigu kaltinimai remiasi 
vien ar net dalinai sovietiškais 
paliudymais, tai tenka pilnai su
tikti su teisėju Debevoise, kuris 
atmetė kaltinimus prieš Joną 
Kungį.

Jeigu mes teisiame tariamus 
nacius bazuojantis sovietiniais 
parodymais, tai teršiame laisvę 
ir demokratijos principus. O 
naudodamiesi nelemta totalita
rizmo sistema ,savo kaltinimais 
daromės jos šalininkais ir pase
kėjais. O tai yra ne amerikietiš
kas gyvenimo būdas.

LB CONNECTICUT APYGARDOS
Raimondas Mickus ir Tauras - KĄNOtOATAI Į LB XI TARYBĄ
Radvenis, pianinais- *— Aloyzas*^ v **-' • ~ ~ - • * “***
i______l:. D C ...J:_____ 1-.-

Kristina Mickutė, smuikais

Jurgutis ir R. Sodigurski. Aram 
žavo ir dirigavo komp. A. Jur
gutis.

Publika. įvertindama solistų 
choro, instrumentalistų ir kom
pozitoriaus darbą bei aukštą 
programos lygį, plojo net susto-

Šių metų programa visiem la
bai patiko, nes buvo Įdomi, nau
ja. trumpa. Lietuvos laisvinimo 
reikalam surinkta rekordinė su
ma — per 17,000 dol.

Minėjimą rengė Los Angeles

rius, prisidedant Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygardai ir 
Tautos Fondo atstovybei Ca- 
lifomijoje. Daugiausia darbo į- 
dėjo Aito pirm. inž. A. Mažeika.

Su svečiu paskaitininku 
prof. dr. J. Geniu susipažinimo 
pietūs tuoj po minėjimo įvyko 
Tautiniuose Namuose, kur daly
vavo apie 150 asmenų.

Linas Balsys, 24 m., mokyto
jas, LB X tarybos narys, veik
lus LB ir jaunimo organizaci
jose.

Irena Belanger-Leiberytė, 26 
m., buvusi LB Nevv Britain apy
linkės pirm., dabar valdybos 
narė politiniam reikalam.

Ignas Budrys, 52 m., inžinie
rius, LB X tarybos narys, Hart
fordo LB apylinkės pirm. Pasi
žymi veiklumu visuose lietuviš
kuose reikaluose.

Romas Butrimas. 46 m., ilga
metis LB Nevv Britain apylin
kės narys ir dabartinis jos pirmi
ninkas.

Zina Dresliūtė, 
nautoja, 
valdyboje 
nuo 1980. 
nizacijose 
veikloje.

Alfonsas Dzikas, 
nierius, LB VIII, 
rybų nary s, Hartfordo apylinkės 
valdyboje įvairiose pareigose 20 
metų su viršum. Veilus visuose 
lietuviškuose renginiuose.

Vaiva Gustienė-Vėbraitė, 28 
m., LB IX ir X tarybos narė, 
IX tarybos prezidiumo vice- 
pirm.. veikli visose lietuviškose 
organizacijose ir darbuose, ne 
tik Nevv Havene, bet ir už Con
necticut ribų.

Dr. Dalia Kavaliūnaitė, 33 m.,

23 m. tar- 
Hartfordo apylinkės 

Įvairiose pareigose 
Veikli jaunimo orga- 
ir visoje lietuviškoje

46 m., inži-

DAR NEPERVĖLU ATIDARYTI IRA PENSI
JOS INDĖLIŲ SĄSKAITĄ KASOJE.

Iki balandžio 15-tos kiekvienas dirbantis 
asmuo IRA sąskaiton gali padėti 2000 dol. suma, 
kuri bus nurašoma nuo 1984 metų uždarbio. 
Sumažėjus pereitų metų bruto pajamų sumai, 
sumažės ir valstybiniai mokesčiai, o Jūsų 2000 
dol. indėlis uždirbs KASOJE aukštus procentus, 
kurie taip pat yra laisvi nuo mokesčių. Todėl, 
prieš pildydami valst. mokesčių raportą, pasi
teiraukite telefonu, arba užeikite į KASĄ ir de
ponuokite IRA indėlį į saugią lietuvišką taupy
mo įstaigą.

Šiuo metu KASA padidino IRA palūkanas 
ilgesnių terminų indėliam, todėl pasitikrinę pa
matysite, kad KASA moka aukštesnius procen
tus, negu kiti bankai. KASA dirba Jūsų gero
vei jau 5 metai ir dar niekad Jūsų neapvylė. 
“Savi pas savus”, su pasitikėjimu ir vieningu 
žvilgsniu į ateitį!

KASOS adresas; Lithuanian Federal Credit 
Union, 86 - 01 1T4th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

Telefonas: (718) 441-6799. Jūsų patogumui, 
įstaiga veikia šešias dienas savaitėje.

tarnautoja, chemijos daktarė, 
laboratorijos vedėja.

Dr. Juozas Kraučiūnas, 74 m., 
ilgametis’ Conn. LB apygardos 
valdybos narys, Putnamo LB, 
apylinkės pirm., spaudos darbi
ninkas, veiklus visuose lietuviš
kuose reikaluose.

Albina Lipčienė, 68 m., LB IX 
ir X tarybos narė, ilgametė 
Connecticut apygardos valdybos 
pirm., apylinkės valdybos pirm., 
veikli ir kitose lietuviškose or
ganizacijose ir parapijos reika
luose, spaudos bendradarbė.

Prof. dr. Česlovas Masaitis, 
73 m., Putnamo LB apylinkės 
valdybos narys, Putnamo seselių 
rėmėjų valdybos pirm., paskaiti
ninkas ir spaudos bendradarbis.

Jaunutis, Pijus Nasvytis, 64 
m., inžinierius, tarnautojas, LB 
Hartfordo apylinkės valdybos 
narys, veiklus visuose lietuviš
kuose reikaluose.

Dr. Petras Vileišis, 78 m., pre
kybininkas, visuomenės veikė
jas, LB VIII, IX ir X tarybos 
narys, buvęs LB Connecticut 
apygardos valdybos pirm., veik
lus visuose lietuviškuose reika
luose savo apygardoje ir už Con
necticut ribų.

Jonas Šaulys 
LB Connecticut apygardos 
rinkimų komisijos vardu

RAŠINIŲ KONKURSAS JAUNIMUI

Lietuvių Moterų Federacijos 
Uhicagos Klulias skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Rašiniai 
anglų kalba, autoriaus pasirink
ta tema, liet liečiančia lietuvių 
tautą ar pačią Lietuvą. Autorius 
rašinį taiko savo pasirinktam: 
savo miesto ar savo mokyklos 
laikraščiui ar žurnalui. Raši
nys gali būti straipsnio ar net 
laiško pavidalu ir gali būti siun
čiamas tiesiai pasirinkto laik
raščio redakcijai. Rašiniai neturi 
būti ilgi, gali būti net vieno ar 
dviejų puslapių rašytų maši
nėle. Konkurse gali dalyvauti 
jaunimas tarp 16 ir 30 m.

Patį rašinį ar jau išspausdin-

to rašinio iškarpą, su pažymėta 
pavarde ir autoriaus adresu 
siųsti rašinių vertinimo komisi
jai: Svajonė Kerelytė, 2 Norton 
Dr., Lemont, IL. 60439. Rašiniai 
turi būti gauti iki balandžio 20, 
nes premijų įteikimas įvyks ge
gužės 5 Chicagoje.

Rašinių vertinimo komisija: 
Kun. dr. J. Prunskis, p. A. Likan- 
derienė, p. Sv. Kerelytė ir p. A. 
Paškienė.

Premijos: I — 100 dol., II ■— 
75 dol., III — 50 dol. Konkurso 
tikslas — paskatinti mūsų jau
nąją kartą Lietuvos ir lietuvių 
reikalus kelti amerikiečių 
spaudoje.

L.M.F. Chicagos Klubas

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

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

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

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA

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

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

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

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
• No. 507B: gegužės 7-18 — $1,439

No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 7020: liepos 2 - 13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17-29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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NEW Yorke ir apylinkėje gyvenan
čių rašytojų. | ją įeina Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Paulius Jurkus, Algirdas Lands
bergis, Nelė Mazalaitė ir Vytau
tas Volertas. Vertinimo komi
sija prašo knygų leidėjus iki ba
landžio 15 atsiųsti bent porą eg
zempliorių jų išleistų grožinės 
literatūros veikalų. Bus vertina
mi tik 1984 metais išleisti vei
kalai. Siųsti Tėv. Leonardo 
Andriekaus adresu, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
1 1207. Premijos įteikimas bus 
rudenį, Kultūros ir Mokslo sim-

Pennsylvanijos gubernatorius pasirašo Lietuvos nepriklausomybės dienos proklamaciją. Iš 
k. Charles Bojanic — GHAAC pirmininkas, gubernatoriaus žmona Ginny Thornburgh, 
Annie Morgalis — GHAAC lietuvių komisijonierė, Richard Jankowski — stovi dešinėje 
— GHAAC egzekutyvinis direktorius, aplinkui Lietuvos vyčiai iš įvairių kuopų.

