
pasirašė iškil
ių kalboje, pa- 
ų pranciškonų 
Paulių A. Bal-

V>L LXX, Nr? 1
Sausis - January 4, 1985

Savaitės 
Įvykiai

Izraelis paprašė JAV duoti jam 
1986 m. 4.05 bil. dol. ūkinės ir 
karinės paramos ir 1985 papil
domos paramos dar 800 mil. dol. 
Izraelio vyriausybė iki šiol ne
pajėgė pašalinti ūkinės krizės 
ir sumažinti savo išlaidų.

JAV ištesėjo savo nusistatymą 
ir ŠJn. pabaigoj pasitraukė iš 
UNESCO, nes šios organizacijos 
veikla ir toliau lieka nepaten
kinama. Jos veiklai sekti bus 
sudaryta komisija, ir, organiza
cijai pašalinus likusius trūku
mus, JAV galės vėl grįžti. JAV 
ir toliau žada remti švietimą, 
mokslą, kultūrą ir susižinojimą 
per kitas globalines organizaci
jas.

Sov. S-ga išbandė erdvėlaivio 
modelį, kuris galės būti panau
dotas erdvės tyrimam ilgesnį 
laiką. Erdvėlaivis be piloto ap
skriejo vieną kartą žemę ir, grį
žęs vėl į atmosferą, nusileido 
Juodojoj jūroj.

Britanijoj su delegacija besi
lankąs Sov. S-gos Politbiuro 
narys ir spėliojamas Černenkos 
įpėdinis Michail S. Gorbačev 
pareiškė, kad Sov. S-ga yra pasi
ruošusi tartis su JAV dėl radi
kalaus branduolinių ginklų su
mažinimo, bet pabrėžė, kad JAV 
turi pirma parodyti geros valios, 
sustabdydama erdvės ir prieš 
satelitinių ginklų bandymus.

Egiptui buvo vėl leista daly
vauti islaminių valstybių konfe
rencijoj. Egiptui pasirašius su 
Izraeliu taikos sutartį, jo daly
vavimas buvo suspenduotas.

J.T., nepaisydamos JAV. kitų 
5 valstybių ir J.T. gen. sekreto
riaus Javier Perez de Cuellar 
opozicijos, nusprendė staty dinti 
Etiopijoj konferencijų rūmus už 
73.5 mil. dol.

Britanijos min. pirmininkė 
Thatcher atvyko oficialaus vizi
to į Kiniją ir pasirašė' Hong 
Kongo teritorijos Kinijai perda
vimo sutartį.

’ Nikaragvos sandinistų vidaus 
reikalų ministeris Tomas Borge, 
lankydamasis Kuboj, pareiškė, 
kad niekas Lotynų Amerikoj 
negali būti laikomas tikru 
revoliucijonierium, jei jis nėra 
marksistas-lenininstas ir kad Ni
karagva nekopijuojanti Kubos 
revoliucijos, bet yra ją slaptai 
įsimylėjusi.

Eg^ilėj gyvenąs Tibeto Dalai 
Lama buvo planavęs ateinan
čiais metais lankytis Tibete, bet 
paskutiniu metu šito plano atsi
sakė.

JAV numato sausio mėn. iš
mesti į erdvę karinių uždavinių 
vykdyti erdvėlaivį, turintį pa
leisti viršum Sov. S-gos satelitą 
jos raketų ir kitų ginklų ban
dymam sekti ir perduodamo 
susižinojimo nusiklausyti.

3 tūkstančiai lenkų, minėdami 
Gdanske įvykusių riaušių 14 m. 
sukaktuves, bandė organizuotai 
nueiti prie riaušių metu žuvu- 
siem darbininkam atminti pa
statyto paminklo, bet buvo po
licijos lazdom, vandens švirkš
tais ir ašarinėm dujom išsklai
dyti, o keliolika žmonių buvo 
areštuoti.

Kinijos ūkinei sistemai kei
čiantis, palengva keičiasi ir visa 
oficialioji Kinijos ideologija: so
vietinė marksistinė sistema yra 
atmetama, taip pat ir asmeny
bės kultas su klasių kova. Da
bar niekas jau nedeklamuoja 
kultūrinės revoliucijos metu pa
garsėjusios Raudonosios knyge
lės šūkių.

Vietnamo teismas nuteisė 5 
Žmones mirti, o kitus 16 ilgom 
kalėjimo bausmėm už dalyvavi
mą “šnipų ir išdavikų” sąjūdy.

OKUPANTĄ DAR GĄSDINA 
ŠV. KAZIMIERAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos NL 63 .

Kąunas. 1984 kovo 4 būrelis jaus minėjime griežtai įspėjo 
jaunimo susirinkęs iš skirtingų Kauno Mažylio medicinos mo- 
Lietu vos vietų prie šv. Kazimiero kyklos vadovybė. ' 
karsto šv. Petro ir Povilo baž- Antaną Žilinską tardė ir auk- 
nyčioje Vilniuje meldėsi, skaitė Įėjo Kauno Sanautoūkio įparei- 
eilėraščius, giedojo giesmes.

1984 birželio mėnesio pra
džioje saugume, darbovietėse ir 
mokyklose už dalyvavimą šv. 
Kazimiero jubiliejaus minėjime 
ir ten atliktą programą prasi
dėjo tardymai.

Iš Kauno 7 vid. mokyklos 
saugumietis Jonas Matulevičius 
tardymui į saugumo komitetą 
išsivežė* pradinių klasių moky
toją Laimutę Truskauskaitę. Če
kistui nepatiko, kad L. Trus- 
kauskaitė dalyvavo Šv. Kazimiero 
minėjime Vilniuje, priekaištavo, 
kam rašo kaliniams laiškus — 
keletas jų, nepasiekę adresatų, 
gulėjo kabinete ant stalo. J. Ma
tulevičius vertė L. Truskauskai
tę rašyti .pasiaiškinimą, paža
dant pakeisti savo elgesį. Tar
domoji, paaiškinus, kad taip 
elgtis jos įsitikinimu, yra kiek
vieno kataliko pareiga, rašyti 
bet kokius pasižadėjimus atsi
sakė.

Supykęs čekistas pagrasino 
galįs L. Truskauskaitę įmesti į 
rūsius ir ten kartu su žiur
kėmis išlaikyti 3 paras. Po dvie- 
jų valandų trukusio tardymo 
pažadėjęs greitą susitikimą, kur 
“bus kita kalba”, čekistas J. Ma
tulevičius L. Truskauskaitę pa
leido.

Kaunietę Vilę Masytę už da
lyvavimą šv. Kazimiero jubilie-

Stovėt po kryžiumi ir laukt visa, kas privalo būti. Atlaidų 
aušros . . . dieną prieš bažnyčios duris sto

vėjo saugumiečių mašina. Civi
liai apsirengę vyrai stebėjo pa
maldas, ypač procesiją ir joje 
dalyvavusį jaunimą.

Utena. 1984 pavasarį Utenos 
rajono parapijų komitetų na
riams kalbėjo RRT įstaigos at-

Vysk. Paulius Baltakis gruodžio 15 po privačios audiencijos iš popiežiaus Jono Pauliaus II 
priima dovaną. Nuotr. Felici

Tarptautinės žmogaus teisių 
dienos proga Maskvoj 10 žmo
nių demonstravo prie Puškino 
paminklo ir įteikė tuo reikalu 
peticiją Aukšč. tarybos tarnau
tojui.

J.T. po 7 metus trukusių de
batų priėmė kompromisinę tarp
tautinę sutartį, draudžiančią x 
bet kokius fizinius ar protinius 
kankinimus prisipažinimui iš
gauti. Sutartis įsigalios 20 vals
tybių ją patvirtinus. Sutarties 
vykdymui sekti yra sudarytas 
10 narių komitetas, bet jis 
turės teisę tirti pažeidimus tik 
ten, kur jo galia tirti pažeidi
mus bus pripažinta.

Sovietų^-ga Madagaskare lai
ko 30Q0 savo piliečių ir naudo
jasi karo laivyno ir karo avia
cijos įrengimais.

Antaną Žilinską tardė ir auk-

goti asmenys.
Su Jolanta Grebliauskaite po

kalbį pravedė Kauno mėsos 
kombinato atstovai. «

Kauno klinikų administracija 
nuogąstavo dėti Giedrės Cibaus- 
kaitės ir Ilonos Šupenytės.

Saugumiečiams ir auklėtojams 
labiausiai nepatiko prie šv. Ka
zimiero karsto sakomi eilėraš
čiai, ypatingai paskutinis:

Tauta prisiekia tai, Kazimierai 
šventasis,

Kapais didvyrių, kankinių 
krauju!

Visuos piliakalniuos įžiebti
* ugnį riliujų—

Jokiems engėjams Lietuva 
nepasiduos!

Tylėjo Nemunas, šimtmečiais 
. sukaustytas.

Ilgėjos Nemunas ir laisvės, 
ir audrų . . .

Tegul prakirs žaibai negandų
' naktį juoda!

Tegul pravirks liūtimi ir 
sąnašas kalėtų nuplaus.

POPIEŽIUS DRAUSMINA SESELES
N’ew York Times spalio 7 

išspausdino viso puslapio skel
bimą, kuriame pasisakoma už 
abortus. Skelbimą pasirašė 97 
katalikai, kurių tarpe buvo 24 
vienuolės seserys iš kelių kongre- 

■ga^ijų-
Skęlbimas buvo organizuotas 

katalikiškos grupės žinomos 
“Catholics for a Free Cboice”, 
kurie pasisako už laisvą, indi
vidualią nuomonę abortu klau
simu.

Prieš šią grupę buvo smarkiai 
pasisakyta Amerikos vyskupų 
konferencijoj VVashingtone.

Kontraversinis abortų klausi
mas buvo iškilęs ir prezidenti
nių rinkimų metu ir aštriai tuo 
klausimu buvo diskutuojama.

30 centu
VYSKčpAULIUS BALTAKIS, OFM, 
APLANKĖ POPIEŽIŲ ‘ 
JONĄ PAULIŲ II ,

jjtovas. Aiškino, kokie dideli nu- 
žusikaltėliai yra kunigai — Al- 
fcnsas Svarinskas ir Sigitas 
Tamkeyičius, kurstė komiteto 
narius''perimti iš klebonų para
pijų valdymą.

Lektorius piktinosi prof. kun. 
P. Rabikausko pasisakymais per 
Vatikano radiją apie šv. Kazi
mierą. Prelegentui ypatingai ne
patiko prof. kun. P. Rabikaus
ko pareikšta nuomonė dėl isto
rijos mokslų kandidato doc. V. 
L auraičio straipsnio “Kaip Ka
zimieras tapo ‘šventuoju’" "Kom
jaunimo tiesa”, 1982.X.23). Esą 
ųe kunigų reikalas vertinti isto
rikų darbus bei spręsti ar tei
singai ateizmo propaguotojams 
pripažinti mokslo laipsniai.

Polekėlė (Radviliškio raj.). 
1984 kovo 4 Polekėlės bažny
čioje buvo švenčiami šv. Ka
zimiero atlaidai.

Vietinė valdžia nerimavo, kad 
atlaidai nevirstų iškilmingu šv. 
Kazimiero jubiliejaus minėjimu. 
Kolūkio pirmininkas pasiuntė 
vieną moterį pas Polekėlės kle
boną kun. K. Daknevičių prašy
ti. kad atlaidų dieną nebūtų 
procesijos ir svečių kunigų.

Kaip žinia, abortai Katalikų 
Bažnyčios yra laikomi nusikalti
mu, nepateisinami ir pasisakan
tieji už juos yra smerktini.

Dabar Vatikanas padarė la
bai griežtą šiuo klausimu pa
reiškimą ir įsakė pasirašiusiam 
vienuolėm savo parašus at
šaukti. .Priešingu atveju, nepa
klausius ir neatšaukus savo pa
rašų, jos bus išmestos iŠ savo 
kongregacijų. v J

Aišku, kilo nepasitenkinimas 
tokiu griežtu Vatikano reagavi
mu ir bandoma remtis Amerikos 
konstitucijos paragrafu. 'kiek
vienas amerikietis turi teisę pa
reikšti savd nuomonę", atseit 
turi privilegiją į "free speech".

Popiežius gali pašalinti vie-

Spalio 14 vyskupas dalyvavo 
Bostono katedroje švenčiant šv. 
Kazimiero mirties 500 metų- su
kaktį ir pasakė lietuvišką pa
mokslą.

Spalio 21 vyskupas vizitavo 
Prisikėlimo lietuvių parapiją To
ronto, Ont

Spalio 24 vyskupas dalyvavo 
Pasaulio Lietuvių katalikų kuni
gų vienybės vadovybės ir talki
ninkų posėdy Mississauga, Ont

Spalio 28 vyskupas vizitavo 
Aušros Vartų lietuvių parapiją 
Hamilton, Ont, ir suteikė sutvir
tinimo sakramentą.

Lapkričio 3-4 vyskupas daly
vavo JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos suvažiavime Hart
ford, Conn.

Lapkričio 11 vyskupas vizi
tavo Aušros Vartų lietuvių'para
piją New Yorke, N.Y.

Lapkričio 12 - 15 vysk. P. Bal
takis, kaip pilnateisis narys, da
lyvavo Amerikos katalikų vys
kupų konferencijoj Washington, 
D.C.

Lapkričio 18 vyskupas vizita
vo lietuvių katalikų misiją Wa- 
s.hington, D.C.

Lapkričio 19 - 25 Chicago, 
111., vysk. P. Baltakis vizitavo 
Marijos Gimimo, Marijos Nekal
to Prasidėjimo, Šv. Jurgio ir Šv. 
Antano parapijas, susitiko su 
Chicagos arkivyskupu kardinolu 
Joseph Bemardin, dalyvavo Lie- 

Popiežius Jona<L Paulius II 
1984 birželio 
mingą raštą 
skirdamas lidt 
provincijolą T 
takį vyskupui lietuviam katali
kam išeivijoje. Ši žinia buvo la
bai maloniai sutikta ne tik lais
vojo pasaulio lietuvių, bet ir 
okupuotoje Lietuvoje. Vyskupo 
konsekracija įvyko rugsėjo 14 
Portlando katedroje, Maine.

Naujasis vyskupas, jau anks
tesnėje kunigiškoje veikloje pa
rodęs pastoracinio uolumo ir 
administracinių sugebėjimų, ir 
dabar nesėdėjo sudėjęs rankų, 
papuoštų vyskupišku žiedu.

Pirmas viešas pasirodymas 
naujose pareigose buvo Cleve- 
lande birželio 30 - liepos 2, 
kai ten vyko VH-oji Lietuvių 
tautinių šokių šventė. Vysk. P. 
Baltakis buvo pagrindinis šven
tės pamaldų koncelebrantas.

Liepos 17 vyskupas dalyvavo 
Lietuvių kunigų vienybės suva
žiavime, VVestbrook, Conn.

Liepos 22 dalyvauta Lietuvių 
dienoje, Putnam, Conn.

Rugpjūčio vidury kapelionavo 
lietuvių skautų stovykloj prie 
Boston, Mass.

Rugpjūčio 29 — rugsėjo 2 
Toronte, Ont., vysk. P. Baltakis 
dalyvavo Amerikos ir Pasaulio 
Lietuvių katalikų kunigų vieny- 

. bės suvažiavimuose, Pasaulio
Lietuvių katalikų kongrese, o Šv.. tuvių katalikų kunigų vienybės 
Mykolo katedroje kongreso pa- Illinois apskrities ir Lietuvių 
ma]dų m^tų,pą§ąkėyekumeninės sąjungos po^džiuo-

Rugsėjo 9 vyskupas dalyvavo 
New Yorko Šv. Patriko katedroj 
švenčiant šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktį.

Rugsėjo 22 vyskupas vizitavo 
Apreiškimo lietuvių parapiją 
Brooklyn, N.Y.

Spalio .5 - 7 vyskupas daly
vavo Kanados Lietuvių dienose 
Hamilton, Ont.

Spalio 13 vyskupas vizitavo 
Šv. Kazgniero lietuvių parapiją 
Amsterdam, N.Y., jai švenčiant 
80 metų sukaktį.

i
I

. 35 Helsinkio susitarimus pasi
rašiusių valstybių konferencija 
Stockholme tik nesenai pajėgė 
susitarti dėl konferencijos dar
botvarkės ir išsiskirstė atostogų 
iki sausio vidurio.

Ispanijos min. pirmininkas Fe- 
lipe Gonzalez buvo perrinktas 
Socialistų partijos gen. sekreto
rium. Jam pavyko įtikinti parti
jos konferenciją, kad Ispanija 
pasiliktų Nato nariu ir nereika
lautų panaikinti JAV’ karines 
bazes.

Spėliojama, kad Brežnevo lai
kais buvęs Sov. S-gos vidaus rei
kalų ministeris Nikolai A. Ščel- 
kov, prieš prasidedant jo bylai už 
korupciją, nusižudė. Spauda apie 
jo mirtį nutylėjo. Jis buvo ar
mijos generolas, bet karinis 
laipsnis buvo atimtas ir jis pa
šalintas iš partijos centrinio ko
miteto. * *

. Belizės (buv. Britų Hondūras) 
parlamento rinkimus laimėjo 
opozicinė konservatyvi Jungtinė 
demokratų partija, išrinkdama 
iš 28 parlamento atstovų 21. 
Min. pirmininku bus partijos 
pirmininkas senatorius Manual 
Esųuivel.

nuoles iš kongregacijos be teisės 
apeliuoti, nes duodant vienuo
lišką įžadą prisiekiamas popie
žiui paklusnumas.

Pašalintos seserys nebotų eks
komunikuotos, bet nustotų tei
sės dirbti viėruolynų turimose 
institucijose, negautų pensijos 
ir būtų atšauktos kitokios privi
legijos.