PAS PITTSBURGHO LIETUVIUS WASHINGTON - BALTIMORE

Vasario 16 vakarą Pittsburgho 
Lietuvių Piliečių draugijos klu
bo puikiai išpuoštoje salėje 
įvyko Vasario 16-osios minėji
mas, į kurį ir šiais metais susi
rinko gražus skaičius Pitts
burgho ir apylinkių lietuviškos 
visuomenės.

Minėjimą atidarė Pittsburgho 
Alto skyriaus pirmininkas Vy
tas Yucius. Pasveikinęs susirin
kusius, jis perskaitė Amerikos 
Lietuvių Tarybos sveikinimą ir 
padėką už dalyvavimą nepri
klausomybės minėjime. Toliau 
minėjimui vadovauti buvo pa
kviestas Jonas Mikalauskas.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo iš Clevelando atvykęs 
dainos vienetas “UŽDAINUO
KIM”, vadovaujamas A. Biels- 
kaus. Invokaciją sukalbėjo Ho- 
mesteado Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos klebonas kun. F. 
Plantes. Po invokacijos sugiedo
tas posmelis “Marija, Marija”.

Žvakučių ceremonijom vado
vavo Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos ^klebonas kun., Vaclovas 
Karaveckas ir Seselės Pranciš
kietės. Užžiebus žvakutes (vieną 
nuo kitos) ir prigesinus šviesą
salėje, prie žvakučių šviesos 
Emilija Ritenour lietuviškai, Jo
nas Mikalauskas angliškai

Heinz. Rezoliucija buvo vienin
gai priimta ir perduota prezi
dentui Ronald Reagan, Pennsyl
vanijos senatoriam ir kongres- 
manam.

Pabaigai žodį tarti buvo pa
kviestas S LA pirmininkas, Alto 
vicepirmininkas Povilas Dargis.

Sekmadienį 10 vai. ryto, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo aukojamos mi
šios už kenčiančią Lietuvą. Lie
tuviškas mišias aukojo ir pri
taikytą pamokslą pasakė klebo
nas kun. Vaclovas Karaveckas. 
Po pamaldų sugiedotas tautos 
himnas.

1000 dol. aukų pasiųsta Alto 
centrui.

Šia proga labai pravartu 
paminėti mūsų dvi lietuviškas 
radijo programas, be kurių mūsų 
visuomeninis bei kultūrinis gy
venimas būtų neįmanomas. Po
vilo Dargio (jau daugiau 50 
metų) ir Aito Yuciaus “Tėviškės 
Garsų” (jau 20 metų) — radijo 
valandėlės ne tik iš anksto gar
sino nepriklausomybės minėji- į 
mą. bet ir visą vasario mėnesį 
savo programas įvairino pritai
kyta muzika, dainomis bei trum
pomis kalbomis. Buvo pasigęsta 
seselės pranciškietės Josephinos, 
kuri ir šiemet dėl nesveikatos

Pavasario vakaras
VVashingtono Kristijono Do

nelaičio lituanistinės mokyklos 
rengiamas vakaras įvyks balan
džio 27, šeštadienį, 7:30 v .v. Lie
tuvių namuose Baltimorėje.

Iš Chicagos atvažiuoja humo
ristinis - satyrinis teatras — Ant
ras kaimas su nauja progra
ma.

Visi kviečiami iš anksto reng
tis į šį linksmą vakarą!

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

Lietuvos atsiminimų koncer
tas ir banketas ruošiamas gegu
žės 11, šeštadienį. Bus paminė
ta radijo 44 metų sukaktis. Pra
džia 7:30 v.v. Koncertas vyksta 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos salėje Nevvarke, N.J. Pro
gramą atliks populiarus dainos 
vienetas iš New Yorko — Jinai 
ir trys gintarai. Prieš parengimą 
6 v.v. bus aukojamos mišios že
mutinėje salėje. Mišios aukoja
mos už gyvus ir mirusius radijo 
geradarius. Kvietimai gaunami p<)ZjUnio metu Chicagoje. 
pas radijo direktorių prof. dr. Jo
kūbą Stuką, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, N.J. 07060. Jis ir 
kviečia'visus kuo gausiau daly
vauti.

Balfo madų paroda įvyksta ba
landžio 28, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinyje. Ji bus 
ne tik įvairi, bet ir skirtinga nuo 
kitų parodų. Balfo New Yorko 
skyriaus valdyba kviečia dra
bužių stilizuotojas, modelistes 
parodos reikalais tartis su Re
gina Padvarietyte-Ridikiene, 
718 849-0670 ir Aldona Andriu- 
šyte - Klivečkiene 212 860-3475 
(po 7 v.v.).

A. a. Vlado Ingelevičiaus at
minimui LB Great Necko apy
linkė paaukojo 25 dol. Kultūros 
Židinio išlaikymui. Židinio val
dyba nuoširdžiai dėkoja Great 
Necko apylinkės valdybai, kuri 
niekad neužmiršta paremti lie
tuvių kultūros centro.

Liętuvių Rašytojų Draugijos 
metinei literatūros premijai 
skirti komisija sudaryta iš New

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

Atvelykio popietę balandžio 
14, sekmadienį, rengia New Yor- 
ko LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

— Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus organizacija įsikorpo- 
ravo Illinois valstijoj vardu: 
Lithuanian Christianity Jubilee, 
Ine. Pirmieji organizacijos di
rektoriai: Jonas Kavaliūnas, 
Adolfas Damušis, Linas Sidrys, 
Algis Kozlauskis, Mečys Vilkai
tis. Teisinis patarėjas — Saulius 
V. Kuprys.

— Žurnalistinėm premijom 
skirti komisija, sudaryta iš dr. P. 
Kisieliaus, Br. Nainio ir Alg. 
Pužausko, paskyrė dvi premijas 
po 500 dol. Liudai Rugienie- 
nei iš Detroito už reportažus iš 
šv. Kazimiero minėjimo Romoje 
ir popiežiaus lankymosi Kana
doje, ir Rūtai Klevai Vidžiū- 
nienei iš Valencia, Calif., už 
brandžias politinius ir visuome
ninius straipsnius. Premijų me
cenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis.

— Kanados LB Kultūros ko
misija paskyrė muzikui bei so
listui Vaclovui Verikaičiui 1984 
m. kultūrininko-visuomenininko 
500 dol. premiją iš Augustino 
Daukanto palikimo Kanados 
Lietuvių Bendruomenei.

— Valdas Adamkus, JAV Gam
tos Apsaugos Vidurio Vakarų 
administratorius buvo apdova
notas 1985 metų Amerikos Che
mijos draugijos žymeniu. Ap
dovanojimas paskirtas už darbą, 
populiarinant gamtos apsaugos 
idėjas visuomenėje, parodytą rū
pestį, sprendžiant gautosaugi- 
nes problemas nuo patUS—EPĄ 
įsteigimo, ir už per paskutinį 
dešimtmetį atsakomingą vado
vavimą Vidurio Vakarų regio
nui pavaduotojo ir administra
toriaus pareigose."

— Lietuvių Fondo tarybos nu
tarimu, visuotinis metinis narių 
suvažiavimas šaukiamas kovo 30 
Jaunimo Centre, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60629.

jautriai priminė visiem, kad už
degtomis žvakutėmis prisimena
mi ir pagerbiami žuvę už Lie
tuvos laisvę Sibire kenčiantys , 
pavergti ir persekiojami broliai 
ir sesės lietuviai pavergtoje Lie
tuvoje. Žvakutėm tebežibant 
buvo padainuota “Lietuva bran
gi”. Po aukų rinkimo prasidėjo 
skani vakarienė, kurią , paruošė 
ir parūpino lietuvis Savolskis.

Po vakarienės meninę progra
mą nepaprastai gražiai atliko iš 
Clevelando pakviestas muzikos 
ir dainos vienetas “L ŽDAINLO- 
KlM", vadovaujamas ta
lentingo ir energingo Algirdo 
Bielskaus. Vienetas padainavo 
dešimt dainų: “Dunda trankosi 
griaustiniai", “Šia naktelę”. 
“Kur banguoja Nemunėlis” 
(kanklėmis palydėjo Mirga 
Bankaitytė), “Kai aš buvau ma
žas”, “Girios balsas (kanklėmis 
atliko Mirga Bankaitytė), “Nu
rimk, sesut”, “Paleisk, tėveli, 
lankon žirgelį” (su vyrais duetą 
dainavo Inge Rhein ir Mirga 
Bankaitytė su vyrų chom) ir 
“Balnok, tame, bėrą žirgą . \ i- 
lija Nasvytytė lietuviškai ir ang
liškai klausytojus supažindino 
su kiekvienos dainos žodžiais'. 
Tai visiem labai patiko, ypač 
trečiosios ir ketvirtosios kartos 
lietuviam, silpniau mokantiem 
lietuviškai.

“UŽDAINUOKIM” vienetas 
svečių buvo labai šiltai sutik
tas ir, jiem karštai plojant, buvo 
dar kartą iškviestas į sceną, ir 
padainavo “Mylėjau mergelę . 
Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios Galina Garkuvienė ir Lil- 
lian Makvitienė dainininkam ir 
vadovui įteikė gėlių.

Po meninės programos buvo 
perskaitytos proklamacijos, 
gautos iš Pennsylvanijos guber
natoriaus Diek Thomburg, Pitts
burgho miesto burmistro Ri
chard Caliguiri, Alleghany ap
skrities komisionierių, ir sveiki
nimai, gauti iš sekretoriaus Geo. 
P. Schultz ir senatoriaus John

negalėjo savo kalbos paskaityti 
per “Tėviškės Garsų valandėlę. 
Bendradarbės rūpestingai pa
ruoštą kalbą lietuviškai perskai
tė valandėlės vedėjas Vitas Yu
cius.

Mrs. Louise Sirokie apie Lie- 
tuvą ir nepriklausomybės mi
nėjimą parašė į plačiai skaito
mą Pittsburgh Catholic ir di
džiausią Pittsburgho dienraštį 
The Pittsburgh Press (žinomą 
toli už Pennsylvanijos sienų).

Pittsburgho visuomeninio bei 
kultūrinio lietuvių gyvenimo ži
dinys (jau per keletą paskuti
nių metų) yra Lietuvių Piliečių 
Draugijos klubo namai. Klubui 
jau kelinti metai energingai va
dovauja pirmininkas Vitas Yu
cius (jis taip pat Pittsburgho 
Alto skyriaus pirmininkas, lie
tuvių “Tėviškės Garsų" progra
mos vedėjas ir aktyvus kitose 
organizacijose bei klubuose).

Pittsburgho šeštadieninė lie
tuvių kalbos mokykla yra prisi
glaudusi klubo namuose. Nese
niai mokykla yra gavusi finansi
nę paramą (350 dol.), už kurią 
dėkoja Lietuvių Bendruomenės

Švietimo Tary bai.
Pittsburgho Lietuvos vyčiai 

kovo 3 po bendrų pamaldų ir 
komunijos Šv. Kazimiero liet, 
parapijos bažnyčioje, turėjo 
trumpą pobūvį su klebonu kun. 
V. Karavecku ir kitais.

J.P.

Visuotinio lietuvių pranciškonų suvažiavimo dalyviai. Suva
žiavimas vyko 1985 kovo 5-6 Kennebunkporte, Maine. 
Sėdi iš k. Tėv. Pranciškus Ciedgaudas. Tėv. Leonardas 
Andriekus, Tėv. J. Vaškys, generalinis vizitatorius Fr. Joseph 
Begali, provincijolas Tėv. Augustinas Simanavičius, Tėv. Jur
gis Gailiušis, Tėv. Juvenalis Liauba; stovi iš k. Tėvas Jonas 
Bacevičius, Tėv. Kęstutis Butkus, Tėv. Steponas Ropolas, 
Tėv. Rafaelis Šakalys, diakonas Dennis Aramasick, Tėv. 
Robertas Barber, Tėv. Benvenutas Ramanauskas, Tėv. Ber
nardinas Grauslys.

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ AGENTŪROS

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

PAGARBA ČIURLIONIUI
Neseniai iš spaudos išėjo pui

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

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

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

KELIONĖS NR. 1 BALANDŽIO 12 D. IKI BALANDŽIO 17 D.
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO $1,481.00
IŠ MONTREALIO $1,850.00 KANADIŠKAIS

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

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

KELIONĖS NR. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D. 
11 DIENŲ VILNIUS, 3 DIENOS HELSINKIS 
IŠ NEW YORKO $1,467.00
IŠ MONTREALIO 1,835.00 $1,835.00 KANADIŠKAIS

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

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

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAIR LĖKTUVAIS
^FINNRIR

Simpl, h* f mnith

— Priešvelykiniai pusryčiai, 
rengiami Jaunimo Centro, įvyks 
kovo 31, Verbų sekmadienį, 
11:30 vai. ryto Chicagos Jau
nimo Centro didžiojoje salėje.

— Į Jungtinį Pabaltiečių Ame
rikiečių komitetą, kurį sudaro 
lietuviai, latviai ir estai, vasa
ros metu priimami darbuotis po 
vieną intemą iš kiekvienos tų 
tautybių. Jie turi gerai mokėti 
savo tautybės kalbą, būti ne jau
nesni kaip 18 m., JAV piliečiai 
ir galėti naudotis automobiliu 
VVashingtone. Pirmenybė tiem, 
kurių pagrindėnė studijų šaka 
politiniai mokslai, žumalizmas, 
Pabaltijo ar Sovietų Sąjungos 
studijos, istorija, sociologija. 
Jiem mokama po 1,500 dol. už 
10 savaičių vasaros darbą ir ap
mokamos kelionės išlaidos. Lie
tuviai, susidomėję tuo darbu, 
prašomi iki balandžio 17 įteik
ti prašymą Amerikos Lietuvių 
Tarybai adresu: 2606 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629. Tarybos 
pradžia apie birželio 3. Daugiau 
informacijų galima gauti krei
piantis į Pabaltiečių komitetą: 
JBANC, P.O. Box 4578, Rock- 
ville, MD 20850. Tel. 301 340- 
19.54.

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

Velykų švenčių proga labai 
graži dovana — “Lithuanian 
Easter Eggs”, dial. A. Tamošai
čio paruoštas albumas anglų 
kalba, išleistas puošnioj formoj, 
dauguma iliustracijų spalvotos. 
Kaina su persiuntimu 26 drl. 
Taip pat dar gaunama to pat’es 
autoriaus puikus albumas “Litb- 
uanian National Costumc". su 
gražiomis iliustracijomis. Kaina 
su persiuntimu 26 dol. Gaunam 
Darbininko sjiaudos kioske, 

‘ 341 Highland Blvd.. Brooklyn
N. Y i 1207
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. šveikauskienė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimųlels Intais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai slųs- 
tlnl Jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Flve Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

“DU GAIDELIAI” —NAUJA 
PLOKŠTELtVAIKAMS!

SUŽEIDIMAS AUTOBUSE

KLAUSIMAS
Važiuodamas į darbą miesto 

autobusu, sėdėjau suole ir skai
čiau laikraštį. Staiga pablūdęs 
(o gal girtas) kitas keleivis už
pakaly manęs kumščiu keletą 
kartų man smogė per galvą, pa
darydamas veide žaizdas. Auto
buso šoferis į tai nereagavo, už
puolėjo pavardės nenustatė, ir 
leido jam iš autobuvo pasišalin

ėti, o man patarė eiti ieškoti pa
galbos, nes mano veidu tekėjo 
kraujas.

Į mano pasiskundimą 
Transit Authority, man pranešė, 
kad už tokius dalykus jie nėra 
atsakingi.

Ar aš galėčiau traukti teismo 
atsakomybėn Transit Authority 
už tai, kad jų šoferis nepasirū
pino tuojau nustatyti užpuolėjo 
asmenybės arba jį perduoti po
licijai. Man asmeniškai juk ne
buvo kaip nustatyti užpuoliko 
asmenybę. Man atrodo, kad šofe
ris turėjo pasirūpinti, kad už
puolikas neliktų nežinomas. O 
kadangi jis to nepadarė, tai 
Transit Authority turi būti už 
tai atsakinga. Kadangi dalykas 
yra tiktai principinis, tai advo
katams nėra iš viso jokio mate
rialinio išskaičiavimo tokia byla 
užsiimti. Man gi lieka gydymo 
išlaidas pačiam apmokėti. Man 
yra moraliai labai skaudu. Žmo
gų didmiesty, lyg kokiose džiun
glėse, gali mušti ir primušti, 
ir niekas už tai nėra atsakingas. 
Gi objektas permažas- bylai 
vesti.