Kaip Vatikanas reaguos į teo
logus, kunigą ir pranciškoną, 
kurie pasirašė po tuo skelbimu, 
dar neaišku.

se, tarėsi su lietuvių religinių 
ir kultūrinių organizacijų vado
vybėmis, aplankė lietuvaites se
seles kazimierietes jų motiniš
kame name, dalyvavo Lietuvių 
Katalikų Federacijos suvažiavi
me, su kunigų, vienuolių ir pa
sauliečių atstovais sudarė įvai
rias pastoracinio darbo komisi
jas.

Gruodžio 1-2 vizitavo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapiją Pa- 
terson, N.J., ir suteikė sutvirti
nimo sakramentą.

Gruodžio 7 vyskupas vizitavo 
lietuvių pranciškonų klierikatą 
Šv. Apaštalų kolegijoj, Crom- 
well, Conn.

Gruodžio 8 vyskupas vizita
vo Marijos N. Prasidėjimo sese
lių vienuolyną Putnam, Conn., 
ir priėmė vienuoliškus įžadus.

Gruodžio 8 dalyvavo Cam- 
bridge, Mass., Nekalto Prasidė
jimo parapijos 75 m. sukaktuvių 
iškilmėse.

Gruodžio 9 vizitavo lietuvių 
pranciškonų klierikų noviciatą 
Kennebunkport, Maine.

Gruodžio 12 vyskupas vizitavo 
Šv. Kazimiero lietuvių popiežiš
ką kolegiją Romoje.

Be abejo visų šių apsilanky
mų viršūnė buvo vyskupo ke
lionė į Romą, įvykusi gruodžio 
11 - 21. Čia teko pasimatyti su 
Šv. Tėvu Jonu Pauliu II gruo
džio 15, šeštadienį, 12:30 vai. 
popiet. Vysk. P. Baltakio veikla 
ir lietuvių katalikų išeivijoje pa
dėtis buvo apibūdinta praneši- 
muosė, kurie raštu buvo įteikti 
iš anksto. Popiežius į privačią 
audienciją atėjo su šiais prane
šimais susipažinęs. Pusvalandį 
trukusioje audiencijoje vysk. P. 
Baltakis išreiškė popiežiui padė
ką už prielankumą lietuviam, 
ypač taip išskirtinai parodytą 
šv. Kazimiero sukakties minėji
mo proga Romoje. Padėkota po- • 
piežiui už Lomžos vyskupo 
Paetz paskyrimą, šis vyskupas 
yra draugiškas Lenkijoj gyve
nantiem lietuviam ir leidžia 
turėti lietuviškas pamaldas Sei- 
nijJcatedroje.

Popiežiui buvo primintas ir 
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejus, kurį pramatoma iškilmin
gai paminėti. Popiežius pritarė.

(nukelta į 3 psl.)
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— J. Gruodžio, Itetiivią mūzi- 
Jęps klasiko^Šimtąsia giiniino 

. oąętines pasitinjant, Jauno m. 
LDT VK kultūros slęyrįus, Kauno 
Jąritorinė vaądęptiękioirkanali- 
ząęijo^ valdyba ir Lietuvos 
kompozitorių sąjungos Kauno 
byrius buvo paskelbę chorinės 
dainos konkursą. Jame dalyvavo 
nemažas būrys kompozitorių. 
Pirmoji premiją paskirta V. Bag- 
cjonųį už dainą “Gimtinė”, ant
rosios — j. Andrejevui (“Iš am
žino gaudimo”) ir 2. Virkšui 
(“O; koks dangus giluĄ trečio
sios — A. Kubiliūnui (“Gimti
nės vardas”) ir A. Lapinskui 
(“Eik,, oželi, vandens”). Premi
juoti taip pat teksto autoriai.

Savaitės I 

H {vykiai

IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIC GYVENIMO

Pirmoji premija paskirta A. 
Puišytei, už tękstą .dainai “Gim
tinės vardas*.’, antrosios atiteko 
M. Martinaičiui ir P. Raš- 
čiui už tekstus dainoms “O, 
koks dangus gilus”, “Gimtinė”, 
trečioji — J. Nekrošiui už tekstą 
dainai “Iš amžino gaudimo”.

— Kompozitorių namuose 
lapkričio 13 įvyko naujų kūri
nių perklausa. iŠ įrašų skambė
jo P. Fledžinsko “Natūrali mu
zika fortepijonui” (atl. S. Okruš- 
kaį A. Šenderovo fortepijoninis 
trijo Nr. 2 prof. S. Vainiūnui 
atminti (atl. B. Vainiūnaitė — 
fortepijonas, A. Vainiūnaitė — 
smuikas, A. Vasiliauskas — vio
lončelė) ir Trečioji simfonija 
kameriniam orkestrui (atl. Lie
tuvos kamerinis orkestras, dir. 
S. Sondeckis). Lapkričio22 buvo 
išklausyti R. Racevičiaus Kon
certas — improvizacija saksofo- 
niniam altui ir simfoniniam or-
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kęstrui (atl. .P. Vyšniauskas, fi!

JAV kongreso delegacija, ap
lankiusi Vietnamą, d_4os ir Kam- 
bodiją,. priėjo išvados, kad Kam- 
bodijoj rusus galina sutikti 

.kiekvienam žingsny.
Sov. S-ga išmetė į erdvę erd

vėlaivį Vega 1, kuris su JAV 
pagamintais įrengimais 1 
kovo mėn. turėtų priartėti prie 

J tik kas 76-eri metai pasirodan
čios Halley kometos.

‘ Izraelis yra pasiryžęs nutrauk-
’• ti pasitarimus su Libanu dėl 

Izraelio kariuomenės atitrauki
mo iš pietinio Libano.jei-Liba- 
nas nesutiks,fr- kad tą sritį 
saugotų sustiprinti J .T. daliniai.

JAV pastangos izoliuoti Libi
ją nepavyko. Paskutiniu metu 
'Libijos diktatorius Qadaffi turė
jo pasitarimus su Graikijos ir 
Ispanijos ministeriais\oirminin- 
kais ir su Prancūzijos pte-ziden- 
tu.

Už Pakistano prezidento Zia 
td-Haęjttedanią pioRi^pasisakė 

prec; balsuotojų 'ir -pritarė, 
kad jis dar 5 metus pasiliktų 
krašto prezidentu.

JAV, tardamosios su Sov. S-ga 
dėl ginklų kontrolės, yra pasi- 
ryžusios siekti sumažinti puola
mųjų branduolinių ginklų skai
čių ir svarstyti nuo prieš sate
litas nukreiptų ginkltfbandy'mų 
sulaikymą.

FBI Los Angeles mieste areš
tavo'-Northrop korporacijos in
žinierių Thomas Patrink Cava- 
nagh už "bandymą perduoti Sov. 
■S-gai bandomojo lėktuvo, kurio 
radaras negali pagauti,planus.

Sov. S-ga jau tris kartus yra 
bandžiusi jos pasigamintą erd- 
'vių lėktuvą kuris gali būti daug 
paprasčiau išmestas į erdvę ir 
panaudotas tarpkontinentiniam 
susisiekimui.

Kinija išardė jos pakrantėse 
ties Taivanui priklausančia 
Qemoy sala buvusius įtvirtini
mus’ ir jų vietoj pradėjo staty
dinti vilas, viešbučius ir resto- 
rarius. *

Izraelis įsigabeno iš Etiopijos 
apie 5000 ten gyyenusių juo
dųjų žydų, kurie paprastai yra 
neturtingi ir tamsūs. JAV tam

Amerikos astronomai atrado 
naują, už Saulės sistemos 
Paukščių tako galaktikoj esančią 
planetą.

Kinijos komunistų partijos or
ganas People’s Daily pareiškė, 

1986 ( Į.acĮ griežtas Markso teorijų se
kimas negali išspręsti visų Ki
nijos problemų.

Belgijoj karingų komunistų 
celių teroristai bombom sugadi
no keturias Nato valstybių alie
jaus tiekimo linijas.

Amerikos New School for 
Sočiai Research prezidentas Jo- 
nathan F. Fanton, nuvykęs į 
Lenkiją, garbės daktaro diplo
mą įteikė Lenkijos KOR (dar
bininkų gynimo komitetas) stei
gėjui Adam Michnik.

Prezidentas Reagan pažadėjo 
Nigerio prezidentui Seyni 
Kounteche dovanoti jo gyvento
jam nuo bado apsaugoti 45,000 
metr.-tonų, javų- ;;

Sbv. Š-gos min. pirmininico pa
vaduotojas Ivan V. Archipov 
atvyko į Kiniją oficialaus vi
zito.

Kinijos tekstilės ministerijos 
pareigūnas Zhang Xiu, atvykęs 
su delegacija į JAV, buvo pasi
prašęs politinės globos, bet apsi
galvojęs grįžo į Kinijos konsu
latą ir “dėl gėdos” ten pasikorė.

Sov. S-gos žinių agentūros 
Vienoj vedėjas ir KGB agentų 
viršininkas Vadim Ivanov, įsaky
tas grįžti į Maskvą, pasiprašė 
V. Vokietijoj politinės globos.

Sklinda gandai, kad nuo rug
sėjo 27 niekur viešai nepasiro
dęs Sov. S-gos gynybos minis- 
teris Dmitri F. Ustinpv buvo 
operuotas dėl vidurių vėžio.

Lenkijai paleidus politinius 
kalinius, JAV sutiko, kad Len
kija grįžtų į Tarptautinį monetų 
fondą.

Vietnamas iškėlė teismo Jn*- 
lą 21 gyventojui už šnipinėji
mą, sabotažą ir partizaninius 
veiksmus.

Šri Lankos vyriausybė, siek
dama nuraminti jos šiaurėj gy
venančios Tamil genties sieki
mus dėfhiepriklausomybės, suti- 

teikalui °davė Izraeliui 15 mil. ko suteikti genties gyvenamom 
provincijom dalinę savivaldą.

kęstrui (atl. P. Vyšniauskas, fi! — Maskvos kino teatre “Re- 
ha mumijos simfoninis orkest- kord įvyko naujo spalvoto me- 
ras,’dir. J. Aleksa), B. Borisovo n>nio filmo “Jo žmonos išpažin- 
simfonija “Reųuiem XX? miš- kurį Lietuvos kino studijo- 

.y.. •. . je pagjj v. Žahkeviciaus scena
rijų pastatė režisieriaus A. Gli
ke vičiaus kūrybinė grupė, 
premjera.

— Dailėtyrininkė N. Lukšio
nytė-Tolvaišienė Maskvoje, Są
junginiame menotyros mokslinio 
tyrimo institute, apgynė kandi
datinę desertaciją “Lietuvos ar
chitektūros stilių raida 1930- 
1920 metais”. -

— Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose įvyko respublikos liau
dies artistės K. Kymantaitės kū
rybos vakaras. Aktorė suvaidino 
scenas p'agal R. Granausko, V. 
Rimkevičiaus, A. Sprindžio, Šat
rijos Raganos ir B. Vilimaitės 
noveles. Vakare taip pat daly
vavo aktoriai E. Braziulis, L. 
Ciunis, R. Ražinskaitė ir kiti.

— Klaipėdos jūrų muziejuje 
ir akvariume veikia naujų eks
ponatų paroda. Muziejaus- dar-' 
buotojai juos parsigabeno iš 
ekspedicijų į Indijos ir Ramųjį 
vandenynus.

— Simono Stanevičiaus, lietu- - 
vių literatūros klasiko, literatū
rinis vakaras “Suklusk, žmo
gau”, skirtas rašytojo gimimo 
185-osiom metinėm, surengtas 
Vilniuje, Meno darbuotojų rū
muose.

— Kėdainiuose pastatytas 
-plačiaekranis kino teatras “Kė
dainiai”. Jame yra 400 ir 200 
vietų salės, erdvus vestibiulis, 
kuriame galima rengti paro
dėles. Lapkričio 23 įvyko iškil
mingas kino teatro atidarymas.

— Komp. S. Šimkaus memo
rialinis muziejus Kaune, Biti
ninkų gatvėje, tampa muzikos 
kultūros židiniu. Name, kuriame 
1927 - 1943 gyveno kompozito
rius, chorų organizatorius ir 
muzikinio palikimo puoselėto
jas S. Šimkus, vyksta 14-osios 
vidurinės mokyklos moksleivių 
muzikos pamokos, pokalbiai 
muzikos kultūriniais klausimais.
— S.L.K.

riatn chorui ir vargonams (teks
tai — lietuvių poetų, atl. Kaunu 
valstybinis choras, dir. P. Binge
lis, B. Vasiliauskas — var
gonai), V. Bartulio “Auksinių 
debesų lietus” fortepijonui (^tl- 
C. Kėvišas).

— Architektų sąjungoje lap
kričio 22 buvo aptarti nauji 
prekybiniai centrai N. Vilnioje, 
Pašilaičiuose ir Justiniškėse. 
Juos pristatė architektai N. Bu- 
čiūtė, R. Garuckas ir A.E. Pas- 
laitis.

— Dailininkų sąjungoje lap
kričio 30 įvyko karikatūristų 
sekcijos susirinkimas. Valdybos 
pirmininkas K. Bogdanas įteikė 
IV tarptautinės parodos “Saty
ra kovoje už taiką” dalyvių 
medalius R. Oškuičiui, K. Šiau- 
lyčiui, F. Samukui, E. Benečiui, 
V. Beresniovui; R. CJedgaudui, 
A. Jonaičiui, S. Burneckiui, J. 
Griušiui, V. Eidukaičiui. Ar
chitektas E. Guzas supažindino 
su savo projektu karikatūrų ka
vinei — salonui “Satyra”. Buvo 
aptartos būsimos karikatūrų 
parodos.

— Ipolito Užkurnio, žymaus 
medžio drožėjo, skulptūrų paro
da vilniečiam buvo surengta 
ateizmo muziejumi paverstoje 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Paro
dai jis sukūrė keliasdešimt 
skulptūrų istorine, mitologine, 
darbo tema. Daug jų yra skirta 
lietuvių literatūros kūrėjam, au
toriaus pamėgtiem knygų hero
jam.

—Respublikinėje bibliotekoje 
surengta ekspozicija, skirta ma
tematiko, lietuvių kultūros ir viz 
suomenės veikėjo Zigmo Žemai
čio (1884 - 1969) gimimo 100- 
osiom metinėm. Čia galima susi
pažinti su Z. Žemaičio knygo
mis, darbais apie matematikos 
ir kitų tiksliųjų mokslų dėsty
mą Vilniaus universitete, lietu
viškų matematikos terminų is
toriją, jų vartojimą. 
■---------------------------------------------------

VALSTYBINĖ PARAMA LIETUVIŲ 
SOCIALINIAM REIKALAM

SHALINS FUNERAL HOME, Inc^ 84-02 Jamaici Av». (prie Foreat 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikto geitotagae laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel 296-2244.

BUYUS FUNERALHOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktor 
ark Office; 426 Lafayette St. (Cpr. Wilson Ava.), telef. 344-517 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras ša 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

apdrau- 
OHLERT-. 
847-2323 
esate' ar

JUOZO ANDRIUSIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūi 
dhnai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave_, Woodhaven, N.Y. T< 
(namų telef. 847-4477), įstaigoj kreipiantis paminėti, 
norite būti J. Andriušis kicentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllvar BeN Bakftng Co. Lietuvišką Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventoms, vestuvine bei pokyliams tor
tai: Delta Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securtties Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodttles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atslmln Intai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSDU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dif. 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 KezyS, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134. °

Sudarius tvirtą direktorių ta
rybą iš dr. F. Kauno, dr. P. Ki
sieliaus, prof. dr. Reginos Ku
lienės, dr. A. Razmos ir B. Snars- 
kio, į darbščią valdybą įėjo: 
pirm. D. Valentinaitė, vicepirm.

Amžiumi jauniausia JAV LB 
Socialinių .reikalų taryba, vado
vaujama Danguolės Valentinai- 
tės, paskutiniu metu Chicagoje 
išvystė pasigėrėtiną veiklą.

Socialinė globa, patarimai l>ei
parama mūsų vyresnio amžiaus B. Bagdonienė, vicepirm. K. Žu- 
žmonėm-pensininkam turbūt 
yra reikalinga visose lietuviško
se kolonijose, .tačiau jos teiki
mas yra surištas su pastovia tar
nyba, su nuolatine būstine ir vi
sam tam reikalingomis lėšomis.

JAV LB iždas nėra pajėgus fi
nansuoti Socialinių reikalų tar
nybos darbų lietuvių kolonijose. 
Tam reikalinga JAV vietinė, 
valstijos ar federalinė finansinė 
parama. Ji yra galima, jei žino
ma taip ir kur prie jos prieiti.

Tos valstybinės paramos sie
kiant, JAV LB Socialinių reika
lų taryba buvo inkorporuota Il
linois valstijoje kaip socialinę, 
visuomeninę tarnybą lietuviam 
atitekanti organizacija, atkrei
piant valstybinių institucijų dė
mesį į jos atliekamus konkre
čius darbus seneliam.

kas, sekr. B. Vindašienė, ižd. G. 
Micevičienė, K. Jazbutis ir teisi
nis patarėjas adv. S. Kuprys.

Šiais metais LB Socialinių 
reikalų tarybos Chicagos sky
rius veiklą išplėtė, gaudamas 
iš miesto 13,000 dol. finansinę 
paramą.

Skyriui ypatinga šventė buvo 
gruodžio 5, kai į skyriaus su
rengtą priėmimą atvyko Illinois 
gubernatorius J. Thompson, Il
linois Dept. of'Aging direktorė 
Jane Otvvell, lietuviam labai pa
lanki Illinois senatorė Judy Baar 
Topinką ir suteikė valstijos pa
skirtą 50,000 dol. pašalpą Chi
cagos skyriui, kuris oficialiai 
vadinasi Lithuanian Human 
Service Council in Chicago, 
2636 West 71st St., Chicago, III. 
60629. Tel. 476-2655.

d
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PRISTATOMI f VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONN^CTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠVLlONO KAPINIŲ.

Tasolino
A MEMORIALS

66-86 80 ST, MIDDLE ViLLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282- 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19 33 +1976

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 {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais."

SKAMBINTI: (212) 441-0909

JAV LB Socialinių reikalų tarybo* direktoriai su IHinois gubernatorium. Iš k.: dr. P. Kisie
lius, dr. F. Kaunas, D. Valentinaitė, J. Thompson, prof. <Jr. R. Kulienė. Nuotr. J. Tamulai&o

Savo kalboje gubernatorius J. 
Thompson pabrėžė, kad Chica- 
goje lietuviai yra pirmoji etninė 
grupė, gaunanti tokią valstijos 
finansinę paramą šiais metais, 
kadangi yra geriausiai organi
zuota ir gyvenimo aplinkybių 
labiausiai supurtyta grupė.

Galima tikėtis, kad tokia val
džios finansinė parama bus tei
kiama ir ateityje. Nuopelnai dėl 
to priklauso energingai vado
vei Danguolei Valentinaitei, 
kuri nuo dabar visą savo laiką 
skirs Chicagos lietuvių sociali
nei tarnybai, kartu su raštines 
nuolatinėm tarnautojom: Birute 
Podiene, Nijole Kalvaitiene, Vir
ginija Kupcikevičiene ir Stase 
Vaškeliene.

Būtų gera, kad JAV LB So
cialinių reikalų tarybos skyriai 
veiktų ir kitose lietuvių koloni
jose ir kad išsirūpintų panašią 
valdžios paramą kaip Chicagoje.

Br. Juodelis

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas
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Naujus metus pasitinkant

Kardinolo

(nukelta į 4 p si.)

ATOSTOGOS

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

VYSK. PAI 
APLANKĖ

Miio Sąmonė vyskupiškas kryžius, jam pado* 
vos vyskupų. Mirusio kardinolo sekretorius 
rvičius jį perleido vysk. P. Baltakiui, Nuotr. *L.

džiai, pradėjo stingti sąnariai 
nuo ilgo sėdėjimo.

Užsispyrusi Diana slinko miksų 
link Per ilgo koridoriaus langą 
buvo galima matyti žemyn Hnkų) 
tančias palmes ir pajuodusį dan
gų. Baimės kaip ir nebuvo* Jei 
neskaityti keletas susinervinu* 
šių, pagyvenusių moterų, kurtos 
nuolatos krante lūpas ir buvo 
aro asanį, zi urraainos' | gero

—- -3 a—a<- -Kai apaevetBs savo 
nuotraukai. ___ i

Po audiencijos pas, šv. Tėvą, 
vysk P. Baltakis buvo priimtas 
kardinolo Agostino Casaroli, Va
tikano valstybės sekretoriaus, 
ir arkivyskupo Achille Silv®stri- 
te, Bažnyčios viešųjų reikalų

vanotas Li 
prel. V. Mi
Tamošaičio

Publication No. USPS 148-380
Sacond daaa postaga paM a) BraoMyn, M-V-, Poat OfHca 
Subacripttaa per vear — $15.00. Single Copy 30 cente

Daugiau nesigiiačtfusi į 
pintą krepšelį sudėjau knygą, 
pyragučių, po pahrtimi pasiki
šau vieną pagalvę, suvyniotą 
į vasarinę antklodę, ir iškelia
vau į Myrtle Beach suvažiavi
mų auditorįją Apie keturias my-

kad ta proga vyktų iškilmės šv. 
Petro bariUkofe Romųje 1987 m. 
birželio mėni šv. Tėvas priminė, 
kad šios sukakties proga tikisi

— Diana mūsų nepasieks, — 
autoritetingai pasakė jis, dairy
damasis daugiau popierio. Iš 
rankinuko ištraukusi bloknotėlį, 
aš jam pasiūliau lapą popie
riaus. Susipažinome. Iš kitos 
pusės sėdėjo pora anglų iš Lon
dono.

— Palikome namie kūdikio 
laukiančia princesę Dianą — su 
anglišku santūrumu skundėsi 
ponas Marsh. — Bet nemanėme, 
kad čia mus užklups jos nema
loni bendravardė.

Pradėjom žaisti kortomis. Iš
mokau anglišką visto verslą ir 
kelis įdomius europietIŠkus 
anekdotus. Laikas slinko nuobo*

aparatus. Atrodė panašu į ne 
visai planuotą gegužinę.

Šalia manęs sėdėto įdomus 
žmogus, kadaise “išplauldojęs 
visas septynias pasaulio marias”. 
Jis nuolatos sekė per radiją 
Dianos kelią ir darė apskai
čiavimus ant laikraščio parai-

diplomatinę karjerą pradėjo ne* 
priklausomoje Lietuvoje kaip
V duKaDO DUllClULuS

Jis išmoko lietuvių kalbą, do
mėjosi Lietuvos reikalais ir vė
liau. Iš Lietuvos 1966 jam buvo 
atvežtas plieno vyskupiškas kry
žius su gintaro papuošimu. Tai 
buvo Lietuvos vyskupų dovana 
lietuvių bičiuliui.

Vysk. P. Baltakis gruodžio 19, 
lydimas vysk. A. Deksnio, preL 
V. Mincevičiaus, kun. A. Bart* 
kaus ir prof. Avižonienės, ap
lankė kardinolo A. Samore kapą 
ir už jo sielą seselių karmeli- 
čių koplyčioje koncelebravo mi
šias.

Kardinolas A. Samore prieš 
mirdamas lietuvišką vyskupišką 
kryžių pavedė savo sekretoriui 
prel. Vincui Mincevičiui, kad 
perduotų kitam naujam lietuviui 
vyskupui. Tad šia proga prel. V. 
Mincevičius ir įteikė vysk. P. 
Baltakiui kardinolo lietuvišką 
kryžių.

Kai kurie Vatikano pareigū
nai žinią apie vizitą prie kaid. 
Samore kapo ir perduotą jo kry
žių priėmė labai nuoširdžiai, 
nes daugelis dabartinių aukš
tųjų Vatikano pareigūnų, tarp jų 
kard. Casaroli, arkivysk Silvest- 
rini ir arkivysk. Somaia^ym bu
vę kard. Samore mokiniais ariba 
sekretoriais.

Per palyginti neilgą laiką 
vysk. P. Baltakis Romoje daug 
ką sutiko ir laimėjo. Jo vizito 
sėkmingumui daug talkino prel. 
Audris Bačkis, prel. Vincas Min
cevičius, prel. Ladas Tulaba, 
P.A.,prel. Antanas Jonušas ir pro
rektorius kun. Algimantas Bart-

Atostogos! Tai nuostabus, gai
vinantis žodis tiems, kurie, išti
sus metus įsijungę į savo profe
sijos, kad ir labai pamėgtos, 
jungą jaučia reikalą atsipalai
duoti nuo kasdieninių pasaulio 
įtampos reikalavimų. Ir tie,* 
kurie, šalia savo profesijos ar 
tarnybos dar atiduoda duoklę 
lietuviškam gyvenimui, dauge
lyje atvejų nešdami dvejopą 
pareigų naštą apie atostogas 
svajoja, jas planuoja, studijuoja, 
brošiūras, teiraujasi kelionių 
biuruose. Žodžiu, atostogos yra 
didelės svarbos metų įvykis, į 
kurį sudedama daug vilčių ir 
svajonių.

Esu ir aš tąrp tų, kuriems 
atostogos yra svarbios ir reika
lingos. Po keletas metų pertrau
kos, 1979 pajutusi uragano 
"David” siautimą kad ir ne la
bai bauginantį, šiais metais vėl 
nutariau praleisti keletą savai
čių žavioje Atlanto pakrantėje, 
kuri man visada primena Pa
langą Savo atostogų laiškuose 
ir atvirukuose pažįstamiems bei 
savo vaikams kiekvieną kartą 
primenu, kad “Atlanto bangose

žyma paske&ti arkivysk. J. Ma- .
talaitį palaimintuoju Lietuvos tarybos sekretoriaus. Iri aukš- 

Čiausi pareigūnai po popiežiaus. 
Tai lyg Vatikano ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalu mi
nisteris. Džiugu priminti, kad 
prel. Audris Bačkis turi aukštas 
viešųjų reikalų tarybos pasekre- 
torio pareigas. Jis daug padėjo 
vysk.' Baltakiui parengiant au
diencijas su kitais austaisiais 
Vatikano pareigūnais.

ieškau lašelių, per Baltiją at
plaukusių iš Nemuno”.

Grand Strand Pietų Karolinos 
pakraštyje yra garsus visame 
pasaulyje ne vien nuostabiai 
gražia, nuožulnia Atlanto pa
krante, bet ir moderniais įman
triais ir gausiais golfo klubais. 
Myrtle Beach, kurio pakrantė 
yra įgijusi neoficialų Grand 
Strand vardą yra nepaprastai 
malonus įvairių klimato juostų 
junginys. Kaip jau pats pavadi
nimas sako, augmenijoje domi
nuoja mirtų krūmai, kurie į 
vasaros pabaigą pražysta oran
žiniais, purpuriniais ir baltais 
smulkiais žiedais. Jie vadina
mi “pergamentiniais”, nes žie
deliai yra trapūs ir, paėmus tarp 
pirštų, šlamą kaip pergamenti
nis ’ popierius. Tarp lapuočių, 
pušų ir mirtų stiepiasi aukštos, 
lieknos palmės, oleandrai, o vešli 
žolė kvepia dobilais.

Bent man asmeniškai, Myrtle 
Beach^yra nuostabi poilsio vieta 
su puikiais restoranais, keletą 
kino teatrų, pramogų centru, 
vaško muziejumi ir įvairiomis

niai metai — 1985. matoma nuotraukoje) ir nušilo-
Kultūrinėje veikloje organi- togwfavo į*'naujuoju lietuvių 

zuokime, palaikykime visas kul
tūrines apraiškas! Tegu bteįįį, 
svarbiausias uždavinys 
dyti lietuvišką kultūrą ugdyti ' 
ir skatinti lietuvišką kūrybą!

Linkime, kad Kultūros Taryba 
kuo plačiausiai pasireikštų — or
ganizuotų kultūrines šventes, 
suburtų lietuvius menininkus į 
profesines organizacijas, prk 
trauktų jaunimą Išpopuhįarin- ^ 
kime mokslo ir kūrybos simpo
ziumo idėjas, Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimą

Kūrybines jėgas dailinin
kus, muzikus, rašytojus patelki
me Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejui!

Organizuokime reprezentaci
nių knygų leidimą plėšiame 
Lietuvos istorijos veikalų para
šymą ir išleidimą!

Tegu visus per šiuos ateinan
čius metus lydi lietuviškas kū
rybinis entuziazmas!

Švietimo srityje — palaikyki
me lituanistines mokyklas. Ma
žėja vaikų skaičius mokyklose, 
nes yra sumažėjęs prieauglis. 
Bet yra ir tokių jaunų lietuviš
kų šeimų, kurios aptingo ir savo 
lietuviškų vaikų neleidžia į li
tuanistines mokyklas.

Pakelkime mokinių skaičių 
mokyklose, ugdyki W .naujus 
mokytojų kadrus, tad lyg dabar 
ruoškime jaunimą kad jis gau
siai dalyvautų mokytojų studijų 
savaitėje.

Keičiasi mokinių mentalitetas 
lietuvių kalbos nenaudai. Ta 
prasme reikia peržiūrėti mokyk
lų vadovėlius. Daugumos atvejų 
jie bus sunkiai įkandami moki
niam, nes jų žodynas sumažė
jo. Amerikiečiai kas kelinti me
tai visus vadovėlius perredaguo
ja, pritaiko laiko reikalavimam. 
To paties reikia ir lietuviškoje 
mokykloje.

Taip pat jungiame čia ir litua
nistinę katedrą Ji pastatyta

Kaip praeitais metais kiek
viename numeryue pažymėjome 
— Šv. Kazimiero metai, — taip 
ir nuo šio numerio — kiekvie
name puslapyje bus įrašyta — 
1915 — Darbininko sukaktuvi-

lietuVių kolegijos Romoje rėkto- tyčioje* Valeri miestely, 
riuš prel. L. Tulaba, P.A., yra 
padavęs iš pareigų atsistatydi
nimo raštą Dar prieš naujus

daug policijos automobilių, am
bulatorijų bei kariuomenės re
zervo (National Guard) vežmenų.

Privažiavus Suvažiavimų 
Centrą (Convention Center), 
masyvinį, modemišką pastatą 
su didelėmis salėmis ir mažais 
siaurais langais, pritaikytais 
Myrtle Beach klimato reikala
vimais, jau radau masę žmo
nių, iš automobilių traukiančių 
maisto atsargas, patalynę, ne
šančių vaikus, lydinčių senus ir 
invalidus. Prie įėjimo viduje bu
vo ilgi stalai, už kurių stovėjo 
Raudonojo Kryžiaus pareigūnai 
su raiščiais ant rankovių ir fti- 
kalavo, kad kiekvienas užsire
gistruotų, nurodant adresus ir 
pavardes asmenų, kuriems reikia 
pranešti “nelaimės atveju”. Su
rašiusi savo dukrų ir sesers ad
resus, pasijutau kaip karo meto 
priešlėktuvinėje slėptuvėje.

Tvarka buvo didelė. Atrodė, 
kad viskas buvo iš anksto su
planuota. Posėdžių salėse buvo 
išrikiuoti ilgi stalai, sustatytos 
patogios kėdės, matomaįjtaudo- 
jamos koncertų ar posėdžių me
tu. Puikus ąpšvietbnas, vėdini
mas ir oro šaldymas, garsiakal
bių sistema. Pačiame salės vi
dury atsidūriau šalia didelės 
šeimos su naujagimiu, kuris savo 
dailiame krepšelyje ramiai mie
gojo, padėtas ant stalo. Kaimy
nai pradėjo užkandžiauti, žais
ti kortomis, dalintis laikraščiais, 
užstatinėti baterejinius radijo

Nors L 
vi«i nėra 
Baltakio j 
vas ir kai

Iš tokios kelionės vysk. P. Bal
takis grįžo į Brooklyno pranciš
konų vienuolyną gerokai išvar
gęs, bet neatsisakė pasidalyti 
savo įspūdžiais ir su Darbinin
ko skaitytojais. Ačiū jam už 
dėmesį ir kantrybę.

Kornelijus Bučmys

jūrų njuziejumi, kuriame yra 
antrojo pasaulinio karo vetera
nas, “Yorktown” — milžiniškas 
lėktuvnešis ir kiti karo laivai, 
atidaryti publikai.

Žodžiu, ir patogumai, ir isto
rinės vertės įdomybės, tyras 
vandenyno vanduo, baltu smėliu 
dengtas paplūdimys ir aksdminio 
dugno pakrantė. Tik atostogauk, 
pamiršk gyvenimo realybę, ir 
džiaukis kiekvienu saulės spin
duliu, kiekviena kristaline At
lanto banga...

Televizijos negalima išvengti, 
nes viešbučio kambaryje buvo 
ištaiginga daugelio kabelių tele
vizija su specialia stotim — 
“Didžiosios pakrantės” (Grand 
Strand) informacija. Čia van
dens ir oro temperatūra, tikslus 
laikas, barometro atmainos, vė
jo stiprumas, bangų aukštis, 
koncertų ir filmų reklamos, įvai
raus turinio skelbimai, pritaiky
ti vasarotojams ir turistams.

Oras pasakiškai gražus, ne 
per karštas, tinkamas bet kokiai 
pramogai po grynu dangumi. 
Pirmosios savaitės gale prasidė
jo pranešimai apie besiformuo
janti Floridos, pakrančiuose ura
ganą kuriam šį kaitą meteoro
logai suteikė “Dianos” vardą 
Kas gi tuo uraganu rūpinsis, 
nutolus keliais šimtais mylių ...

Deja, antradienį, rugpjūčio 
11, jau buvo skelbiama, kad nuo
latos stiprėjanti Dianos “akis”, 
kurią supa 135 mylių per va- 

____  _ _ ________landą vėjas, artėja į Didįjį Kran- 
įdomybėmis/ kaip didžiausiu Vienuoliktą valandą ryto iš*

miero kolegos rektoriumi pra- 
matoma paskirti dabartinį pro
rektorių kun. Algimantą Bartkų.

Dar vyskupui Baltakiui teko 
aplankyti arkivyskupą Eduardo 
Martinez Samalo ir arkivyskupą 
Luigi Poggi, aukštus Valstybės 
sekretoriato pareigūnus.

Su arkivysk. P. Marcinkum 
tartasi dėl specialių Vatikano 
pašto ženklų Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejaus proga. Spe
cialus prašymas raštu jau įteik
tas, nes komisija prašymus 
svarsto iš anksto.

Lankantis centriniuose Tėvų 
Marijonų namuose 'Romoje, 
buvo maloni proga ten sutikti 
Augsburgo vyskupą Stimpfle, 
kuris išlaiko lietuvio vyskupo 
A. Deksnio centrą Šį centrą 
vysk. P. Baltakis aplankys 1985 
vasarą kai birželio — liepos 
mėnesiais laAkys Europos lietu
vius.

Prel. A. Bačkio iniciatyva teko 
susitikti Komoje gyvenančius 
vyskupus Dominic Hrusovsky ir 
Jaroslav Škarvada, kurie yra 
skirti slovakų ir čekų išeivių 
reikalam, panašiai kaip vysk. P. 
Baltakis — lietuviam.

Buvo. miela susitikti ir kardi
nolą domininkonų Mario L. 
Ciappi,.Šv. Tėvo asmeninį teo
logą kurio giminaitis rengiasi 
pranciškoniškam gyvenimui pas 
lietuvius pranciškonus Kenne- 
bunkport, Maine.

Romoje* vysk. P. Baltakis gy
veno Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje, tad turėjo progos pa
bendrauti su kolegijos vadovy
be Ir auklėtiniais, o taip pat ir 
su Romos lietuviais. Teko aplan
kyti ir pranciškonų ordino gene
rolo būstinę.