ATSAKYMAS
Transit Authority, žinoma, 

yra atsakinga už savo tarnauto-

jų “apsileidimą” arija “neatsar-. 
gumą” (negligence). Tamsta tu
rėtum įrodyti, kad šoferis buvo 
“apsileidęs” ir kad Tamstos su
žeidimas buvo to apsileidimo 
pasėka (result). Aprašomomis 
aplinkybėmis tai būtų.labai sun
ku įrodyti. Juk šoferis vairuoja 
autobusą; jam būtų buvę labai 
sunku sustoti ir “sutvarkyti” 
Tamstą sužeidus} keleivį. Jei au
tobuse būtų buvę vadinamas 
“palydovas”, kaip, pav. jie turi 
Anglijoje ir kitose Europos vals
tybėse, tada būtų jo pareiga 
Tamstą apginti.

Kas liečia šoferio elgesį po 
įvykio, būtent, kad jis išleido iš 
autobuso užpuoliką, nepareika
lavęs iš jo pavardės ir adreso 
(Identification), tai būtų galima 
argumentuoti, kad autobusų 
valdyba (Transit Authority) pri
ima keleivius į autobusą, kelei
viai užmoka važmą ir todėl turi 
būti jiems garantuota, kad jie 
saugiai nuvažiuos ten, kur va
žiuoja. Deja, taip argumentuo-

Kviečiame užsisakyti naujai 
išleistą (Ųinų ir žaidiwnų plokš
telę vaikams nuo naiįsi girnių iki 
13 metų amžiaus.“DU GAI
DELIUS” sukūrė ii atliko kana
diečiai: Vaidotus Vaičiūnas, Ire
na Cerškienė iš Hamil tono; Rūta 
Valaitienė iš Oakviless. Andrius 
Čerškus iš Hamiltono ir Paulius 
Vytis iš Toronto-m uzikos pa
lydovai. . i

Rinkinyje girdėsite- jau gerai 
žinomus veikalus iar taip pat 
naujai aranžuotus ir į domiai at
liekamus naujus veikalus. Visos 
dainelės ir žaidimai akompo- 
nuojami įvairių (Įarsų palyda. 
Prie dainelių pritaikyki judesiai, 
žaidimai ir libreto atspausdinti 
knygutėje, kuri gauaama kartu 
su plokštele. Dainiai nkai patys 
augina jaunas šeimas-

Plokštelės pavadinę juostelė 
buvo pirmi} kartį grojama Jau
nų Šeimų stovykloje Wasagoje, 
Kanadoje, 1984 vasarą išbandy
mui kaip patiks mažioms vaiku
čiams. Vaikai ją labai pamėgo ir 
nenustodavo šokti ir dainuoti —

tiigi, veikalas jau yra išbandy
tas ir yra gavęs pritirimą mūsų 
didžiausių “kritikų” — vaikų!

Plokštelė tinkama kaip Vely
kinė dovanėlė vaikams, bei nau
dinga vaikų darželiams, litua
nistinių mokyklų pradiniams 
skyriams l>ei kaip dovana įvai
rioms progoms. Plokštelės kaina 
(kartu su knygele) $11.00 plius 
Įkišto perlaidos kaina.

Užsakymus siųskite jau dabar, 
kad Velykų Bobutė suspėtų ją 
padovanoti Jūsų vaikučiams šių 
Velykų proga! “DU GAIDE— 
LIAI” ų/o A. Juozapavičius, 68 
Princeton Road, Toronto, Ont., 
CANADA M8X 2E4. Telefonas 
vakarais: (416) 239-0995.

Knygnešiai nešė knyga, 
slapta J Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, trenkiami J 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad pers įnešk Ime daugiau kny
gų J savo namua. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
. Oktetas, vadovaujamas muz.
Ryto Babicko, talkinamas so
listės Irenos Grigaliūnaitės, į- 
dainavo 12 lietuvių ir tarptau
tinių kompozitorių dainų.

Akomponuoja R. Strimaičio or
kestras. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

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

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus < veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

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

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351.

Darbininko nr. 1 0, psl. 4 
buvo išspausdinto straipsnelis 
“Gera naujiena’ Ten rekomen
duojama visiem įsigyrti prel. V. 
Balčiūno suredagnotoį leidinį — 
mišių tekstai gavėnios šiokiadie
niam ir Velykų laikotarpiui. 
Toks leidinys garinamas ir Dar
bininko administracijoj. Su per
siuntimu kainuojall dol.

PUOŠNŪS ALBUMAI

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

A. Rannit. M- K. Čiurlionis, 
' 25 dol.

E. Verloren Van Themadt, Pra
nas Domšąitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius. 
58 dol.

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

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. Whitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The VVay of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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

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

Pasakos. įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

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

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

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

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

jant, Tamsta gautum iš jų atgal 
tik bilieto kainą (actio nbased on 
contract). O dėl to tikrai neap
simokėtų bylinėtis.

Gėrai suprantu Tamstos pasi
piktinimą ir Tamstai padarytą 
moralinę skriaudą.Tačiau, deja, 
moraliniai ir teisiški štandartai 
dažnai labai skiriasi.

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Estradinė muzika yra įrašy

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

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

rašyti kasetėj “Sočlžiaus gar
sai”. Dainuoja a.a.Irena Stankū
naitė, solistai, duetai, choras. 
Kaina 6 dol.

Solistės Ginostapkanskienės 
įdainuota kasetė 12 dol.

“Introduction to Modern 
Lithuanian” gramati lea lengviau 
naudojama su teksto kasetėmis. 
Keturios kasetės-20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Visos šios kasetes, lietuviš
kos knygos, plokšte-lės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, W. 1 1207.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI J;

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

Užeikite - įsitikinsite! *
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New York e: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: r 259-17 HffltMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L L: 250-A Laric F i ei d Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L L: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Ruahinge: 41-06 Maln Street — Hl 5-2552 
Whlte Plains, N. Y., The Chese Pttt —
M Hamilton Avė. — T ei.: 914-249-0226

Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopplng Cent, 
Route 59— Tei- 914 623-4265

Farmlngton, Čonn: Mana and Frltz Deli 
270 Farmlngton Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Maln St — 
Tel.< 203 744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wur«thaus—101 Centrai St
Tei: 617 769-2895

Wayne, N J.: 1234 Wlllowbrook Mali—
Tel.: 201 785-0542

SUVENYRAI IR KNYGOS 
ŠV. KAZIMIERO TEMA

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

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

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

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

Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakties medalis — tik 
10 dol.

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

DEXTER PARK
PHARMACY Kį

Wm. Anartaai, B. B.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhav«n, N.Y. 114*1

WE DELJVER

296-4130

Naujų knygų išpardavimas! 
Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas “Kovo Ketvirtoji”, prof. 
Simo Sužiedėlio Lietuvos globė
jo biografija “Šv. Kazimieras” 
ir A. Gailiušio novelių rinkinys 
“Visaip atsitinka” gaunama tik 
už 12 dol. Kreiptis į Darbinin
ko spaudos kioską, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richm&nd Hill, N.Y. 11418 

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau LIMuania 700 Years”’už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.

Vardas, pavardė --------------------------------------------------------- ---------

Numeris, galvi--------------------

Miestas, vaWi|i-, Zlp----------------------------------------------- -------- --------
aa^——m—

| LITHUANIAN COOKERY~~
(In Engi ish, 316 pages, prie e 8 dol.)

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

Užsakau L_lthuanlan Cookery" už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 1 dol.

Vardas, pavarte ......... .........................................................................

Numeris, galvi ............................ ....................................... ...............

Miestas, vilitlja, Zlp .......................... ...............................................

SUMA TERMINAS METINIS . 
PRIEAUGLIS

KURSAS

$500

- 20,000

3 - 6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9.095% 
9.576% 
TO.38%
10.54%

8.8% 
9.25% 
10% 
10.15%

$20,000

$50.000

— $50,00

3 - 6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

9 IR DAUGIAU

IRA CEF

9.308%
9.683%
10.49% 
10.65%

— PAGAL susrr 

iTIFIKATAI:

9% 
9.35% 
10.10% 
10.25%

ARIMĄ ---------

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų

10.38% 10%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

METINIS PRIEAUGLIS 7.25%

DABARTINIS KURSAS 7.00%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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BROCKTON, MASS
Vasario 16-os minėjimai

1985 vasario mėn. Brocktono 
ir apylinkės lietuviam buvo di
dinga Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo Šventė. Jai ruošti 
buvo sudarytas iŠ esamų lietu
vių organizacijų atstovų komite
tas. Jo pirmininku sutiko būti 
Povilas Jančauskas.