Į okupuotos Lietuvos lietu
vius vysk. A. Baltakis prabilo 
per Vatikano radiją po audien
cijos pas šv. Tėvą Taip pat į-

Palydėjom istorijon tikrai ne 
eilinius 1984 metus. Štai prade
dame naujus 1985 metus. Ką jie 
mum duos, ką mes patys pada
rysime Lietuvos labui, savo tau
tinės kultūros organizavimui, 
ugdymui, išlaikymui?!

Pirmiausia — šie 1985 metai 
yra

Darbininko sukaktuviniai me
tai. Darbininkas paminės 70 
metų sukaktį.

Tikrai tai svarbi sukaktis, kad 
tiek ilgai išsilaikė lietuviškas 
laikraštis šiame dideliame lais
vės krašte. Visi esame girdėję 
ir skaitę, kad Amerikos lietuviai 
turėjo daug laikraščių. Pradėjo 
juos leisti, kai Lietuvoje buvo 
uždrausta spauda. Pirmasis lie
tuviškas laikraštis pasirodė 
1879. Vėliau pasirodė įvairiausių 
laikraščių, žurnalų. Ypač gyva 
lietuviška spauda buvo prieš Pir
mąjį pasaulinį karą ir dar Euro
poje karui prasidėjus. Tuo laiku 
1915 metų vasarą Bostone ir pa
sirodė Darbininkas.

Daug kas pasikeitė, daug tada 
pasirodžiusių laikraščių bei 
žurnalų sustojo, bet Darbininkas 
atėjo iki mūsų laikų. Darbinin
kas vargiai būtų išsilaikęs, jei jo 
nebūtų perėmę vienuoliai lietu
viai pranciškonai. Jie nuo 1950 
metų perėmė laikraščio leidimą 
1951 perkėlė iš Bostono į Brook- 

r lyną čia sujungė su ėjusia “Ame
rika”, prijungta ir Pittsburghe 
ėjusios “Lietuvių Žinios”.

Šiais Darbininko sukaktuvi
niais metais kviečiame mūsų 
skaitytojus labiau paremti mūsų 
laikraštį, kviečiame surasti naujų 
skaitytojų. Taip pat prašome at
siliepti senuosius skaitytojus, 
parašyti savo prisiminimus, 
kada ir kaip jie pirmą kartą 
pamatė Darbininką ir jį paskai-

girdau keistus garsus kieme, ku- lias nuo viešbučio. Gatvėse 
rio visą plotą užtoife ryškiai buvo didelis judėjimas, matėsi 
žydrios spalvos modemus plau
kiojimo baseinas.

Atidariusi duris pamačiau, 
kad viešbučio administratorė su 
savo padėjėjais į baseiną meta 
visas metalines ir plastikines kė
des, paprastai išrikiuotas aplink 
baseiną vasarotoji ir saulės 
garbintojų patogumui.

— Kodėl jūs tai darote? Ar 
galiu padėti? Dar niekada tokio 
darbo nesu dirbusi, — juokau
dama pasisiūliau, paimdama 
arčiausiai mano kambario sto
vinčią kėdę ir ją su malonumu 
mesdama. į patį baseino vidurį.

— Ačiū labai, - rimtai at
sakė šviesiaplaukė jauna penia. 
— Netrukus belsiu į kiekvieno 
kambario duris, kad svečiai tuoj 
paliktų viešbutį. Gerai, kad jus 
matau. Prašau pasiimti pagal
ves, antklodes ir keliaukite į 
artimiausią Raudonojo Kry
žiaus evakuacijos centrą

— Ar būtina? — Ne visai ti
kėdama* paklausiau.

— Taip. Aš negaliu jums leis
ti pasilikti viešbuty, nes Diana 
artinasi į Myrtle Beach, o šis 
viešbutis yra ant pat kranto. Jū
sų gyvybė yra mano atsakomy-
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Baltimorės lietuvių radijo valandėlės vedėjai Albertas Juškus 
ir Kęstutis Laskauskas buvo pagerbti L.B. apylinkės su
ruoštame vakare.

PAGERBTI BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDĖLĖS VEDĖJAI

jų žmonų, apdovanodami jas gė
lėmis.

Toliau vyko organizacijų svei
kinimai. Lietuvių karo veteranų 
154 Posto vardu kalbėjo dr. J, 
U dokas, Lietuvių Namų — O. 
Lekavičienė, ateitininkų — J. 
Kardokas, sporto klubo — A. Pi- 
lienė, Balfo — C. Surdokas, kny
gyno ir Lietuvių tarybos — JF- 
Auštra, choro “Daina” — V. Ba
nys, Jaunimo sąjungos — Daina 
Buivytė?Kun. A. Dranginis už
baigė sveikinimus .kalbėdamas 
parapijos vardu.

Pripylus šampano taures, visi 
sugiedojo Ilgiausių metų garbin
giesiem, nenuilstamiem dar
buotojam.

Kiekvienas radijo v alandėlės 
vedėjas tarė trumpą padėkos žo
dį.

Po ilgos oficialios dalies sce- 
non įžengė aktorius Vitalis Žu
kauskas. Jis buvo kaip- saulėtas 
rytas po lietingos savaitės. Kaip

}

LB Baltimorės apylinkės val
dyba suruošė pagerbimo ir pa
dėkos vakarą trim lietuvių radi
jo vedėjam: Juozui Ruzgui. Al
bertui Juškui ir Kęstučiui Las
kauskui.

Pagerbimo mintis ruseno jau 
kuris laikas baltimoriškių tarpe. 
Bendruomenės vadyba ėmėsi pa
stangų, kad ši mintis nepaliktų 
tik gerais norais, bet būtų įgy
vendinta.

Pagerbimo mintis ruseno jau 
kuris laikas baltimoriškių tarpe. 
Bendruomenės vadyba ėmėsi 
pastangų, kad ši mintis nepalik
tų tik gereais norais, bet būtų 
įgyvendi nta.

Tai progai paruošta Lietuvių 
Namų didžioji salė dvelkė iškil
mingumu, o gausiai maistu pa
dengti stalai viliojo svečius.

Kun. A. Dranginis sukalbėjo 
padėkos maldą. Po šaltų už
kandžių, vakarienės ir kavos vy
ko oficialioji vakaro dalis.

LB Baltimorės apylinkės val
dybos pirmininkas Vytaūtas 
Eringis pasveikino svečius ir 
pakvietė Justiniį Buivį vadovauti 
vakaro programai.

Trumpai apibūdinta tų vyrų 
darbo eiga. 1948 sausio 11 iš 
WBMD stoties perduota pirmoji 
dabartinės lietuvių radijo valan
dėlės programa. Už šią kilnią 
mintį ir drąsą tenka garbė JSo^ 
zui Ruzgui ir Albertui Juškuj/ 
Reikėjo būti pasiryžusiem jau
nuoliam pradėti šią valandėlę, 
kada anksčiau veikusi valandė
lė lietuvių kalba po penkių sa
vaičių pasibaigė. Jų neatbaidė 
kitų nesėkmės, o tik paskatino 
dirbti smarkiau, kad kilnius no
rus gyvenimo aplinkybės nepa
laužtų. Juozui Ruzgui 19-53 išėjus 
į pensiją ir išsikėlus gyventi į 
Pennsylvaniją, jo vietą užėmė 
naujas ateivis Kęstutis Laskaus
kas.

Naujus metus pasitinkant
• (atkelta iš 3 p si.)

kaip gotikos laikų katedra — vi
sų rankomis — visų aukomis. 
Tegu ji klesti ir išugdo naujus 
lituanistus!

Visuomeninėje veikloje linki
me visom organizacijom gyvuo
ti, kuo gražiausiai veikti. Lin
kime įjungti kuo daugiau jauni
mo. duoti jam atskirus uždavi
nius.

Linkime Lietuvių Bendruome
nei plėsti savo veiklą, apjun
giant visas gyvenimo sritis!

Daugiau dėmesio skirkime 
lietuviškom parapijom. Jei se
nieji tėvai ar mūsų tėvų tėvai 
sugebėjo jas įkurti ir pastatyti, 
tai mes turime sugebėti jas iš- 

— laikyti. O išlaikysime, jei dau
giau kreipsime dėmesio į jas, 
remsime, jas aplankysime, pasi
kviesime aplankyti ir kitus.

Politinius klausimus linkime 
spręsti darniai, su pagarba vie
nas kitam ir — svarbiausia — 
tegu būna Lietuvos reikalai pa
tys svarbiausi, o žmogiškos am
bicijos tegu būna kiek galima 
sumaži ntos, išjungtos iš politinės 
veiklos.

Tegu visi veiksniai triūsia ir 
tegu sumažina Lietuvos vargą 
bei kančias! Tegu priartina Lie
tuvos išlaisvinimą!

Artėjant prie 37 metų radijo 
valandėlės veikimo sukakties, 
kelias nebuvo rožėmis klotas, 
reikėjo dirbti ir kovoti. Teko 
ieškoti piniginės paramos — 
verslininkų, kurie skelbtųsi per 
lietuvišką valandėlę. Tiem dviem 
vyram teko ne tik paruošti pro
gramas, bet ir sutelkti lėšas, kad 
būtų galima oro bangomis tas 
programas perduoti klausyto
jam. Daug kartų teko keisti ra
dijo stotis. Daug kartų padėtis 
atrodė visai beviltiška ieškant 
naujos stoties. Be stoties dingtų 
ir galimybė patarnauti savo tau
tiečiam. Tokia neaiški padėtis 
paskatino Kęstutį Laskauską įsi
vesti visai atskirą telefono li
niją ir visas vietines žinias įra
šyti į magnetinę juostelę, kad 
kiekvienas, besidomįs lietuviškų 
gyvenimu, paskąmbinęs 247- 
3509, bet kuriuo Taiku galėtų 
sužinoti lietuviški 
naujienas.

Su pasididžiavimu jie gali pa
žvelgti atgal., Albertas Juškus, 
baigdamas valandėlę sako: “Lai
kas bėga, kaip sparnuotas ...” 
Nuskrido praeitin ir istorijos 37 
metai. Kiek darbo įdėta. Kiek 
kritikos sulaukta. Kiek laiko 
praleista. Pasiruošimai, perda
vimai, kelionės sudaro kiekvie- 

'nath^po tris darbo metus.
Baltimorės Lietuvių Bendruo

menės vienintelis tikslas yra pa

gyvenimo

Juozui Ruzgui, Albertui 
ir Kęstučiui Laskauskui 
kilnią mintį ir atliktą 
Palenkti pagarbiai gal

dėkoti 
Juškui 
už jų 
darbą.
vas už jų paaukotą savo laiką 
mūsų malonumui ir tėvynės 
labui.

Bendruomenės valdyba apdo
vanojo kiekvieną radijo valan
dėlės vedėją tautiškais motyvais 
išpiaustyta lėkšte, nepamiršo ir

Veidu į Lietuvą. Kokia bebūtų 
Lietuva, vi stiek ten gyvena 
mūsų broliai lietuviai, ir jie lau
kia mūsų bičiulystės, mūsų gerų 
rankų ir geros širdies. Jie yra 
vergijoje, o mes laisvėje. Tad 
mes daugiau galime padėti pa
vergtam kraštui; padėti išmin
tingai, neprarandant pusiausvy
ros, kad štai Lietuvoje dideli 
kultūriniai laimėjimai, arba 
priešingai teigiant, kad ten nie
ko nėra. Reikia pripažinti lietu
vių sukurtas vertybes, meno 
laimėjimus ir atidengti, kad lais
vė dar labiau skatina kūrybą.

Kiekvienam, kuris iš Lietuvos 
atvyks, padėkime kaip savo bro
liui su gilia lietuviška meile.

Jaunimo organizacijom linki
me pasiimti iš Lietuvos naujo 
patriotinio entuziazmo, labiau 
organizuotis, aktyviau daly
vauti jaunimo organizacijų veik
loje ir įsijungti į bendrines lie
tuviškas organizacijas.

Tegu šiais metais kuo daugiau 
jaunimo dalyvauja stovyklose!

Svarbiausia — šiais Darbinin
ko sukaktuviniais metais visi 
remkime ir išlaikykime lietuviš
ką spaudą, nes tai mūsų gyvy
bė ir mūsų pasididžiavimas!

Lietuvos laisvė ir jos rūpes
čiai tegu būna mūsų visų svar
biausi tikslai bei uždaviniai!

Visiem sėkmės naujuose 1985 
metuose!

PUTNAM, CONN.
Seselės Maureen įžadai — 

vienuolyno šventė
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

vienuolyno seselės gruodžio 8, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventėj turėjo iškilmingą dieną 
— vienuolynas praturtėjo nauja 
sesele. Tai retas įvykis ameri
kiečių vienuolynuose, o ypač 
lietuviškuose.

Nauja seselė Maureen Maloy 
padarė pirmuosius vienuolinius 
įžadus, pasirinkdama Marijos 
Pranciškos vardą. Šventės iškil
mingumą padidino vysk. Pau
liaus Baltakio atvykimas ir 
dalyvavimas. ___

Iškilmė pradėta 10:30 vai. ry to 
vienuolyno koplyčioje mišiomis, 
vadovaujant vysk. P. Baltakiui 
ir koncelebruojant dar 7 kuni
gams: prel. V. Balčiūnui, V. Cu- 
kurui, R. Krasauskui, T. Žiūrai
čiui, O.P., K. Bonadies, J. Ruo- 
kiui ir A. Petraičiui. Lekcijas 
skaitė: sės. Bernadeta — I-fną“ 
lietuviškai, ir įžadus darančios 
seselės tėvas — II-rą angliškai. 
Evangeliją skaitė dijakonas E. 
Putrimas, o pamokslą pasakė 
vys k. P. Baltakis.

Mišių metu, tarp kitų, giedota 
ir Marijos garbei graži giesmė, 
nesenai sukurta Lietuvoje.

Mišiose aukų nešimo metu se
selė Maureen padarė pirmuosius 
vienuolinius įžadus, kuriuos 
priėmė vysk. P. Baltakis ir į- 
teikė seselei vienuolinį žiedą ir 
tamsų galvos apdangalą.

Tuoj po pamaldų visi dalyviai 
buvo pakviesti bendriems pie
tum seselių valgomajame. Pietų 
metu naująją seselę ir jos vie
nuolinį pasirinkimą sveikino se
selių provinbijolė sės. Paulė, se
selių rėmėjų vald. pirm. prof. 
dr. C. Masaitis ir seselės tėvas, 
kuris yra metodistas. Jis sakė, 
kad Aukščiausiojo valia jo 
duktė tapo ne tik katalike, bet ir 
vienuole. Pabaigoje seselė Mau
reen dėkojo tėvam ir seselėm už 
globą, o visiem šios šventės da
lyviam už atvykimą.

Šventėje dalyvavo netoli 100 
žmonių, jų tarpe įžadininkės tė
vai, dvi seserys ir sesers vai
kai.

Seselė Maureen yra gimusi 
1960 balandžio 9 d., Spring- 
fielde, Illinois valstijoje. Ji turi 
dvi seseris ir brolį. Vidurinį 
mokslą (high school) baigė 1978. 
Tapusi katalike, ieškojo gali
mybės įstoti į vienuolyną ir 1980. 
atvyko į Putnamą pas seseles. 
Seselės skyrėjai 2 metus bando
mojo laiko ir davė dirbti kaip 
slaugei (nurse’s aid) Matulaičio 
namuose. Jai buvo sudarytos są
lygos baigti ligotų fizinio ir 
dvasinio atsigaivinimo kursus ir 
ji tapo ligotų užsiėmimo ir atsi
gaivinimo (recreation) vadove 
Matulaičio namuose.

Seselės Maureen pastangos 
mokytis lietuviškai kalbėti, puo- 
selėti lietuvišką kultūrą ir reikš
tis lietuviškumu suteikėjai gali
mybę būti priimtai noviciate į 
seselių vienuolyną 1982. Per 2 
metus, ligi vienuolinių įžadų 
davimo, ji pažino vienuolės pa
reigas vienuolynui ir vienuolyno 
paskirtį Aukščiausiam ir žmo
nėm. ypač lietuviam, išmoko lie
tuviškai susikalbėti.

gaivinančios jūros bangos vie
nas po kito liejosi Vitalio juo
kai.

Pirmą kartą Baltimorėje pasi
rodė dainininkė Guoda Puzi- 
nauskaitė. Jauna solistė padai
navo: Našlaitės rauda, Plaukia 
sau laivelis, Mergaitės svajonė, 
Rytą prie šaltinio ir Tėviškėlė. 
Buvo malonu stebėti jaunystę, 
jautrų dainų perdavimą ir paju
timą nostalgijos lietuviškoje 
dainoje.

Į sceną sugrįžo Vitalis Žukaus
kas. Nors jau vėlokas laikas, 
tačiau publika nencyėjo, kad4į^ 
paliktų sceną. /'

Po programos vyko šokiai, gro
jant pagarsėjusiam Baltimorės 
orkestrui Chann Cify.

Buvo malonu matyti tokį gražų 

būrį lietuvių,' susirinkusių iš 
Baltimorės apylinkių; Annapolio 
ir Washingtono.

* ' (jb)

Po įžadų sės. Maureen lieka 
pagrindiniuose vienuolyno na
muose postulante ir bus prati
nama giliau pažinti dvasinį ir 
religinį vienuolyno gyvenimą, 
rūpintis vienuolyno reikalais bei 
kelti religinius ir kultūrinius 
reikalus lietuviuose.

Seselė Maureen nuo mokyklos 
laikų yra muzikė — fleitistė. 
Muzikos mokslą gilino ir gilina 
toliau su vietinės vidurinės mo
kyklos muzikos mokytoja, pri
vačiose pamokose. Ji neretai pa
sirodo fleitos soliste Matulaičio

BALTIMORE, MD.
Netekome bendradarbės
Marija Noreikienė lapkričio 

17 iš Baltimorės išvyko į Put
namą. Ją išlydėjom su dideliiY 
liūdesiu, nes netekome nenuils
tamos bendradarbės, kuri savo 
darbu, pasišventimų bei ener
gija ir kitus patraukdavo vi
suomeniniam veikimui. Užbai
gusi vieną projektą, kitų, dieną 
jau rūpindavosi ir kitus valdy
bos narius ragindavo pradėti ką 
nors kita. Niekuomet nenorė
davo jokių padėkų ar užmokes
čių. Nenoriai leisdavosi renkama 
į valdybas, bet visuomet būda
vo išrenkama ir be jokių atsi- 
sakinėjimų griebdavosi darbo.