Vasario 5 miesto burmistras 
Carl D. Pitaro pasirašė prokla
maciją, skelbiančią Vasario 16-ją 
Lietuvių Diena. Pasirašymo 
apeigose dalyvavo komiteto pir
mininkas P. Jančauskas, Brock
tono miesto vandens ir kanali
zacijos įstaigos viršininkas Pr. 
Valungevičius-Fr. Wallen, Lais
vės Varpo radijo valandos vedė
jas P. Viščinis ir tautiniais dra
bužiais pasipuošusios moterys.

Vasario 10 Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje buvo 
aukojamos mišios už Lietuvą. Po 
pamaldų parapiečiai automobi
liais lydėjo Lietuvos vėliavą į 
miesto centrą — “Legion Park- 
way”, pavadintą vasario mėnesio 
dienomis “Mindaugo aikšte“, 
Lietuvos vėliavos iškėlimui.

Vasario 15 Frank Wallen (Va- 
lungevičius) su žmona, kaip per 
eilę metų, savo įstaigos tarnau
tojam su miesto aukštaisiais pa
reigūnais ir kviestais lietuviais 
surengė priėmimą paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 67-ją sukaktį.

Vaišes padėjo paruošti lietu
višku būdu moterys, vadovau
jant O. Gureckienei.

Pr. Valungevičius yra 3-os 
kartos lietuvis, mylintis Lietu
vą, lietuvių tautą, puoselėjan
tis lietuviškus papročius. Di
džiose šventėse visuomet pasi
puošia lietuvišku, meniškai 
austu kaklaraiščiu.

Vasario 16 d. Laisvės Varpo 
vedėjas, paruošęs anglų kalba 
turiningą apie Lietuvą ir lietu
vius programą, įteikė Brockto- 
no radijo stočiai, kurią po pa
saulinių žinių perdavė Naujosios 
.Angį ijos-kbatt^ytojam. Tai geras 
su Lietuvos praeitim ir dabartim 
supažindinimas angliškai kal
bančios visuomenės.

Vasario 17, sekmadienį, 10 
vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje

buvo iškilmingos pamaldos. 
Martyno Jankaus kuopos unifor
muoti šauliai prieš altorių išri
kiavo Amerikos, Lietuvos ir savo 
kuopos vėliavas. Katalikių Mo
terų S-gos 15 kp. moterys, tau
tiniais drabužiais pasipuošusios, 
atlydėjo savo vėliavų. Mišias už 
Lietuvą aukojo klebonas kun. 
Petras Šakalys. Choras, veda
mas Vyt. Rastonio, akomponuo- 
jant M. Cravvley-Blaževičiūtei, 
gražiai giedojo mišias ir gies
mes.

3 vai. popiet parapijos salė
je įvyko minėjimas. Pradėjo 
šventei ruošti komiteto pirmi
ninkas P. Jančauskas. Sunešus 
scenon vėliavas, Amerikos ir 
Lietuvos himnus sugiedojo cho
ras ir susirinkusieji. Invokaciją 
sukalbėjo kleb. kun. P. Šakalys. 
Tylos minute buvo pagerbti žu
vę Lietuvos laisvės gynėjai. To- 
limesniai programai vadovavo 
Birutė Banaitienė. Nepriklauso
mybės paskelbimo Aktą gražia 
lietuvių kalba skaitė Vytautas 
P. Sužiedėlis. Miesto Tarybos 
nariai Francis Gauss ir George 
Cataldo sveikino lietuvius.

Pagrindinę kalbą pasakė sve
čias iš Detroito JAV Lietuvių 
Bendruomenės visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Jo
nas Urbonas.

Rezoliucijas JAV prezidentui, 
valstijos kongresmanam, senato
riam ir valdžios atstovam skaitė 
Aras P. Sužiedėlis. Jas dalyviai 
vieningai priėmė.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimo reikalam aukų šiemet 
buvo surinkta daugiau nors da
lyvaujančių minėjime buvo ma
žiau, nes tą pačią dieną pa
našūs minėjimai vyko Bos
tone ir Cape Code.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos choras, vedamas Vytauto 
Rastonio ir vargonininkei M. 
Crawley-Blaževičiūtei pianinu 
palydint, gražiai atliko lietuvių 
muzikų ir poetų kūrinius: 
Malda už Tėvynę — J. Gai
delio.' Lietuvrais~esame mes' 
gimę — St. Šimkaus, Oi toli, 
toli — St. Gailevičiaus, Verkia 
mergelė — J. Štarkos, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Apsaugok Aukš
čiausias — C. Sasnausko, Tu

U.S. Department of Justice 
Office of Special Investigations 
— OSI vs. Anglo-American 

Jurisprudence
Aukščiau paminėta tema Bos

tono kolegijos teisių fakultete 
kovo 16 buvo seminarai. Pir
muoju kalbėjo Rad Artu ko v k 
iš Los Angeles. Jo tėvą reika
lauja Jugoslavija išduoti kaip 
karo nusikaltėlį.

Eugene Iwanciw iš Washing- 
tono, D.C., senato Intelligence 
komiteto štabo narys — apie 
genocido konvenciją ir jos iš
davas.

Prof. Tomas Vaštokas, Trent 
universiteto iš Kanados — apie 

kurioje irgi 
“karo nusi-

padėtį Kanadoje, 
ruošiamasi ieškoti 
kaltelių”.

Ivars Berzins iš New Yorko 
— apie deportacijas į Sovietų 
Rusiją.

Popietinėj sesijoj — kun. VV. 
Valkavičius, Norwoodo parapi
jos klebonas — apie tris pana
šius epizodus iš Amerikos isto
rijos.

Adv. David S. Springer iŠ 
Chicagos (Kirkiand ir E Uis ad
vokatų įstaigos, kuri nemoka
mai gina kaltinamąjį Kairį), — 
apie konstitucinius poveikius 
OSI kaltinant “karo nusikaltė
lius“. Adv. Povilas Žumbakis 
apie kaltinamųjų gynybą. Jis 
gina Benkauską prieš OSI KGB 
sudarytais kaltinimais.

Visi kalbėtojai rūpinosi

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad kovo 24 Lietuvoje mirė

VERONIKA RYGELIENĖ.

šermukšnėli — V. K. Banaičio 
ir Marija, Marija. Už atlikimą 
publika net sustojusi plojo.

Komiteto pirmininkas P. Jan
čiauskas visiem padėkojęs pa
kvietė pasivaišinti, pabendrau
ti su svečiais ir rengėjais, švem 
tės džiaugsmu pasidalinti.

Vasario 24 po pamaldų Šv. Ka- 
zi mieto-bažnyčioj-aukotų mišių 
ir kun. Ant. Jurgelaičio, OP, 
turiningo pamokslo visi vyko į 
Mindaugo aikštę dvi savaites 
plevėsavusios Lietuvos vėliavos 
nuleisti.

iŠ Mindaugo aikštės daugu
ma dalyvių vyko į Sandaros 
salę sandariečių Vasario 16-os 
šventės 
pietum, 
puošta, 
pietūs,
klubui dr. Petrui Bizinkauskui, 
buvo pagirtini.

E. Ribokienė

konstituciniais pažeidimais, 
kad natūraiizuoti piliečiai yra 
diskriminuojami ir skirtingai 
traktuojami nuo gimusių pilie
čių.

Tokie seminarai yra labai 
svarbūs ir jais supažindinami 
amerikiečiai intelektualiai su 
šiuo klausimu, kaip neteisingai 
elgiamasi su žmonėmis, kurie 
yra komunizmo aukos.

Kovo 17, sekmadienį, Norwoo- 
do Šv. Jurgio parapijos salėje 
buvo sušauktas ’ susirinkimas, 
kur taip pat buvo kalbama šiais 
reikalais. Susirinkimą pradėjo 
kleb. kun. W. Valkavičius. Apie 
Bostono kolegijoj vykusį semi
narą ir kallias padarė praneši
mą inž. -Romas Veitas. Jis labai 
gyvai nupasakojo, ką kalbėtojai 
aiškino apie OSI darbus.