Nuo pat atvykimo į Balti- 
morę ji įsijungė į tremtinių 
organizacijas. Įsikūrus lituanis-
tinei šeštadienio mokyklai, ji 
ten mokytojavo ir taip pat daly
vavo tėvų komitete. Veikė mote
rų piliečių klube. Įsikūrus Lie

tuvių Bendruomenei, tuoj prisi
dėjo prie jos veiklos. Paskuti
niu laiku priklausė prie dviejų 
valdybų: Balfo ir ateitininkų 
sendraugių. Dalyvaudama Ral
fe, energingai prisidėdavo prie

PABĖGUSIO VYRO IEŠKOJIMAS

KLAUSIMAS
Aš ištekėjau prieš 8 metus. Tu

riu du vaikučius: vienas berniu
kas yra 6 metų, kitas — 3 metų.

Prieš metus mano vyras, kuris 
visą laikė gėrė, mus paliko ir 
dingo. Mes susisiekėme su gi
minėm ir pažįstamais, bet nie-
kas nebuvo apie jį girdėjęs. 
Mum buvo labai sunku gyventi, 
nors aš turiu motiną ir tėvą, 
bet jiem patiem sunku gyventi, 
nes yra pensininkai ir turi ne
daug santaupų. Kreipiausi į 
miestą. Miestas man dabar 

moka šiek tiek vaikam išlaikyti, 
bet labai nedaug. Be to, man 
gėda, kad mes priklausome 
nuo labdaringos įstaigos. Pati 
turiu “part rime” darbiuką, apie 
kurį miestas nežino.

Prieš mėnesį mūsų giminės 
New Yorke mum pranešė, kad 
jie susitiko mano vyrą; kad jis 
turi gerą darbą prie statybos. 
Aš neturiu pinigų važiuoti į 
New Yorką jo ieškoti ir negaliu 
vaikų palikti.

Kaip galiu vyrą priversti mo
kėti už mūsų (jnano ir vaikų) 
išlaikymą, kajhnum nebereiktų 
gyventi iš labdaringos įstaigos 
malonės?

ATSAKYMAS
Yra toks tarpvalstijinis įstaty

mas, kuris kaip tik buvo priim- 

koplyčioje švenčių metu ir kit. 
Jos įžadų dieną ji vienuolyno 
koplyčioje atliko neilgą koncer
tą, pagrodama bent 5 kūrinė
lius fleitai, daugiausiai bažny
tinės muzikos. Jai akomponavo 
‘muzikė sės. Teresė. Jos grojama 
fleita teikia malonų ir ryškų 
garsą, ji turi neblogą techniką 
ir malonu jos grojimo klausyti. 
Tuoj po koncerto buvo giedami 
padėkos mišparai, vadovaujant 
kun. V. Cukurui.

Vienas sunkiųjų uždavinių 
sės. Maureen buvo išmokti lie
tuviškai, bet ji tą sunkumą jau 
nugalėjo ir kalba neblogai, ypač 
kasdieniniais reikalais. Taip tu
rime adaptuotą lietuvaitę, nors 
jos kilmė airiškai amerikietiš
ka. Sveikiname seselę Maureen, 
linkime jai Aukščiausiojo pa
laimos, pasižadame jai padėti 
ir to paties iš jos tikimės.

J. Kr.

lėšų telkimo. Ypatingai sunkiai 
ir ilgai dirbdavo Lietuvių dienų 
paruošime. Čia Balfo reikalam 
būdavo sutelkiama daug para
mos. Artimiausiai prie jos šir
dies buvo jos veikla ateitinin
kų sendraugių būrelyje.

. Sužinoję, kad ji jau rimtai 
Riošiasi išvažiuoti ir jau yra nu
mačiusi išvažiavimo datą, norė
jome suruošti išleistuves, bet ji 
nuo jų griežtai atsisakė. Teisi
nosi, kad ji nenorinti jokių py
ragų ir išaukštinimų. Galų gale 
sutiko, kad keletas artimesnių 
bendradarbių susirinktume jos 
bute pasidalinti įspūdžiais prie 
kavutės. Neturėdami kitos išei
ties, žinoma, mes sutikome ir 
lapkričio 3 vakare susirinkome 
keletai valandų su ja pabend
rauti.

Šia proga J. Kardokas pa
skaitė iš Lietuvos K. Bažnyčios 
Kronikos pritaikytą straipsnelį 
(L.K.B. Kronika yra viena iš jos 
mėgiamiausių knygų), St. šaky- 
tė-Sprdokienė ir A. Badžius pa
skaitė sav^k^fybos. Pabaigai C. 
Surdokas tarė atsisveikinimo 
žodį, padėkodamas mielai Mari-

tas tokiem asmenim, kaip Tams
tos vyras, “sutvarkyti”. Tas įsta
tymas vadinasi “UNIFORM 
RECIPROCAL SUPPORT ACT 
Pagal šį įstatymą “pabėgėliai tė
vai”; kurie mano kad pabėgus į 
kitą valstiją, jiem pasiseks iš
vengti savo pareigų savo šeimos
atžvilgiu, verčiami šeimą šelpti 
pagal savo išgales.

Tamsta gali nueiti į prie savo 
namų artimiausią ir “žemiau
sią” teismą ir jiem paduoti ati
tinkamą informaciją. Tie teismai 
vienur vadinami “District 
Court”, kitur — “County 
Court”. Tarnautojai tuose teis
muose Tamstai padės išpildyti 
reikalingas peticijas ir jie jau 
patys duos Tamstos “bylai” 
eigą.

Dėl visko, galėtumėt praneš
ti apie savo vyro naująją gyve
namą vietą tai įstaigai, kuri 
dabar šelpia vaikus. Jie gali 
Tamstai būti labai naudingi šioj 
byloj. Į New Yorką Tamstai va
žiuoti nereikia. Paprašykite sa
vo giminių, kurie susitiko 
Tamstos vyrą, sužinoti, jei gali, 
jo darbovietės vardą arba jo gy
venamą vietą. Tokia informaci
ja palengvintų teismo darbą.

Advokato samdyti Tamstai 
nereikia.

jai už jos nenuilstamą veiklą 
Baltimorėj, palinkėdamas ir 
ateity nenuleisti rankų. Taip pat 
įteikė po maža dovanėlę iš atei
tininkų sendraugių ir Balfo val
dybų.

Lapkričio 4 Marijos amerikie
tės kaimynės iniciatyva buvome 
susirinkę Marylando universite-, 
to ligoninės “Newman Center” 
atsisveikinimo mišiom. Kadangi 
ji dirbo Marylando universiteto 
ligoninės raštinėj, netoli 
Newman center, ši koplyčia 
buvo Marijos mėgiama ir kas
dien lankoma. Mišias aukojo ir 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Chris, centro vedėjas. Jam 
asistavo kun. Damion. Abu ku
nigai M. Noreikienę gerai pažino 
ir gražiai apie ją atsiliepė. Šio
se mišiose dalyvavo jos bičiu
liai Adomaičiai iš Virginijos 
valstijos, kaimynai ir bendradar
biai amerikiečiai bei artimieji 
draugai lietuviai. Po mišių dar 
kiek pabendrauta prie kavutės.

Lapkričio 8 vakare jos tiesio
ginė viršininkė Helen Bond ir 
kiti ligoninės bendradarbiai su
rengė išleistuvių vakarienę 
Chiapparelli restorane.

Visi linkime jai daug sėkmės 
jos pasirinktame, daug pasiau
kojimo reikalaujančiame darbe. 
Šypsnis ant senelio lūpų bus jai 
didžiausias užmokestis.

J.K.

-— A. a. Petras Maleta, foto
grafas, kurio nuotraukomis yra 
pasinaudojęs ir 'Darbininkas, 
gruodžio 15 staiga mirė Chica- 
goje. Buvo kilęs iš Obelių, Ro
kiškio apskr. Priklausė prie šau
lių, Lietuvos vyčių ir kitų or
ganizacijų. Liko liūdinti žmona 
Akvilina.

— Karolina Masiulytė vaidina 
Mažajame Bouvard teatre Pary
žiuje. Šių metų pradžioje ji bus 
matoma naujausioje Philippe
Bouvard pjesėje.

— Lietuvių bičiulis Pierre Val- 
lino Paryžiuje įsteigė draugiją 
"Viltys” supažindinti prancūzus 
su pavergta Lietuva. Prancūzi
jos prezidentui vykstant į Mask
vą. jis atkreipė prezidento dė
mesį j lietuvius, kalinamus už 
tikėjimą bei savo pažiūras.
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DVIEJŲ NAMIŠKIŲ KONCERTAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Gruodžių 8, šeštadienį, Kultū
ros Židiny buvo bene pirmas 
toks kcyjcertas, kurio programų 
atliko vietiniai vienetai: tautinių

Šoįcių ansamblis Tryptinis, va
dovaujamas Jadvygos Matulai
tienės, ir New Yorko vyrų cho
ras Perkūnas^ vadovaujamas 
Viktoro Balio. Abu vienetus į šių 
bendrų programų subūrė rengė
jos — Lietuvių Katalikių Mo
terų Kultūros Draugija. Drau
gija ne kartį Šiokiu laiku, gruo
džio pradžioje, surengia įdomes
nius koncertus.

Kai perkūnai trankosi
, Koncertą pradėjo N.Y. vynj 
choras Perkūnas. Atsitraukus 
uždangai, vyrai jau stovėjo sce
noje su savo uniformom — švar
kai raudoni, kelnės gelsvai pil
kos. Priderinti marškiniai ir 
kaklaraiščiai visų vienodi. Ant 
švarko kairėje pusėje išsiūta 
choro emblema.

Kaip įprasta, Perkūnas savo 
koncertą pradėjo pakiliu Ramo- 
vėnų maršu — muzika E. Gai- 
levičiaus. Dinamiškai “trankė
si”, dundėjo Perkūnas, nuteikda
mas visus taip pat pakiliai.

Toliau choras atliko šias dai
nas: Šviesią naktį — liaudies 
daina — J. Švedo, Žygis į Vil
nių — K. V. Banaičio, Ruduo
— harmonizuota A. Mrozinsko, 
Sargybinio godos — muz. S.V. 
Laužavedžio, solo dalį atliko 
Petras Tutinas, Jūreivių maršas
— V. Paulausko.

Ši dalis užtruko tik 16 minu
čių. Trumpam užtraukė uždan
gą, paskui tuoj vėl pradėjo. Da
bar choras atliko: Kur banguo
ja Nemunėlis — J. Švedo, Jūra 
svajonių pilna — B. Gorbuls- 
kio, Pražydo jazminai — A. 
Gečo, Baltos gėlės — J. Švedo,
solo įspūdingai atliko Vytautas . Lėšos buvo gautos su sąlyga, 
Alksninis, Kir-vir-jo — komiška kad lietuvių bendruomenė pati 
daina — harm. A. Mrozinsko, padengtų trečdalį statybos iš- 
Suaidės vėl laisvės dienos — Br. 
Jonušo. Solo dalį pakiliai atliko 
Petras Tutinas.

Tuo ir baigė Perkūno choras 
savo koncertinę dalį. Publikai 
plojant ir prašant, dar bisui pa
dainavo Keleivio dainą — muzi
ka vokiečių kompozitoriaus H. 
Schaeder.

Akomponavo Dalia Sakaitė, 
mum gerai pažįstama, — tikrai 
lanksti muzikė, greit pagaunanti 
situaciją ir tuoj prisitaikanti.

Reikia pasidžiaugti, kad tu
rime čia Perkūno chorą ir kad 
jam vadovauja jaunas muzikas 
Viktoras Ralys. Choras susi- 
drausminęs, paklusnus dirigen
tui, lankstus, turi vyrų, kurie tik
rai gerai atlieka solo partijas. 
Choras jautriai atlieka elegines 
dSioas. kur dominuoja tylūs 
perėjimai. Taip pat nuotaikingai 
jis ir “trankosi”, atlikdamas 
greitos dinamikos garsias vietas.

Tegu Perkūnas ir toliau kuo 
sėkmingiau koncertuoja ir su
buria daugiau jaunimo.

Kai Tryptinis trypia
Koncertas buvo tęsiamas be 

pertraukos. Nuo scenos nuėmė 
choro suolus ir tuoj pradėjo 
antrųjų dalį. Čia šoko New Yor
ko tautinių šokių ansamblis

Tryptinis, kuriam sumaniai, įdė
dama daug darbo ir širdies, va
dovauja Jadvyga Matulaitienė. 
Šokius gražiai akordeonu paly
dėjo Dalia Sakaitė’.

Perkūno choras nusikraustė 
nuo scenos ir įsikūrė kairėje 
pusėje, net sulipo ant laiptų. 
Tai buvo ženklas, kad ir choras 
palydės kai kuriuos šokius.

Jadvyga Matulaitienė turi sa
vitą stilių — savitai, su poeti
niu žodžiu atvedėlį sceną kiek
vieną šokį. Priminė' jaunimą, 
įvairius darbus ir įvairias jų 
nuotaikas.

Pirmas šokis buvo Prienų suk
tinė, antras — žilvytis. Čia dai
navo ir Perkūno choras. Tre
čias šokis — berniukų — ože
lis. Toliau — kepurinė ir pats il
giausias, dinamiškiausias, taip 
pat Perkūno palydėtas — va
karuškos.

Tryptinio ansamblis dabar 
yra išaugęs, turi kokia 50 šokė
jų' Ir kiek reikia .triūso, kol jie

taip išmoksta šokti, susidraus- 
mina, pagaitna šokio tempą.

Trypti nėli, trypk ir toliau —
suburk jaunimų ir džiugink

Padėkos žodžiai ir gėlės
Koncertas užtruko apie valan

dą. Niekam jis nenubodo, nes 
buvo sklandus ir nuotaikingas. 
Pradžioje programos ir persior
ganizuojant į kitas dalis, kalbė
jo Birutė Lukoševičienė, paryš
kindama koncerto prasmę ir jo 
dalyvius. Pabaigoje padėkos 
žodį tarė L.K. Moterų Kultūros 
Draugijos pirmininkė Apolonija 
Radzivanienė. Padėkojo progra
mos dalyviam, įteikė gėlių 
puokštes Jadvygai Matulaitie
nei, Daliai Sakaitei, Perkūno 
dirigentui Viktorui Raliui prise
gė į atlapą baltą gvazdiką.

Vakaronės laimėjimai
Toje pačioje — didžioje salė

je atokiau nuo scenos buvo su
dėti stalai. Tuoj buvo išnešta ir 
įvairiausių valgių, buvo net 
karštų cepelinų, ir kitokių val
gių, pyragaičių, kavos. Čia da
bar įsikūrę žmonės pradėjo va-

BALSAS IŠ VOKIETIJOS

Mieli tautiečiai.
Kai 1954 m. Vasario 16 gim

nazija buvo perkelta į Huetten- 
feld, ten buvo tik sena pilis ir 
vienas barakas. Pilyje buvo į- 
rengti berniukų ir mergaičiii 
bendrabučiai, o barake klasės. 
Valgyklai buvo pastatytas dar 
vienas barakas, kuris buvo gau
tas iš amerikiečių armijos.

Tiktai 1963 pavyko gauti val
džios paramų klasių pastatui, o 
1971 ir mergaičių bendrabučiui. 

laidų. Buvo kreiptasi į pasaulio 
lietuvius, ir jų dėka surinktos 
reikalingos lėšos.

Visos pastangos pastatyti 
bendrabutį berniukams nedavė 
jokių vaisių, nes vokiečių įstai
gos sakėsi tam neturinčios lėšų.

Šiais metais, ta žemės dalis, 
ant kurios stovi pilis ir kiti gim
nazijos pastatai, dėl valstybinių 
sienų išlyginimo, Baden-Wuert- 
tembergo buvo perduota Hasse- 
no valstybės žinion (visas Huet- 
tenfeld priklausė ir anksčiau 
Hessen’ui). Baden-\Vuerttem- 
berg'o vyriausybė, gerai žino
dama seną lietuvių gimnazijos 
troškimą pastatyti ir berniukams 
bendrabutį, atsisveikinimui, 
kaipo “kraitį", paskyrė 1 mil. 
DM naujo bendrabučio statybai. 
Pakartotinai kviesti ir apsilan
ką Hessen’o federalinės valdžios 
pareigūnai pagaliau įsitikino, 
kad berniukų bendrabučiui sąly
gos pilyje yra tiesiog neįmano
mos ir pažadėjo bendrabučio 
statybai skirti taip pat po 1 mil. 
DM. Sudegus piliai, berniukai 
neteko ir tų joje apverktinų pa
talpų. Tad berniukų bendrabu
čio statyba pasidarė dar būti
nesnė ir įstaigos užtikrino savo 
paramą. Bet ir šį kartą yra pa
statyta sąlyga, kad lietuvių 
bendruomenė padengtų trūks
tamą sumą, nes jų nuomone, 
bendruomenė yra tik tada verta 
paramos, jeigu ji yra pajėgi ir 
pati sau padėti. Taip yra už
tikrinta 3 mil. DM bet statyba 
kainuos nemažiau 3.5 mil. DM. 
Tai didelė suma, bet vokiečių 
įstaigos mano, kaip ir mes, kad 
naujas bendrabutis turėtų ati
tikti šių laikų reikalavimus.

Vokietijos lietuvių bendruo
menė yra per silpna, kad pati tą 
trūkstamą sumą sudarytų. To
dėl mes ir vėl kreipiamės į Jus, 
mieli tautiečiai, kad padėtumė
te mums sutelkti tas trūkstamas 
lėšas. Mes gerai žinome, kad ne
same vieninteliai prašą pagal
bos, bet, neturėdami kitos išei
ties, esame priversti tai daryti.