Viešnia Rasa Razgaitienė, ku
ri labai aktyviai dirba Ameri- 
eans for Due Process organiza
cijoj New Yorke, aiškino tos or
ganizacijos darbą, kaip ji dirba, 
kokios tautybės ten atstovauja
mos. Kad kova su OSL yra labai 
sunki, nes jie remiasi KGB 
pristatytais duomenimis. Kad 
Valstybės Departamentas Lino 
(esto) deportacijos reikalu yra 
parašęs raštą, kuriuo sakoma, 
kad Lino trėmimas į Sovietų 
Rusiją nepažeidžiąs nepripažini
mo klausimo. Teisme Mykolas 
Drunga labai gerai gynęs Liną, 
bet OSI atstovas turėjęs laikraš- 
čioDraugas straipsnius ir jais į- 
rodinėjęs, kad tai antikomunisti
nis laikraštis ir to laikraščio 
redaktoriaus įrodinėjimais ne
galima remtis. Tad matome su 
kuo turime reikalą, kad OSI yra 
aiškus Kremliaus bendradarbis.

Dar kalbėjo viešnia iš Chica- 
gos, apie jaunimo veiklą.

Rasa Razgaitienė ir kun. Val
kavičius ragino visus lietuvius 
kalbėti amerikiečiam šiais reika
lais ir įrodinėti, kokią neteisybę 
daro OSI, nes viešoji opinija yra 
labai svarbi.

Americans for Due Process 
dirba didelį darbą šioje srityje. 
Jiem reikalingos ir lėšos, o jos 
yra tik 4š aukotojų. Visi jyra 
prašomi remti jų darbą savo 
aukomis. Jie dirba visos mūsų 
tautos reikalui, nes tie OSI ne
teisingi kaltinimai liečia ne tik 
paliestuosius, bet ir visus lietu
vius, kada metami tokie netei
singi kaltinimai.

delį rūpestį parapiečiam ir kle
bonui.

Susirinkimą atidarė kleb. kun. 
Albertas Ko n ta u ta s. Parapijos 
pastatų komisijos pirm. Joseph 
White supažindino su parapijos 
l>ažnyčios likimo reikalu. Jau 
1980 buvo pradėta rūpintis, kad 
tą bažnyčią reikia parduoti tai 
pigių būtų kolonijai, o naują 
bažnyčią tais pinigais pasistatyti 
kitoje vietoje. Pardavimo reika
las buvęs perduotas vyskupijos 
real estate įstaigai.

Tada buvę patarta parapijos 
komitetui tuo reikalu nesirūpin
ti, o ta įstaiga pasirūpinsianti. 
Pagal susirašinėjimą, jau blavę 
susitarta, kad butų kolonija 
pirks. Deja, laikas bėgo, o baž
nyčios kolonija nepirko. Buvo 
daug pasitarimų net su miesto 
valdyba ir Mass. senato pirmi
ninku, bet reikalas tebėra neiš
spręstas.

Tada adv. Kymantas Ivaška 
papasakojo teisinę padėtį bažny
čios pardavimui.

Kleb. kun. A. Kontautas papa
sakojo paskutinių dienų bažny
čios pardavimo ir parapijos liki
mo reikalus. Vienam kunigui 
aptarnauti parapiečius bažny
čioje ir koplyčioje bėgiojant iš 
vienos vietos į kitą yra labai 
sunku. Būtų geriau, kad parapi
jos bažnyčia — centras būtų 
vienoje vietoje. Kadangi jo pa
skyrimas klebonu šešerių metų 
terminui baigiasi balandžio 2, 
tad jis parapijos ir savo pasky
rimo atnaujinimo reikalu kalbė
jęs su arkivyskupu Bemard Law. 
Arkivyskupui jis pareiškęs, 
kad jis negalįs tokioje nežinioje 
vėl vargti 6 metus. Parapijos li
kimo reikalas turįs būti išspręs
tas greitu laiku. Tik tokiomis są
lygomis iis pasiliktų. Iš arkivys-

kopijos dar nesą galutinio at
sakymo. Tada atsiklausė susirin
kusių parapiečių, kaip parapie
čiai pageidautų: ar pasilikti pa
rapijos bažnyčioje tarp butų 
kolonijos, ar bazuotis apie 7-tos 
gatvės koplyčią, kur reikėtų pa
sistatyti naują bažnyčią, klebo
niją, salę ir pan.? Gerokai per 
šimtą parapiečių pasisakė už 7- 
tą gatvę, o tik 6 už pasilikimą 
tarp hutų kolonijos.

Dabar klebonas turi parapie
čių nuomonę ir žino, kaip tartis 
parapijos bažnyčios reikalu. Gi 
pats klausimas, atrodo, dar 
kabo ore, ir kaip jis pasibaigs, 
dar neaišku.

Giliame skausme liko sūnūs Juozas Rygelis su šeima 
New Jersey, dukra Eugenija Gaputienė su šeima Kanadoj.

PADĖKA 
A.A.

DR. EUGENIJUS NOAKAS,
brangus vyras, tėvas ir senelis, mirė New Yorke, 1985 
vasario 10.

Nuoširdus ačiū Vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, kun. 
Antanui Račkauskui, tėvui Leonardui Andriekui, OFM, 
ir tėvui Antanui Prakapui, OFM už atliktas pamaldas 
ir už pritaikytus gražius pamokslus.

Dėkojame Apreiškimo parapijos vargonininkui Vik
torui Raliui už muziką ir gražias giesmes mišių metu.

Širdingas ačiū Alfonsui Samušiul, kuris ne tik guodė 
ir stiprino ligonį namuose, bet ir už labai gražų ir iškilmin
gą paskutinį atsisveikinimo su velioniu pravedimą, ir 
taip pat Jurgiui Šližiui už ypatingą rūpestį.

Už atsisveikinimo kalbą nuoširdžiai dėkojame Lietu
vos Generaliniam Konsului Anicetui Simučiui; dėkojame 
organizacijom Ir jų vardu atsisveikinusiam dr. Broniui 
Nemickui, dr. Jonui Lenktaičiui ir Zigmui Raulinalčiui.

Dėkojame Karlų Ramovės nariams Ir Korp! Neo- 
Llthuania f Misteriams, stovėjusiems garbės sargyboje.

Nuoširdi padėka visiems, kurie atvyko pasimelsti už 
mirusįjį koplyčioje, dalyvavo šv. Mišiose ir palydėjo jį į 
amžino poilsio vietą.

Labai ačiū visiem už pareikštas užuojautas asme
niškai, laiškais Ir spaudoje; už užprašytas mišias Ir 
atsiųstas gėles, ir už sudėtas aukas velionio atmini
mui {vairiems lietuviškiems tikslams.

Esame dėkingi Marytei šallnskienei už rūpestingą 
patarnavimą.

Dėkojame Vaciui Steponlul už skaniai paruoštas 
pietus.

Visiem nuoširdžiai dėkingi —
Giliame liūdesyje

Emilija Noakienė ir dukros
Giedrė Stankūnienė su Seimą
Aldona Pintsch su Seimą

KNYGŲ 
LENTYNOJE

su svečiais tęsimui ir 
Salė buvo šventiškai iš- 
paruoštas minėjimas ir 
vadovaujant Sandaros

Šv. Petro parapijos likimas
Kovo 18 So. Bostono Šv. Pet

ro parapijos koplyčios salėje įvy
ko parapiečių susirinkimas, ku
rį sukvietė parapijos klebonas. 
Kaip žinome, parapijos bažny
čia yra pigių butų kolonijos ri
bose ir tas jau seniai kelia di-

V. Volerto, Jaučio ragai. Ro
manas. 8 dol.

A. Baranausko, Piliakalnio še 
Sėliai. 8 dol.

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo, Anapus marių. Poezi- 
jo rinktinė. Kietais viršeliais. 7 
dol.

VI. Kulboko, A. Tulys. 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

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

M. Krupavičiaus, Visuomeni
niai klausimai. Kietais viršeliais. 
15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

BARBORAI REIŠIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai Bronei Oniūnienei ir žentui 
Broniui Oniūnui nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena ir Stasys Giedrikiai

BARBORAI RAIŠIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrą Bronę Oniūnienę ir žentą 
Bronių Oniūną nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Halina Montvilienė

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. ‘

Šios ir kitos letuviškos knygos, 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. .

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Lietuvių tautodailės instituto 

Bostono skyrius kviečia visus 
atsilankyti į velykinį renginį. 
Balandžio 14, Atvelykio sekma
dienį, 3 vai., popiet Lietuvių 
Pil. Dr-jos II aukšto patalpose 
vyks kultūrinė popietė. Apie lie
tuvių liaudies dainas kalbės 
ZitaKrukonienė ir Gitą Kupčins
kienė. Paskaitos bus iliustruo
jamos garso juostomis ir gyvu 
dainų atlikimu. Po to bus galima 
pasigrožėti velykinių margučių 
paroda ir pasivaišinti prie vely
kinio stalo.