Vasario 16 gimnazija buvo 
įsteigta, kaip viena iš gimnazijų, 
Vokietijos lietuviams. Laikui bė
gant ji liko vienintelė ne tik 
Vokietijoje, bet ir visame lais
vame pasaulyje. Skaičiu^Jcraštų, 
iš kurių lietuvių jaunimas čia

karoti, pasikalbėti. Dar buvo 
platinami ir bilietukai įvairiem 
laimėjimam.

Laimėjimam buvo sutelkta 
gana daug įvairių daiktų — kny
gų, įvairių butelių, skrybėlių. 
Laimėjimus pravedė Pranutė 
Ąžuolienė.

Kad būtų kuo paremti katali
kių moterų veiklą tarptautinėje 
plotmėje, tarptautinėse katalikių 
organizacijose, buvo organizuo
jama didesnė loterija. Putnamo 
seselės dovanojo didelį dail. 
A. Galdiko paveikslą ir jo mono
grafiją. Tai buvo patys didieji 
laimėjimai. Paveikslą laimėjo 
Irena Vaitienė iš Bostono, dail. 
A. Galdiko monografiją — Ona 
Strimaitienė, gyvenanti Putina
me, Conn.

Su visais laimėjimų trauki
mais ir baigėsi vakaronė. Gaila, 
kad publikos buvo mažokai, su 
programos dalyviais buvo per 
150. Vietinės pajėgos neapvylė, 
tik žiūrovai jas apvylė, kad gau
siau neatsilankė į koncertą. Pats 
koncertas buvo rūpestingai su
organizuotas, su reikiamu dė
mesiu bei rimtimi pravestas. 
(P-j)

mokosi, vis didėja. Šiuo metu 
gimnaziją lanko mokiniai iš 9 
įvairių kraštų. Taip ji vis labiau 
tampa viso pasaulio lietuvių 
mokslo ir lietuviškos dvasios ug
dymo institucija ir, kaipo tokia 
yra didelės svarbos lietuvybės 
išlaikymui. Ji yra ir didelis gink
las kovoje už Lietuvos laisvę, 
nes per ją mes nuolatos prime
name, ne tik Vokietijoje bet ir 
kituose kraštuose, kad mūsų 
tauta yra pavergta ir, kad mes 
siekiame jos išlaisvinimo. Todėl 
lietuviai turime didelį pagrindą 
šia.gimnazija didžiuotis, ją ver
tinti ir dėti visas pastangas ją 
išlaikyti. Viena iš tų pastangų

• yra berniukų l>endrabučio staty
ba.

Mes esame-laimingoj padėty, 
kad ši gimnazija yra V. Vokieti
joj, nes vargu ar kuris kitas 
kraštas jai tiek padėtų kaip šis. 
Kad vokiečių įstaigos vertina 
šią gimnaziją, rodo jų nuolatinė 
parama jos išlaikymui, ir tai, 
kad mokytojų algos, juokingai 
mažos pradžioje, buvo vis didi
namos, o nuo ateinančių metų 
bus prilygintos algoms vokiečių 
gimnazijose.

Ir mūsų tarpe ši gimnazija 
yra vertinama, kas matosi iš lie
tuvių, ypatingai užsienio, nenu
ilstamos paramos bendrabučių 
išlaikymui (ir šiuo atveju galio
ja reikalavimas trečdalio savų 
lėšų). Gi sudegus piliai, moki
nių skaičius užuot sumažėjęs, 
žymiai padidėjo. Kai eilės pasku
tinių metų bėgy jis sukosi apie 
60, nuo šių mokslo metų pradžios 
jis pakilo iki 77. Tikimasi, kad 
pastačius naują berniukų bend
rabutį, mokinių skaičius žymiai 
padidės, nes iki šiol daugelis 
tėvų nesutiko leisti savo vaikų 
gyventi tokiose blogose sąlygose.

Berniukų bendrabučio planai 
yra baigiami ir netrukus bus į- 
teikti statybų įstaigai tvirtini
mui. Deja, Vokietijoj tokių pla
nų tvirtinimas užtrunka keletą 
mėnesių. Todėl statybos darbus 
bus galima pradėti tik 1985 
pavasarį. Statyba numatoma 
baigti prieš 1986 mokslo pra
džią.

Šiuo metu berniukai yra ap
gyvendinti klasių patalpose, o 
klasėms buvo pastatytas naujas 
barakas.

Dar keletą žodžių dėl pilies. 
Kaip žinote, 1984 birželio 6 
pilyje kilo gaisras ir ji stipriai 
apdegė. Ji buvo apdrausta ir 
draudimo įstaiga sumokės gais
ro nuostolius sumoje apie 2 
mil. DM. Ją atstatant reikės su
dėti- naujus langus ir duris, pra
vesti naują elektros instaliaciją,

• atstatyti balkoną. Šie dalykai 
buvo labai blogame stovy, bet 
nuo gaisro nenukentėjo ir drau
dimas už tai nemokės (išskyrus 
dalinai elektros instaliaciją).

, Taip pilies atstatymas atsieis žy- 
i miai brangiau, negu bus gauta
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Harrisburge, Pa., vyko gubernatoriaus tautybių komisijos ir* * 
valstybinio Pennsylvanijos muziejaus globojama metinė 
Christmas ... An Ethnic Experience” programa. Prie lietu

viškos eglutės iš k.: Ona Morgalis, lietuvė komisionierė, 
komisijos pirm. Charles Bojanic, Ann Sikora, Richard Jankows- 
ki, komisijos egzekutyvinis direktorius.'

RADIJO BANGOMIS Į LIETUVĄ
Apie lietuvių kalba translia

cijų perkėlimą iš Radio Liberty 
Į Radio Free Europe susilaukė 
komentarų ir iš Londono “The 
Times” š.m. spalio 15.

Čia nusakoma apie Baltijos 
valstybių inkorporavimų į Sov. 
S-gį jų priklausomumų nuo 
Maskvos, Molotovo šlykštų me
lų, kad Sov. S-ga neturinti pre
tenzijų į tuos kraštus ir vykdy
tas deportacijas Sibiran.

Pažymi, kad Vakartį valstybės 
nepripažįsta tokio užgrobimo ir 
prieškarinės ambasados dar eg
zistuoja kai kurių šalių sosti
nėse.

Transliacijomis norima infor
muoti už geležinės uždangos 
pavergtuosius apie sovietų me
lus ir jų iškraipomus faktus, 
apie pasaulio įvykius bei stip
rinti pavergtųjų moralę.

Suprantama, kad prez. Rea- 
gano paskelbimas liepos mėn. 
pavergtų tautų savaitės yra pa
skatinimas siekti laisvės, nepri
klausomybės ir apsisprendimo 

iš draudimo. Kaip tų Skirtumų 
padengsime, dar nežinome.

Atstaty pilis bus naudojama 
lietuvių kultūros reikalams. Čia 
bus patalpinta lietuvių kultūros 
institutas su knygom, archyvu 
bei kita medžiaga. Bus patalpos 
gimnazijos bibliotekai, muzikos 
bei kitų lavinimo tikslų kam
bariams, bus įrengta keletas bu
tų bei atskirų kambarių gimna
zijos darbuotojams.

Pilies atstatymas turi būti 
baigtas iki 1986 birželio 6.

Aukas berniukų bendrabučio 
statybai galite siųsti per Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę, per 
Balfų, per savo krašto Lietuvių 
Bendniomenę, gimnazijai remti 
fondui (Unterstutzungsfonds dės 
Litauischen Gymnasiums, Ro
muva, D 6840 Lampertheim- 
Huttenfeld) arba tiesiog gimna
zijai: Litauisches Gymnnasium, 
Romuva, D 6840 Lampertheim- 
Huttenfeld.

Tėvas Alfonsas
Bernatonis, OFM Cap.
Kuratorijos v-bos 
pirmininkas

Andrius Šmitas, 
direktorius 

Jonas Valiūnas, 
Kuratorijos valdybos 
iždininkas

Linas Kojelis, Baltųjų Rūmų pareigūnas, atžymėtas Illinois 
Lietuvių Respublikonų Lygos spalio 22 Lietuvių tautiniuo
se namuose Chicagoje kaip metųc iškiliausias asmuo. Liną 
Kojelį sveikina Amerikos lietuvių respublikonų federaci
jos pirmininkas Anatolijus Miliūnas. Nu<»tr V j«t<inrviėUnx

teisės tautoms, norinčioms atsi
palaiduoti nuo komunistinės 
ideologijos ir jos. totalitarinio 
sprendimo.

Pareiškimas sukėlė Kremliaus 
reakciją. Nepatiko transliacijų 
padidinimas į sovietų užimtų 
kraštų gyventojus ir sovietų im
perijos naikinimo tiesos žodžiu. 

, Reagavo į tai Maskvos iš
kamša, Lietuvos kompartijos 
galva, Petras Griškevičius pe
reitą mėnesį plenumo posėdy
je tokiu pareiškimu: “Turime 
aktyviau kovoti prieš buržua
zinę ideologiją, praeities pėdsa
kus ir vietos religinius ekstre
mistus”. Ręikalavo “geresnio 
mokymo internacionalinėje 
dvasioje”, kas aiškiai pabrėžia
ma aiškinant Afganistano 
okupaciją.

Toliau rašoma — jeigu Vaka
rai nori Maskvą atkalbėti nuo 
tolimesnės ekspansijos, būtina 
parodyti, kad prieš 40 metų 
įvykdyta brutali okupacija nėra 
pamirktą ir nepriimtina, kaip 
legalus alcįaš.

Per Muencheno radijo stotį 
buvo perduotas reikšmingas pa- 
vergtųjųs užjautimas ir paskati
nimas tautoms kovoti prieš 
ateistinį rėžimą laikantis savo 
didingos praeities.

— Seselė M. Dorothea Šal- 
čiūtė, Šv. Kryžiaus ligoninės 
Chicagoje administratorė, išei
na į pensiją ir pasitraukia iš 
ligoninės administratorės pa
reigų sausio pabaigoje. Sės. Do
rothea ligoninėje dirba nuo 
1931, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijoje yra išbuvusi 56 metus. 
Jos didelis patyrimas buvo nau
dingas Šv. Kryžiaus ligoninei.

—- Dr. Petras ir Stefanija Ki
sieliai sutiko būti 1985 metų 
Aloyzo Barono vardo novelės 
konkurso mecenatais.

— Dr. Lawrence VV. Jenkins, 
periodontikos-dantų smegenų 
specialistas, buvo dantų gydymo 
akademijos pagerbtas vadinamu 
Fellovvship žymeniu, kuriuo žy
mimi ypatingi laimėjimai odon
tologijos srityje. Dr. L. Jenkins 
yra lietuvių kilmės, dėstė perio- 
dontikos mokslą Chicagos Lojo
los universitete, kur taip pat 
buvo pagerbtas pasižymėjusio 
dėstytojo žymeniu.

metų proga prezidentas ir ponia 
Reagan, vice prezidentas ir 
ponia Bush, Valstybės sekreto
rius ir ponia Shultz, JAV Pro- 

Ltokolo šefė ir ponas Roosevelt, 
šv. Sosto pronuncijus ark. Pio 
Laghi, Washingtono Ark. James 
A. Hickey, Washingtono bur
mistras ir ponia Barry bei Balti- 
morės burmistras atsiuntė svei
kinimus ir linkėjimus Lietuvos 
atstovui ir poniai Bačkienei, ku
rie irgi pasiuntė sveikinimus 
aukštiesiem sveikintojam. Šven
čių proga O. ir S.A. Račkiai taip 
pat pasikeitė sveikinimais su 
daugelio valstybių ambasado- . 
riais, atstovais ir jų žmonomis.

— Ričardas Bačkis gruodžio 
5-6 dalyvavo Paryžiuje įvyku
sioje konferencijoje tema “De
zinformacijos vaidmuo mo
derniame pasaulyje”. Konfe
renciją rengė Tarptautinės Re
zistencijos organizacija ir Euro
pos Saugumo Institutas. Ši Re
zistencijos organizacija susikūrė 
1983 ir palaiko ryšius su 26 
kraštuose esančiomis rezistenci
jos grupėmis. Jos pradininkai 
buvo Vladimiras Bukovsky ir 
kubietis Armando Valladares, 
kurį prez. Mitterand išlaisvino 
iš Kubos kalėjimų.

— Kun. Rapolas Liukas, Pet
rašiūnų bažnyčios klebonas, 
gruodžio 12 mirė Kaune. Ve
lionis buvo sulaukęs beveik 74 
m. amžiaus, kunigu įšventintas 
1938. Tai 27-as 1984 m. Lietu
voj ir aštuntas Kauno arkivys
kupijoj miręs kunigas. Vien 
Kauno arkivyskupijoj jau apie 30 
parapijų neturi savo kunigo.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
dvidešimt devintoji studijų ir 
poilsio savaitė vyks liepos 28 - 
rugpjūčio 4 Dainavoje.

— Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Stasys Baras, valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma, inves
tavimo komisijos pirm. Povilas 
Kilius ir dar keli tarybos bei val
dybos nariai apžiūrėjo Lietuvių 
Fondo turimą žemės ūkį Salem, 
Wisc., susipažino su esama pa
dėtimi, pasikalbėjo su nuominin
kais, patikrino atliktus pageri
nimus ir aptarė artimiausių re
montų reikalingumą. Lietuvių 
Fondo vadovybė rūpinasi Lietu
vių Fondo investavimais ir turi
mo turto pagerinimais. Gerėjant 
ekonominei padėčiai, žemės 
vertė auga ir įsigytas ūkis atei
tyje atneš didesnį pelną. Ūkis 
yra prie 83-čio kelio ir toje vie
toje pradeda kurtis įstaigos.

Kultūrinė vakaronė, kurioje 
vyks susipažinimas su kun. St. 
Ylos knyga “M. K. Čiurlionis”, 

' vyks sausio 25 Chicagos Jauni- 
i mo Centro kavinėje. Vakaronę 
i rengia Ateitininkai sendraugiai.

— Connecticuto lietuvių daili
ninkų meno paroda rengiama 
sausio 6-27 John Slade Ely 
House galerijoje, 51 Trumbull 
St, New Haven, CT. Parodoje 
dalyvauja dailininkai: Vytautas 
Ignas, Paulius Lantuch, Giedrė 
Montvilienė, Dalia Ramanaus
kaitė ir Lijolė Židonytė. Visuo
menė kviečiama aplankyti paro
dą, o ypač dalyvauti iškilmin
game atidaryme sausio 13, sek
madienį, 3 v. popiet. Galerija 
labai lengvai pasiekiama nuo 
greitkelio. Bus ir vaišės. Rengia 
LMKF New Haveno klubas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Balkus, St. Petersburg 
Beach, Fla. Užsakė kitiem: 
S. Vitėnas, Cromwell. Conn. — 
L. Mechachonis, Londonderry, 
N.H., E. Vainienė, E. North- 
port. N.Y. — P. Vindašiui, Ra
tine, V. Wi. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsaky
tojam. Naujiems skaitytojams 
Darbininko prenumerata pir
miem mc' im tik 12 dnl. Atnau

jinant — visiem 15'dol. metam.
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Nepasitiki
— Aš priverčiau gailestingąją 

seserį, kad būtų su manim kabi
nete, kai gydytojas mane egza
minuoja.

— Kodėl taip? Tu nepasitiki 
gydytoju?

— Ne, ne čia reikalas. Aš ne
pasitikiu savo vyru, jam esant su 
gailestingąja seserim laukiama
jam kambary’.

Paskutinis pageidavimas* Dr. Wilhehn Storost-Vydū- 
Sunkiai serganti žmona silpnu nas> Sieben Hundred Jahre 

balsu taria vyrui: Deutsch-Litauischer Beziehun-
— Norėčiau, kad, laidojant «en- 1* dol. 

mane, važiuotum tam pačiam 
automobily, kaip ir mano mama.

— Bet, mieloji, ar tu nesu
pranti, jog ...

— Bet prižadėk.. .
Vyras kiek susijaudinęs:
— Na, gerai, prižadu, nes ne

noriu tau priešintis. Bet nesu
prantu, kodėl tu užsispyrei su
gadinti mano nuotaiką visai die
nai!..

už- 
vie-

NEW BRITAIN,
CONN

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Negali garantuoti
— Ponas daktare, ar po aklo

sios žarnos operacijos nebus 
matomos žymės?

— Dabartinėmis madomis 
nieko negalima garantuoti.

Pasitenkina likimu
Pašto įstaigoj tarnautojas 

deda antspaudą ant laiškų 
nodu mechanišku pasijudinimu.

Kažkas, žiūrėdamas į jį užjau
čiamai taria:

— Toks užsiėmimas gali būti 
labai monotoniškas!

— Monotoniškas? Visai ne! 
Neušmirškit, jog kas dieną pa- 
keičiam datą.

Tikslumas
— Kas buvo tas vaikinas, 

kuriuo tu piknike bučiavais?
— Kurioj vietoj tai įvyko?

su

Geresnis specialistas
Kaimynas ateina su skundu:
— Jūsų sūnelis metė į mane 

akmeniu.
— O iš kur žinot, kad tai bu

vo mano sūnus? Ar jum patai- 
jė?

Taupumas
Skotas iš Edinburgo grįžo į 

savo tėviškę, kurioj jis nebuvo 
dešimt metų.

Stoty jį pasitiko septynįr bro
liai, visi ilgomis barzdomis.

— Ką tai reiškia? Kodėl už- 
sįauginot tokias ilgas barzdas?

— Kaip tai? Ar jau užmiršai, 
jog išvykdamas žadėjai 
parvežti skustuvą?

mum

— Tokiu atveju tai nebuv 
mano sūnus. Jis būtų pataikęs.

Geras pacientas
— Kodėl tu geri degtinę tie

siai iš butelio?
— Todėl, kad daktaras man 

uždraudė Į rankas paimti stik
lelį.

Juokas ne vietoj
Berniukas verkdamas atėjo į 

virtuvę.
— Kas gi tau dabar? — nu

stebo motina.
— Tėvelis kabino paveikslą ir, 

kaldamas vinį, nusimušė pirštą.
— Tai čia gi nieko rimta. Toks 

jau didelis vyrukas ir dar dėl to
kio nieko verki. Čia tik pasijuok
ti gali.

— Aš ir pasijuokiau, — atsakė 
berniukas..

naujausios 
knygos
J. Gliaudą, Kovo ketvirtoji. • 

Romanas šv. Kazimiero tema. 8 
dol.

J. Kralikauskas, .Ąžuolai pilia
kalnyje. 8 dol.

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

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

V7. Rimkūs, Lietuvių sukilimas 
Vilniuje. Atsiminimai. Įrišta. 6 
dol.

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

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

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

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

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

Vi. Butkienė-Cekonytė, Moli
nis arkliukas. Apsakymai. Įrišta. 
8 dol.

J. Puzino, Rinktiniai raštai. 
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

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

E. Juciūtė, I g ark o s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

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

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

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

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

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

K. Ostrąuskas, Gundymai- 
Kietais viršeliais. 8 dol.

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

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

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

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

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

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

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. 6' 
dol. u *■

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau- 
. jos knygos, lietuviškos muzi

kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KLUBE
Gintaro klubas (Amber Club) 

yra vienintelis lietuvių klubas 
mūsų mieste (90 John St.). Con- 
necticut valstijoj yra daug lie
tuviškų organizacijų, bet tik 
mes, Šv. Kazimiero klubas Wind- 
sore ir Waterburio lietuvių klu
bas dar turi savo namus.

Klubo valdybai rinkti nomi
nacijos vyko lapkričio 8. Nauju 
saugotoju (trustee) pasiūlytas 
Stanley Nevers. Kitų saugotojų 
šiemet rinkti nereikėjo. Jie yra 
Adomas Sadauskas ir George 
Hicks. Kiti valdybos nariai: 
pirm. Aleksas Noreika, vicepirm. 
dr. Donald Smith, sekr. Juozas 
Balčiūnas, ižd. Jonas Valenga- 
vich. Gruodžio 13 tokia valdyba 
ir buvo išrinkta, nes nebuvo 
kitokių siūlymų.

Lietuviai, apsilanką New Bri- 
taine, kviečiami užeiti į Gintaro 
klubą. Rasite nedidelį, bet gražų 
klubą.

Darbininko skaitytojai, atsiųs- ville, N.J., L. Masiliūnas, So. Uos
dami prenumeratos mokestį, ton, Mass., G. Johnson, Yonkers, 
prisidėję aukomis už kalendo- N.Y., V. Paulonis, Baltimore, 
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

7 dol. — F. Laukaitis, Lyn- 
brook, N.Y.

Md., G. Trybe, Dorchester, 
Mass., S. Zacharska, Corning, 
N.Y., R. Boris, Dearbom, Midi., 
A. Bražėnas, Royal Oak, MichC 
dr. D. Hannon, Falls Church, 
Va., F. Pempė, Phįladelphia, Pa., 
J. Dailydė, Windsor, Ohio, dr. J. 
Kazickas, Greenwich, Conn., E. 
Skruodys, Jersey City, N.J., E. 
Orentas, W. Hartford, Conn.

4 dol. — E. Šilgalienė, Balti
more, Md.

Po 3 dol. — O. L i nartas, 
Elizabeth,N.J., B. Kurnėta, Rich-

Po 5 dol. — K. Zaronskis, 
So. Euclid, Ohio, O. Piešina, 
Westwood, Mass., N. Gudelis, 
Astoria, N.Y., A. Žudžius, Rich
mond Hill, N.Y., E. Senkus, As
toria, N.Y., A. Prižgintaįtė, 
Brockton, Mass., A. Paskonis, 
Downers Grove, III., R. Pet
rauskas, Port Chester, N.Y., A. 
Zuras, Rochester, N.Y., K. Urb- • mond Hill, N.Y., D. Buračas, 
šaitis, St. Petersburg, Fla., L. Baltimore, Md., R. Bagdonas, 
Vencius, Haverhill, Mass., E. Ormond Beach, Fla.
Cibas, Milton, Mass., J. Minaus- 
kas, Keamy, N.J., V. Rūtelionis, Petersburg, Fla., S. Razgaitis, 
Rockville, Md., W.Janson,Hyan- Chiėago, III., T. Tattan, Win- 
nis, Mass., J. Zelinskas, Balle-

Po 2 dol. — A. Paleckis, St

Juozas Balčiūnas

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “LRhuanla 700 Years” už 16 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė------------ ------------- ----------------- -----------------------

Numeris, gatvė------------------------------------------------------------- -------

Miestas, valstija, Zip------------------------------------------- --------------------

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

DARBININKO SKAITYTOJAM

LITHUANIAN COOKERY
(ln Ėngllsh. 31«pagM, prie* « doL)

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1985 metam

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta llstuvlikų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerlklet*m. Knyga su 
plastininlu aplanku, nugarei* patogiai suverta. * “
dol. Darbininkas, 341 Hlghlend Btvd.,

Vardas Ir pavardė ..

Adresas __________

N.Y. 11207.

Užsakau “Ltthuanlan Cookafy*' 
Postage 50 c.

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

Vsrdas, pavardė ..

Numeris, gatvė
Siunčiu už prenumeratą

Miestam vaistąs, Zln ... Spaudai paremti

A DEXTER PARK 
gn PHARMACY ĮBi 
WF Wm. AnastasL B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WB DELIVER 

296-4130

chester, Mass., E. Tamašauskas, 
Brooklyn, N.Y.

Po 1 dol. — K. Uknevičienė, 
Woodhaven, N.Y., A. Liepinai- 
tis, Janąaica, N.Y., V. Jurgelevi
čius, Fairfield, Calif., F. Plušėk, 

. Baltimore, Md.
1 dol. — K. Palčiauskas, St. 

Petersburg Beach, Fla.
Visiem aukotojam nuoširdžiai 

dėkoja Darbininko administraci
ja.

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

trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei'įra
šu “Lithuanian^and proud 
of it” : vaikam (boy’s size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-46). Kaina 
su persiuntimu tBc 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 344 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (718) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA

$500

-20,000

$20,000

$50.000

TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

10.92%
11.03%
11.14%
11.19%

11.19%
11.35%
11.41%
11.46%

10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
llft 6 metų 11.46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100*000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS 

KASDIEN
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JAUNO LIETUVIO TRAGEDIJA kuria dalyvavo Clevelande VII 
šokių šventėje.

Vasario 16 minėjimuose San 
Francisco.

Puikiai kalbėjo lietuviškai ir 
priklausė prie S.F. tautinių šo
kių grupės “Vakarų vaikai”, su

Rimas J. Gylys, 26 m. amžiaus, 
belaipiodamas North Cascade 
Nationalinio parko kalnuose, 
netoli Bellingham, Washington, 
nukrito ir užsimušė rugsėjo 4.

Gimęs Oak Park, III. Baigęs 
Christian Brothers mokyklą, stu
dijavo Rensselear Polytechnikos 
institute, Troy, N.Y., ir 1980 
gavo chemijos inžinieriaus dip
lomą. Tų metų rudenį pradėjo 
tarnybą Standard Oil Co. of Ca- 
lifomia San Francisco mieste. 
Čia gyvendamas gilino studijas 
Berkeley universitete.

Buvo Tau Beta Pi inžinierių 
korporacijos nariu.

1983 buvo laikinai tarnybos 
reikalais perkeltas į Vancouverį, 
Kanadon, ir šių mėty gale turė
jo grįžti į San Francisco.

Buvo didelis gamtos ir sporto 
entuziastas — dviratininkas, 
slidininkas, buriuotojas, išky
lautojas, alpinistas.

Priklausė prie dviratininkų 
klubo Syracuse, Labradoro kal
nų slidžių patrulių, vadovavo 
skautų iškylom, mokė alpinizmo 
Sierra San Francisco skautus, 
buvo Fort Funston iškylautojų 
centro vadovas ir kalnų laipio
jimo ir iškylavimo instruktorius. 
Dirbo su paliegėliais vaikais 
San Francisco apylinkėje. Gro
davo vargonais U n iv. o f Cali- 
fornia katalikų Nevvman centre 
ir Fayetteville, N.Y., bažnyčiose,

MIRĖ POVILAS ŠLAPELIS
Sunkios ligos išvargintas 

gruodžio 8 iš gyvųjų tarpo iš
siskyrė taurus lietuvis, ilgame
tis LB Cape Codo apylinkės 
valdybos narys inž. Povilas Šla
pelis.

A. a. Povilas buvo gimęs 1910
Galšiškių kaime, Panevėžio ap- , žmona Stase persikėlė į Cape 
skrityje. Perėjęs Punkiškių, Ska- Codą, Mass., Centervilės mies- 
piškio ir Rokiškio mokslo įstai
gas, *:1'932 baigė Aukštesniąją 
KuHūrtechYHkų mokyklą Kėdai
niuose. Dirbo melioracijos dar
bus įvairiose Lietuvos vietovėse. 
1935 vedė Stasę Kavaliauskaitę 
ir išaugino gražią šeimą: sūnų 
Vytautą, dukras Aldoną ir Ni
jolę. 1943. išlaikęs specialius eg
zaminus, gavo Kultūrtechnikos 
inžinieriaus vardą.

Povilas, karo audni atblokš
tas į Vokietiją, perėjo D P sto
vyklas. 1950 pasiekęs Amerikos 
krantus, su šeima apsigyveno 
Rochesterio mieste, New Yorko 
valstijoje. Čia 1956 išlaikė New 
Yorko valstijos matininkų (Land 
Surveyors) egzaminus ir dirbo 
kaip diplomuotas matininkas 
Sear-Brown and Association 
-bendrovėje iki išėjo į pejsiją 
1976. Dvi bendrovės Nevv'York 
State of Profesional Land 
Surveyors ir Genesee Valley

POVILUI ŠLAPELIUI
mirus, žmoną Stasę, vaikus su šeimomis bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ada ir Jonas Musteikiai,
Rochester, N.Y.

A.A.
ELENAI MICKELIŪNIENEI

mirus, jos dukrą Živilę Jurienę.su šeima liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Bendradarbiai

Donata ir Gediminas Grajauskai

ELENAI MICKELIŪNIENEI
mini*, Jo* dukr* Žlvll* Jurlan* *u ialma giliai užjaučia 
liūdesio valandoje

Rimas J. Gylys

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
VVashington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELį, 212 Elderts La ne. Woodhaven, N.Y< 11421, tel. Ml 7-6637,

Land Surveyors Association — 
Povilą, kaip sąžiningą ir“suma- 
nų savo srityje darbininką, iš
rinko savo nariu iki gyvos gal
vos — Life -Member.

Išėjęs į pensiją, Povilas su

telį, kurį labai pamilo. Čia su vi
sa .ęftęrgija kibo į yįfuoiBėniių- 
orgamizacinį darbą ne tik Liet. 
Bendruomenės baruose, kur 
buvo nuolatinis valdybos sekre
torius, bet gausiomis aukomis 
rėmė Lietuvių Fondą, vietinę 
katalikų parapiją, jaunimo orga
nizacijas. Nei viena rinkliava 
lietuvybės reikalam Cape Code 
nepraėjo be Povilo Šlapelio pa
vardės. Taip pat priklausė ir 
prie kelių amerikiečių organiza
cijų, o Senior Citizens-Progres- 
sive Club buvo 
pirmininku.

išrinktas vice-

A. a. Povilas 
tas Doane, Beal 
annis laidotuvių namuose. Ten 
gruodžio 10 įvyko su velioniu at- J 
sisveikinimas, kuriam vadova
vo LB apylinkės pirmininkas V. 
Židžiūnas. Jis ir atsisveikino 
Bendruomenės vardu.

buvo pašarvo- 
and Ames Hv-

Nelaimės dieną, stovyklavęs 
su draugais kalnuose ir auštant, 
audros metu, juos palikęs, sku
bino grįžti į darbovietę Vancou- 
veryje.

Darbovietėje nesulaukus pra
dėta teirautis ir ieškoti Rimo. 
Nors buvo tuojau ieškoma he
likopterių ir alpinistų pagelba, 
bet užtruko savaitė, kol buvo su
rastas jo lavonas. Nenustatyta, 
kaip toji nelaimų įvyko.

Palaidotas St. Mary’s kapinėse 
De Witt, N.Y., rugsėjo 13.

Nuliūdime liko jo tėvai dr. Jo- . 
nas A. Gylys su žmona, seserys 
Viktorija Gylys-Morin ir Rita B. 
Gylys, senelė Marija Gylys. Visi 
gyvena Manlius miestelyje prie 
Syracuse, N.Y.

Netekome pozityvaus, daug 
žadėjusio savo sugebėjimais 
jauno vyro, kuris tikrai buvo 
reikalingas mūsų lietuviškam 
gyvenime.

Lietuvių Fondo vardu atsi
sveikino dr. Ed. Jansonas — LF 
įgaliotinis Cape Code, o inži
nierių vardu — inž. J. Vasys. 
Giminių vardu jautrų žodį lie
tuvių ir anglų kalbomis tarė 
jauniausia duktė Nijolė Vaitekū- 
nienė.

Rytojaus dieną a.a. Povilas iš 
ląidotuvių narnų buvo atlydėtas 
į Our L+idy of Victory, Center- 
ville, Mass., bažnyčią, kur buvo 
aukojamos mišios už jo sielą. 
Parapijos klebonas kun. Perry

C AMBRIDG E, MAS S
Parapijos 75 m. sukaktis.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapija gruodžio 9 
atšventė 75 metų veiklos su
kaktį.

Iškilmių mišias koncelebravo 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, 
kun. S. Saulėnas, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonas, 
kun. A. Baltrušiūnas, buvęs 
klebonas, kun. Kieman Early, 
C.P., sekmadieninis asistentas, 
kun. J. Lizio, regionalinis vika
ras, prel. Vytautas Balčiū
nas, kun. P. Šakalys, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, kun. 
A. Janiūnas, Šv. Pranciškaus pa
rapijos klebonas, kun. J. Petraus
kas, MIC.

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės ir dirigentės A. Palaima.

Po mišių vaišės vyko parapi
jos -salėje* Programai vadova
vo B. Strokienė, kurios tėvai

■ daug aukojo Šią bažnyčią sta- 
Į tant.

Atidarymo žodį tarė kun. S.
Saulėnas. Sugiedojus JAV ir Lie- 

I tuvos himnus, invokaciją sukal
bėjo kun. P. Šakalys, tostą pa
kėlė J. Tasonis. Kalbėjo vysk. 
P. Baltakis, miesto kancleris W. 
Sullivan, Šv. Petro parapijos 
klebonas kun. J. Kontautas, kun. 
J.R. Lizio.

Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo kun. A. Baltrušiūnas ir 
kun. A. Janiūnas. Dainavo pa
rapijos choras ir visi kartu.

Paskuti uis kalbėjo klebonas
pa-

Paskutinis kalnėjo kieno 
kun. S. Saiilėnas. Padėkojo 
rapiečiam už dosnumą parapiją 
išlaikant. Klebonui buvo su
giedota Ilgiausių metų, nes tuo 
pat metu jis šventė savo kuni
gystės 40 metų sukaktį. Iškil
mės buvo baigtos kun. J. Bu- 
cevičiaus sukalbėta malda.

Iškilmėm prisiminti išleistas 
specialus leidinėlis. Minėjimas 
praėjo džiugioje nuotaikoje ir 
paliko gerą įspūdį. Linkėtina 
parapijai sulaukti 100 metų su
kakties.

Šv. Kryžiaus katedroje Bostone šv. Kazimiero minėjime arkivysk. Bemard Law, vyskupai ir 
kunigai koricelebruoja mišias. Nuotr. K. Daugėlos

pasakė turiningą atsisveikinimo 
pamokslą. Mišių metu giedojo 
solistė J. Sriubiškienė iš Kana
dos. Po pamaldų ilga kolona au
tomobilių a.a. Povilą palydėjo 
į amžino poilsio vietą St. Fran
cis Xavier kapinėse.

A. a. Povilą Šlapelį subran-

Lietuvos gamta, kurioje jis nuo 
jaunų dienų sau ir šeimai pelnė 
duoną kaip matininkas. Jo cha
rakterio bruožai, dvasinė pu
siausvyra, konkreti ir blaivi gal
vosena darė jį pilnutiniu žmo
gumi. Jo atlikti darbai ir pavyz
dingas organizacinių pareigų 
atlikimas, neieškojimas padėkti 
ar pirmenybių prieš kitus darė 
jį visų mylimu, patraukiančiu.

Nuliūdime liko žmona Stasė, 
sūnus Vytautas su šeirrifc, dūk- 

Aldona--ir Nijolė su-Šeimo
mis, giminės Lietuvoje ir Ame
rikoje ir Cape Codo Lietuvių 
Bendruomenė.

VŽ

Užžibinta kalėdinė eglutė
Cambridge mieštas yra tikra 

.mozaika tautiniu atžvilgiu, ir jų 
etninę sąmonę stengiasi ' palai
kyti miesto vadovybė. ** '

Kaip ir kitais metais, taip ir 
šiemet miesto viešojoj bibliote
koj buvo žibinama kalėdinė eg
lutė. Į tas iškilmes kviečiami 
etninių grupių atstovai, įvairių 
ideologinių grupių nariai.

Šiemet eglutės žibinimo cere
monija praėjo skirtingai. Vietoj 
tradicinio Kalėdų senio, į viešo
sios bibliotekos kiemą rogutė
mis įvažiavo blizgančiais drabu
žiais pasipuošusi snieguolių 
karalaitė. Jos rogutes traukė di
delis šuva. Kalėdų senis atsiuntė 
tik savo talkininkus, kurie dali
no šiltą kakavą ir pyragaičius.