BOSTONO RENGINIAI
Balandžio 13 d. Šv. Petro lie

tuvių parapijos sueiga — 
reunion.

Balandžio 14, sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
D-jos Il-ro aukšto salėje kultū
rinė popietė.

Balandžio 21 radijo valandos 
“Laisvės Varpas” pavasarinis 
koncertas. So. Bostono Lietu
vių Piliečių D—jos salėje. Pro
gramą atliks operos solistė Ani- 
ta Pakalniškytė ir muzikas Jo
nas Govėdas. Tai bus jau 51- 
mas Laisvės Varpo kultūrinis 
renginys.

Gegužės 13 Cambridge Vie
šojoj bibliotekoj, 449 Broadvvay, 
Cambridge, Elenos Vasyliū- 
nienės.,.. dailės darbų parodps. 
atidarymas. Paroda vyks dyj, 
savaites.

Spalio 4 - 5 Lietuvių Piliečių 
D-jos II-ame aukšte dail. P. La
pės paroda. Rengia Liet. Tauto
dailės Institutas.

Spalio 27 sol. A. Stempužie- 
nės-Švedienės koncertas. Rengia 
Liet Tautodailės Institutas.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 vai. ryto iš WCAV-

1 banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

1 --------
ADVOKATE BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

— MEMSER

^Aipber Hdidays” O
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

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

Balandžio 17
Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14
Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19
Liepos 17

— $1135.00
— 1135.00

—1395.00
— 1368.00
— 1389.00

-1692.00
— 1401.00
— 1514.00

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

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

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — jvsirvs maršrutai.

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

Ii Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces art based on double occupartcy and are subject to 
changes.
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Šį savaitgalį, kovo 31, sekma
dienį, 4 v. popiet, Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje religinis 
koncertas. Tos parapijos choras 
atlieka Rossini “Stabat Mater”. 
Dalyvauja taip pat ir solistai.

Nuo muziko Johann Sebas- 
tian Bach mirties kovo 21 suėjo 
300 metų. Ryšium su šia sukak
timi Bachas bus prisimintas 
muziko Vytauto Strolios paruoš
tame fonomontaže, kuris bus 
transliuojamas per Laisvės Ži
burio radiją kovo 31.

VVizard of Oz — popui iarų 
Amerikoje muzikinį veikalą at
liks Fausto Strolios vadovau
jama menininkų grupė “Vaiva 
iš Chicagos balandžio 20 Kul
tūros Židiny Laisvės Žiburio 
pavasario koncerte.

Lietuvių Atletų Klubo vado- 
vybė dėkoja Kredito unijai Ka
sa už 200 dol. paramą New Yor
ko sportininkam, vykstantiem j 
Detroitą, kur balandžio 13 - 14 
bus Šiaurės Amerikos krepšinio, 
tinklinio ir šachmatų pirmeny
bės.

Krepšinio, tinklinio ir šach
matų rungtynės įvyko kovo' 23 
ir 24 Kultūros Židinyje. Daly
vavo Lietuvių Atletų Klubo ko
mandos, taip pat estės iš New 
Yorko ir lietuvaitės iš Baltimo- 
rės su tinklinio komandomis. 
Šeštadienio vakare Kultūros Ži
diny buvo jaunimo šokiai, gro
jant brolių Kezių orkestrui.

Daiva Kezienė praeitą savait
galį dalyvavo Human Rights 
svarstybose Los Angeles, Calif. 
Visos svarstybos praėjo įspū
dingai. Rengė Baltų Laisvės 
Lyga.

Į JAV LB XI-ųją tarybą iš 
New Yorko apygardos kandida
tuoja: Genė Gedminienė, Romas 
Kezys, Al Marcell-Marcelynas, 
Kęstutis Miklas, kun. Kazimieras 
Pugevičius, Vladas Sidas, Eglė 
Žilionytė, Aleksandras \ akselis.

A. Markevičiūtė, VVoodhaven. 
N.Y., vietoj 15 dol. metinės 
prenumeratos atsiuntė 40 dol. 
prenumeratai bei spaudai pa
remti. Dėkojame.

R. Trakimas, \Vorcester, Mas s., 
apmokėdama dvi prenumeratas 
pridėjo ir spaudai dar 20 dol. 
Ačiū.

Kun. V. Palubinskas, Aušros 
Vartų parapijos klebonas New 
Yorke, užsukęs į Darbininko 
spaudos kioską, įsigijo naujau
sių leidinių už visų šimtinę. 
Jis jau turi labai gražią biblio
teką, kurią nuolat papildo.

Kazė Brazdžionytė, Lietuvos 
Aidų radijo vedėja Chicagoje, 
dalyvaus Vaivos grupės pasiro
dyme,* kuris bus balandžio 20 
Laisvės Žiburio radijo pavasario 
koncerte.

Lietuviška kultūrinė radijo va
landa. perduodama anglų kalba 
per Seton Hali universiteto ra
dijo stotį, 89.5 FM banga, nuo 
kovo 31, nuo Verbų sekmadie
nio, bus transliuojama nauju 
laiku: sekmadieniais nuo 6:05 
iki 7 v.v. Anksčiau buvo trans
liuojama nuo 2:05 iki 3 v. po
piet. Programos laiko pakeiti
mas Įvyksta todėl, kad sek
madienio popietėmis bus trans
liuojamos universiteto beisbolo 
komandų rungtynės. Šiai pro- 
giamai jau 20 metų vadovauja 
prof. dr. Jokūbas Stukas.

DLK Birutės draugijos New 
Yorko skyrius kovo 24 turėjo 
savo susirinkimą. Išklausyti iš
samūs veiklos pranešimai, iš
rinkta nauja valdyba: pirminin
kė Malvina Klivečkienė, sekreto
rė Kazimiera Šventoraitienė, iž
dininkė Bronė Rimienė. Birutie- 
^s yra dėkingos Vandai Sutku- 
Fvienei už nuoširdų ir gražų pri

ėmimą.
Lietuvos atsiminimų radijo 

stotis, WEVD, 97.9 FM banga, 
žymiai padidino savo pajėgumų. 
Programos transliuojamos iš 
siųstuvo, kurio antena yra ant 
Empire State Building New Yor
ke. Programos vedėjas dr. Jokū
bas Stukas kviečia ne tik New 
Yorko ir New Jersey lietuvius 
klausytis šios stoties, taip pat 
prašo ir toliau gyvenančius 
jungtis į klausytojų šeimą. Gau
ta laiškų, kad programos klauso
mos Stamforde, Dariem Bridge- 
porte, New Havene, VVaterbury.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 30, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet per radiją bus transliuojama 
Giacomo Puccini opera “Tosca”. 
Pagrindiniai solistai: Hildegard 
Behrens, Placido Domingo, Cor- 
nell MacNeil. Diriguoja: Giusep- 
pe Sinopoli.

DAIL. RIMGAILĖS 
JONYNAITĖS- ZOTOVIENĖS

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

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

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

XE\V YORKO VYR. SKM'ČIU ŽIDINYS 
VILIJA

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORO 
VERBŲ SEKMADIENIO METINIS 
KONCERTAS
CHORAS ATLIEKA

ROSSINI STABAT
MATER

Solistai: GUODA PUZINAUSKAITĖ 
LEILANI DALPE, 
JEFF MOSHEI 
KENNETH YOUNG

Vargonais palydi — STEVEN FRANK
Diriguoja VIKTORAS RALYS

Koncertas vyksta kovo 31, sekmadienį, 4 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

Visi kviečiami kuo gausiausiai atsilankyti | 
šį iškilų religinį koncertą!

KVIEČIA PRAP1JOS KUNIGAI 1B PARAPIJOS TAPYBA

HAMILTONO “AUKURAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Hamiltono lietuvių teatras Lai. Visi jie nueina savais ke- 
“Aukuras” bene aštuntų kartų liais, trys iš jų pasitraukia iš 
lankėsi New Yorke. Teatras su e tėviškės, du iš jų įklimpsta į.vi- 
giliu atsidėjimu l>ei rūpestin
gumu puoselėja lietuviškų reper
tuarų. Per savo gyvavimo 35 
metus yra pastatęs ir didelius, 
sudėtingus lietuvių autorių dra
mos veikalus.

Dabar į Kultūros Židinį atve
žė Petro Vaičiūno 4 veiksmų 
dramą “Tėviškės pastogėje”. 
Petras Vaičiūnas buvo nepri
klausomos Lietuvos laikotarpio 
dramaturgas, pagavęs to meto 
idėjas, ryškinęs ano meto ydas, 
skatinęs lietuvį į šviesesnį gyve
nimą, į glaudesnį ryšį su gimtą
ja žeme.

Kas tai per drama?
Autorius šį veikalą parašė jau 

paskutiniais nepriklausomo gy
venimo metais. Veikalas buvo 
pastatytas Vilniaus teatre, dar 
ten vaidintas net 1940 metų ru
denį, kai Lietuvą buvo okupavę 
sovietai.

Čia vaizduojama pasiturinčio 
ūkininko šeima. Šeimoje 4 vai-

sokias finansines machinacijas, 
vyriausias dėl to net patenka į 
kalėjimą, net savo tėviškę pra
randa dėl skolų. Išlieka sveikas, 
moraliai nepalūžęs tik vienas 
ūkininkas Jonas. Tėvas čia vaiz
duojamas atkaklus, prie žemės ir 
prie turto prisirišęs. Veikalas 
baigiamas laimingai *— iš Brazi
lijos grįžta Aliutės brolis, ten su
radęs deimantą, ir už tą dei- 
jnantą nuperka didžiulį ūkį ir 
ten įkurdina nuskriaustus tei
singuosius dramos veikėjus.

Veikalas savo tūriniu gana 
jau nutolęs nuo dabarties ir ga
na ilgas. Mėgėjų teatrui tokį su
vaidinti tikrai didelis uždavinys 
— keturi didžiuliai veiksmai, vi
sų vaidmenys nemaži.. Išmokti 
savo roles, visas mizanscenas, 
tai tikrai didelis darbas. Ir rei
kia džiaugtis šia teatro grupe, 
kuri suranda tiek laiko scenos 
menui!

PAMALDOS VELYKŲ ŠVENČIŲ METU

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIA

Verbų sekmadienį Verbos pa
laiminamos ir dalinamos prieš 
kiekvienas mišias: 8, 9:30 v. ir 
11 vai.

Did. Trečiadienį išpažinties 
klausoma nuo 4:30 iki 5 v., nuo 
6 iki 6:30 v.v.

Did. Ketvirtadienį: mišios 9 
v.r.. Paskutinės vakarienės mi
šios ir procesija 7:30 v.v. Adora
cija iki 10 v.v.

Did.
kančios 
žiaus 
popiet.

Did.
klausoma nuo 4 iki 5 v. popiet. 
Velykų vigilijos apeigos ir mi
šios 6:30 v.v.

Velykų rytą — Prisikėlimas ir 
mišios 6 v.r. Kitos mišios: 8, 
9:30, 11 vai.

Penktadienį: Kristaus 
ir mirties apeigos. Kry- 
pagarbinimas 3 vai.

Šeštadienį: išpažinties

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO 
PARAPIJOS BAŽNYČIA 

MASPETHE
Verbų sekmadienį — prieš 

kiekvienas .mišias šventinamos 
verbos ir dalijamos žmonėms.

Did. Ketvirtadienį: mišios 8 v. 
r., Paskutinės vakarienės mi
šios 7 v.v.

Visus žavi jų triūsas 
ir entuziazmas

Visa tai padaro režisierė

Did. Penktadienį: 3 v. popiet 
— Kryžiaus keliai, 7 v.v. Kristaus 
kančios ir mirties liturgija ir ko
munija.

Did. Šeštadienį: 6:30 v.v. Ve
lykų vigilijos mišios ir komuni
ja.

Velykų rytą: Prisikėlimo mišios 
ir procesija 6:30 v. r., kitos mi
šios 8:30, 10, 11, 12:15 v.

Išpažinties klausoma prieš 
kiekvienas mišias. Did. Ketvir
tadienį — 7 v.v., Did. Penkta
dienį — 3 v. popiet ir 7 v.v., 
Did. Šeštadienį — nuo 4 iki 5 
v. popiet, ir 6:30 v.v.

ir 
vadovė, drauge ir aktorė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė. Jos 
entuziazmas, jos meilė scenai ir 
subūrė šį kolektyvą ir jį išlaiko. 
Ji ir vaidina kiekviename veika
le. Čia vaidino pasiturinčio 
ūkininko žmoną Oną Pakalnie- 
nę.

Reikia pasidžiaugti, kad į 
darbą įtraukiamas jaunimas. Tie

jaunieji buvo: Ina Kudabaitė, 
Onutė Stanevičiūtė, Edvardas 
Labuckas ir iš ankstyvesnių 
gastrolių pažįstamas Kęstutis 
Kalvaitis.

Vyresnieji šio veikalo vaidin
tojai, buvo: Kazys Bungarda, 
Marija Kalvaitienė, Albinas Sta- 
sevičius ir Vytautas Stuikys. Visi 
jie savo vaidmenis puikiai at
liko.

Veikalas gana ilgas, tai no
rėtųsi didesnio tempo, daugiau 
dinamikos. Taip pat aktoriai 
kartais per tyliai kalba. Toli
mesnėse vietose sėdėję kartais 
turėjo sunkumų išgirsti aktorius.

Scenos priežiūrra — Kazys 
Mikšys, grimas — Stasys Ilgū
nas.

Buvo atsivežę šiek tiek deko
racijų, nes per 4 veiksmus sce
novaizdžiai keitėsi dažnai.

Prądėjo punktualiai — 7 v.v. 
ir baigė 10:30 v.v. su 15 minu
čių pertrauka. Vytautas Alksni
nis pradžioje keliais žodžiais į- 
vedė į vaidinimą, pabaigoje jis 
padėkojo režisierei Elenai Kuda- 
bienei-Dauguvietytei, įteikė gė
lių. Spektaklį rengė Kultūros Ži
dinio vadovybė.

Veikalo pasižiūrėti buvo prisi
rinkusi pilnutėlė salė, apie 450- 
500 žmonių. Tai rodo, kad žmo
nės mėgsta vaidinimus. Visi 
tikrai yra dėkingi, kad Hamil
tono Aukuras čia atsilanko. Lin
ki jam ir toliau triūsti, staty
ti lietuvių autorių veikalus!

Salėje buvę ne vienas kėlė 
klausimą, o kodėl New Yorke 
negalėtų susiorganizuoti tokia 
vaidintojų grupė. Kadaise veikė. 
Jai sėkmingai vadovavo aktorius 

»Vitalis Žukauskas. Jei jis nebe
norėtų grįžti į šį darbą, gal at
sirastų jaunesnės pajėgos, (p.j.)

Lietuvių kalbos privačias pa
mokas duoda neseniai iš oku
puotos Lietuvos atvykęs asmuo. 
Suinteresuoti skambinkite Vik
torui: 212 673-3605.

Vito Gerulaičio kelionių agentūra
— VITAS TRAVEL AGENCY — 

rengia

l LIETUVĄ EKSKURSIJĄ
Svečiai Lietuvoje išbus 10 dienų.

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

Informacijos reikalais skambinti — 718-847-5522.

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį 19-tą

Solistė Guoda Puzinauskaitė

Marijaus Blyno leidiniai, gau
nami Darbininko administraci
joj: Lietuvos senovės pamink
lai — 10 dol.; N'ostradamus, 
pranašystės ir erdvės paslaptys 
— 5 dol.; Lietuvos reikalais kul
tūrinių, istorinių ir politinių 
straipsnių rinkinys — 6 dol.; 
Gynybinių Vilniaus sienų nu
vertimas (vertimas) —3 dol.

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

House for sale Brooklyn. 
Cypress H i II s, 2 fam. brick, 
(6 over 6 L movė i n cond., gara- 
ge, principais onlv. S 120,000. 
848-0491.

PAVASARIO KONCERTĄ 
— BALIŲ
šeštadienį, balandžio 20 d.

kultūros Židinyje, 341 Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Programoje:
Muzikinį veikalą “VIRŠ VAIVORYKŠTĖS” 

atlieka Chicagos meno būrelis “VAIVA”.
Vadovas — FAUSTAS STROLIA 
Choreografija — JULIANNE EGAN HARMON 
Scenos dekoracijos — ANTANAS KIVĖNAS

ŠOKIAMS GROS JINAI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS 
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistą gamina Eugeftlja Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę (718) 441 - 7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti Iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotą su pašto ženklu voką siųsti Lithuanian Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY: (Area Code 203)
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Praleika 256-5224
D. Didžbalienė 925-4761
R. Bitėnas 351-7963

NEW YORK: (Area Code 718)

N. P. Baltrulionis AX 7-0991

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

Vt.ęus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAI.. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO 

RADI J A S