Oras šiemet buvo gražus. Su
sirinko daug žmonių, miesto at
stovų, politikierių. Iškilmes ati
darė viešosios bibliotekos direk
torė Margarita Lechiaro, pabrėž
dama Cambridge etninį įvairu
mą. Ji pagal sąrašą kvietė at
skirų tautybių atstovus ant eg
lutės pakabinti atsineštus kalė
dinius papuošalus. Pakabinau 
savo padarytą kuklų ornamentą 
ir aš. Pažvelgusi į eglutę, pa
mačiau, kad dauguma kabinamų 
ornamentų buvo dideli ir švie
siai išreiškią “taikos” organiza
cijų propaguojamą “taiką”.

Kai papuošalai buvo pakabin
ti, kelis žodžius taręs, eglutę už
žibino miesto burminstras Vil
iutei. Orkestras grojo, o choras 
giedojo kalėdines giesmes.

Atrodo, kad susirinkę buvo 
patenkinti šiuo vakaru. Man jis 
nebuvo ramus. Kažkokiu būdu 
pradėjau kalbą apie taiką, apie 
jos apsaugą.' Nežinojau, kad 
kalbu su vienu ifTtoesto parei
gūnų. Jo pažiūrosvįLtaiką buvo 
labai keistos. Jis kaltino prez. 
Reaganą, kad nieko nedaro tai
kai palaikyti. Paklausiau ką Rea- 
nas turi daryti. Jis atsakė, kad 
bent paskambintų telefonu į

Iš amerikiečių spaudo^
“The SundayTęlegraph” rug

sėjo 23 išspausdino straipsnį: 
“Sir Harold’s advice on the 
selection of servants”. Straips
nyje aprašomas jo gyvenimas 
gražioje viloje Italijoje. Tame 
straipsnyje rašoma ir ne apie 
tarnus. Istorijos pamokos: Molo
tovas 1939 spalio 31 pasakęs: 
“Esanti nesąmonė sakyti, kad 
mes norime sovietizuoti Baltijos 
kraštus. Tai tik bendrų priešų 
priešsovietinėpropaganda”. To
liau “rašoma, hd“ Britanija pri
pažįsta de facto, jeigu ne de 
jure įvykusią okupaciją. Priešin
gai, prezidentas Reagan paskyrė 
birželio 14— kaip Baltų laisvės 
dieną su garantija, kad Ameri
ka niekada nepripažins prievar
tos okupacijos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Gi Estijos genera
linis konsulas New Yorke turįs 
pilną diplomatinį pripažinimą. 
Jis pasakęs, kad USSR nėra am
žina, pasižiūrčkite į Britų Im
periją.

“The Monday Paper” rugsėjo 
10 Pat Buchanan straipsnyje 
“The myth of the twenty mil- 
lion” prisimena dvi žymias su
kaktis: lėktuvo KAL 007, kur bu
vo užmušta 269 asmenys — vy- Kennedy — 1963, Patrice Lu- 
rai, moterys ir vaikai amerikie
čiai, japonai ir korėjiečiai. Gi 
prieš 45 metus su sovietų pa
gelba Hitleris užpuolė Lenkiją 
ir pradėjo kruviniausią karą 
žmonijos istorijoj, kr nuo 1939 
rugsėjo 1 sovietai pasiuntė Hit
lerį prieš vakarus. Sovietai sa
ką, kad jie tai padarę iš despe
racijos. Tai melas, kaip yra me
las, kad dvidešimt milionų so
vietų piliečių žuvo priešinda
miesi Hitleriui.

Pirmieji 250,000 sovietų karių 
žuvo, kai Rusija užpuolė neutra
lią Suomiją 1940 metų žiemą. 
Gi Kruščiovas sakęs, kad žuvo 
apie milioną Sekanti banga žu
dynių buvo NKVD, kuri Lietu
voj, Latvijoj, Estijoj ir Besara
bijoj vilko žmones iš namų, 
juos šaudė, o kitus ištrėmė į ry
tus. Stalinas aprūpino Hitlerį 
su nafta, žaliavomis ir kitais ka
ro reikmenimis. Trečioji žudymų

Maskvą. Jam priminiau, kad 
reikia kreiptis ne tik į rųūsų 
prezidentą, bet ir į antrą pusę. 
Taikai reikij dviejų, bet kaip į- 
manoma susikalbėti su kita 
puse? Kaip įtikinsi amerikietį, 
turintį savotišką galvoseną, kuri 
paremta gražiai parašytomis
teorijomis, be jokios realios 
praktikos, atremtos į gyvą gy
venimą. Vėliau sužinojau, kad 
šis asmuo yra buvęs Harvar
do dekanas.

Eglutės žibinimo ceremonija 
buvo baigti koncertu vaikam, 
kuris vyko bibliotekos viduje.

E.V. 

banga buvusi kaliniai sovietų 
Rusijoj, kai prasidedant karui su 
vokiečiais Stalinas įsakęs išžu
dyti politinius kalinius. Be to, 
kai 2.2 milijonai Rusijos belais
vių Trumano ir Churchillio dos
numu buvo iš Vokietijos grąžinti 
į Rusiją, dešimtys tūkstančių 
Stalino įsakymu buvo sušaudy
ti. Jie irgi įskaitomi į tuos 
dvidešimt milijonų. Kaip kny
goje “Stalin’s Secret War” Ni- 
kolai Tolstoy rašąs, Rusijos pi
liečių didžiausias priešas buvo 
ne Berlyme, o Maskvoje, kaip 
yra šiandien.

1 duoda sąrašą, kiek buvo nu
žudyta pasaulio vadų šiame 
šimtmetyje:

Indira Gandhi — 1984, Mau- 
rice Bishop — 1983, Bashir Ge- 
mayel — 1982, Mohammed Ali 
Raji ir Johammed Jad Bahonar
— 1981, Anwar Sadat — 1981, 
Ziaur Rahman — 1981, William 
R. Tolbert ir Anastasio Samoza 
Debayle — 1980, Lord Mount- 
batten, Park Churg Heee, Nur 
Mohammed Taraki — 1979, 
Aldo Moro — 1978, Marien 
Ngouabi — 1977, Gen. Murta- 
la Ramat Mohammed — 1976, 
Richarad Ratismandrava, King 
Faisal, Sheik Mujibur Rahman
— 1975, Salvador Allende 
Gosens — 1973, Wasli Tai — 
1971, Hendrick F. Vervvoerd — 
1966, Hassan Ali Monsour — 
1965, Ngo Dihn Diem„ John F.

mumba, Rafael Leonidas Trujil- 
lo — 1961, Solomon Bandara- 
naike — 1959, King Faisal II— 
1958, Carlos Castillo Armas — 
1957, Anastasio Somoza — 1956, 
Abdullah Hussein, Liaguate Ali 
Khan — 1951," Mohandas K. 
Ganghi — 1948, Benito Mussoli- 
ni — 1945, Leon Trotsky — 
1940, Engelbert Dollfuss, King 
Alexander I — 1934, Gen. Ai
varo Obregon — 1928, Gen. 
Venustiano Carranza — 1920, 
Caras Nikalojus II — 1918, 
Francis Ferdinand — 1914, King 
George I, Francisco Madeiro 
— 1913, VVilliam McKinley — 
1901, King Umberto I — 1900.

BOSTONO RENGINIAI
Vasario 10 d. 3 vai. p.p. so

listės Gilijos Šukytės koncertas 
Jordan Hali Bostone.

Kovo 3 tradicinė skautų ren
giama Kaziuko mugė.

Kovo 24 M inkų radijo valan
dos 51 metų sukakties rengi
nys.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys.
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Jaunimo mišios Kultūros Židi
nyje įvyks sausio 13, sekmadie
nį, 1 vai. popiet Mišias konce- 
lebruos vysk- P. Baltakis ir kiti 
kunigai. Po mišių vyskupui bus 
įteikta lietuviška vyskupiška 
lazda. Po iškilmių bus užkan
džiai ir lituanistinės mokyklos 
eglutė.

Kun. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje pro
rektorius, Kalėdų šventėm buvo 
atvykęs į New Yorką. Kalėdų 
naktį su kitais kunigais koncele- 
bravo Bernelių mišias Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. 
Trumpų atostogų metu aplankė 
pranciškonų vienuolyne vysk. 
Paulių Baltakį, o taip pat lan
kėsi ir Darbininko- redakcijoje. 
Jį palydėjo sesuo Nijolė su vyru 
Petru, o taip pat sesuo dr. Danu
tė su vyru iš Washington, D.C.

Dr. Algirdas Budreckis ne tik 
pats rašo knygas, bet skaito ir 
kitų parašytas. Kalėdų išvakarė
se užsisakė naujų knygų už 100 
dol. Ačiū lietuviškos knygos pa
laikytojui.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavime spalio 27 
išrinkta nauja Federacijos val
dyba pasiskirstė pareigomis 
taip: LMKF pirmininkė — Al
dona Noakaitė-Pintsch, I vice- 
pirm. — Salomėja Valiukienė, 
II vicepirm. — Vaiva Vebraitė- 
Gustienė, sekretorė — Dangira 
Budrienė, iždininkė — dr. Dalia 
Kavaliūnaitė, visuomeniniam 
reikalam — Giedrė Kulpienė, 
Sofija Skobeikienė, ir dr. Jadvy
ga jVytuvienė, spaudos reika
lams — dr. Marija Žukauskie
nė, narės: Eugenija Donohue ir 
Vanda Sutkuvienė. Revizijos ko- 
misijon įeina Viktorija Čeče- 
tienė, Malvina Klivečkienė ir 
Eugenija Treimanienė. Pabaltijo 
Moterų Tarybos atstovė — Vik
torija Cečetienė. LMKF valdybos 
adresas: 162 High Crest Drive, 
West Milford, NJ 07480.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubo ruoštas pobū
vis gruodžio 22 praėjo labai jau
kioje kalėdinėje nuotaikoje. Pir
mininkei dr. Marijai Žukaus
kienei pasveikinus svečius, 
maldą sukalbėjo Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM. Pasistip
rinus gausiomis vaišėmis, neil- 

\goj programoj Jonas Klivečka 
paskaitė ištraukas iš laiško, 
gauto iš Sibiro. Laiške minima, 
kad kai kuriose vietovėse stei
giamos pradžios mokyklos lietu-
vių vaikam. Vysk. Paulius Bal
takis, ką tik grįžęs iš Romos, 
papasakojo savo įspūdžius iš 
susitikimo su popiežium. Dar 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis ir Tėv. Leonar
das Andriekus. Aktorius Vitalis 
Žukauskas visus palinksmino 
savo humoristiniais gabumais.

Lietuvių Katalikų Federacija praneša, 
kad už 100 amerikietiškų dolerių aukų galima 
įsigyti oficialiai Vatikano televizijos paga
mintų šv. Kazimiero mirties 500 metų.su
kakties iškilmių Romoje video juostų. Spal
vota, 45 min. ilgio, VMS formato video juosta 
apžvelgia Šv. Tėvo mišias, jo kalbų lietu
viškai, Grandinėlės ansamblio Ir Sikstinos 
choro programų šv. Petro bazilikoj. Su lie
tuvišku arba anglišku komentaru, čekius 
rašyti:

Llthuanlan RC Federation of America 
St Casimlr Jublee Commlttoe 

351 IIĮglrtmn* 
Brooklyn, N.Y. 11207

Už a.a. Petronėlę Gagienę, 
jos mirties ketvertų metų sukak- 
tiesproga, mišios bus aukojamos 
sausio 6, sekmadienį, 11 vai. ryto 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, Brooklyn, N.Y., Sv. Kazimiero 
bažnyčioj, Woreester, Mass., 
sausio 9 ir 10, bei pas Tėvus 
Pranciškonus Kennebunkport, 
Maine. Velionės mirties metinės 
yra sausio 9. Velionės draugai 
ir pažįstami prašomi ją prisi
minti savo maldose.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 5, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet per radiją bus transliuo
jama Richard Strauss opera 
“Ariadne auf Naxos”. Pagrindi
niai solistai: Norman, Rolandi, 
Evving, Duesing. Diriguoja A. 
Davis.

Skaitytojai kviečiami ateiti į 
talką Darbininkui. Gal turite 
draugų ir pažįstamų, kurie dar 
neskaito Darbininko? Užsakant 
naujiem skaitytojam, Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam kainuoja tik 12 dol. Dė
kojame tiem, kurie jau atsiliepė 
j mūsų kvietimą. Adm.

1985 metų Darbininko kalen
dorius buvo visiem skaitytojam 
išsiuntinėtas, bet kai kurie yra 
negavę. Kas norėtų jį gauti, pra
šomas pranešti Darbininko ad
ministracijai. Kas norėtų gauti 
papildomai dar vieną kalendo
rių, prašomas atsiųsti 3 dol. 
Prenumeratoriai, kalendoriaus 
negavę, jį gauna nemokamai.

Dail. Elena Urbaitytedaly
vauja parodoje “Past/Pest.Ėu- 
ture”. Parodą organizuoja Ro- 
bert Atkins, meno istorikas ir 
meno kritikas. Paroda vyksta 
Pleiades galerijoje, 164 Mercer 
St., N.Y., Soho rajone, tėl. 212 
226-9093. Parodą finansuoja 
Mobil korporacija. Dail. Elena 
Urbaitytė taip pat dalyvauja 
grupinėje parodoje Long Beach 
Museum of Art Parodą organi
zuoja Tom Saltzman, Nassau 
County meno muziejaus direk
torius. Tel. 516 431-1212.

Valys Plaušinis, Brooklyn, N. 
Y., sveikina draugus ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga per Darbininką.

Vytautas ir Irena Alksniniai 
su šeima sveikina savo draugus 
ir pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais per Darbi
ninką.
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Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje kultūrinė komisija su
rengė paskaitą apie Kalėdų pa
pročius Lietuvoje. Kalbėjo inž. 
Algis Rastauskas ir Marytė Ma- 
tulaitytė-Kuncienė- A. Rastaus
kas, gimęs Lietuvoje, prieš 36 
metus atvykęs Argentinon, yra 
gerai susipažinęs su lietuviš
kais papročiais, apie kuriuos 
kalbėjo bendrai ir paryškino 
skaidrėmis. M. Končienė, gimusi 
New Yorke, baigusi Kento uni-
versiteto lituanistiką ir studija
vusi New Yorke, Argentinoje 
gyvena puspenktų metų. Ji' kal
bėjo konkrečiai apie Kalėdų pa
pročius, šiaudinukus, burtus, 
Naujųjų Metų ir Trijų Karalių 
laikotarpį bei jų tradicijas. 
Paskaitos pradžioje įvadą pa
darė Irena- Simanauskienė.

Prof. Simo Sužiedėlio parašy
ta biografija “Sveptas Kazimie
ras” išleista patrauklia forma ir 
gausiai iliustruota. Tinka religi
niam pasiskaitymui jaunimui ir 
vyresniesiem. Kaina tik 3 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Simo Kudirkos Šaulių kuopa 
New Yorke per valdybos sek
retorių K. Bačauską įteikė Dar
bininkui stiprinti 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

M. Slabokienė, St. Peters- 
burg, Fla., siųsdama metinę 
Darbininko prenumer^a, at
siuntė 40 dol. Ačiū spauaos rė
mėjai.

G. Siliūnienė, Flushing, N.Y., 
atnaujindama metinę Darbinin
ko prenumeratą, atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Dr. B.' Budreika-Tender, 
Wellesley, Mass., ir šiais metais 
metinės prenumeratos vietoj at
siuntė 100 dol. spaudos darbam 
paremti. Geradarei nuoširdus 
ačiū.

Ona Ivaškienė, jau kelerius 
metus mokėdama Darbininko 
prenumeratą, atsiunčia po 50 
dol. Ačiū nuoširdžiai.

J. Stanat, Brooklyn, N.Y., nors 
ir silpnėjant regėjimui Darbį- 
ninką uoliai skaito ir remi4; 
Ačiū už 50 dol. auką.

G. Okūnis, Flushing, N.Y., 
metinės prenumeratos vietoj at
siuntė spaudos paramai 35 dol. 
Ačiū labai.

DĖL AKINIŲ .
Vienas vyresnio amžiaus 

žmogus mum praneša, kad jis 
buvo pas akių daktarą. Jis ap
žiūrėjo ir davė jam kortelę. Šu
tą kortele žmogus nuėjo į vieną 
iš didžiausių akinių firmų, Leo- 
nard Optition, LTD, 172 East 

i 61 Street, tarp 5 Avė ir Lex- 
ington Avė., Manhattane (Tel. 
212 752-7785) ir gavo akinius 
nemokamai, nes tas žmogus turi 

: medicare kortelę. Taip pat ir 
kiti vyresnio amžiaus žmonės, 
kurie turi medicare kortelę gali 

i gauti nemokamai akinius.

NAUJAUSIA PLOKŠTELĖ
Algis Grigas, baritonas, su 

Philharmonia Hungarica orkest
ru, diriguojant Alvydui Vasai- 
čiui, yra įdainavęs 8 lietuvių ir 
tarptautinių operų arijas. Kaina 
10 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol. Gaunama Darbininko 
admini stracijoje.

Indijos Dar-

ga pasi-

svečtais ir Paterso- 
vyskupą Frank '

Algirdo

kurtuos' 
Rūta Rau-

Paterspn, N.J., vysk. P. Baltakis, OFM, aukoja mišias su pasibarus vyko sveikinimai ir 
koncelebrantais. Nuotr. M. Rūgytės ' atsisveikinimai. Vyskupą Bal-

-• tekį ir naująjį parapijos admi-

sveikino, X) su buvusiuoju para
pijos administratorium, kun. Jo
kūbu Pallivathukkal atsisveikino;

IŠKILUS SEKMADIENIS

Gruodžio 2, sekmadienį, šio 
miesto lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos nariai ir jų draugai 
šventiškai nusiteikę ir dides
niais, kaip įprasta, būriais rin
kosi į kuklią savo bažnyčią 
neeilinei parapijos šventei. Mat 
šiandien čia buvo laukiamas 
naujasis lietuvių Vyskupas Pau
lius A. Baltakis, ir po ilgo 
ieškojimo pagaliau surastas 
naujasis parapijos lietuvių ad
ministratorius.

Aukštąjį svečią iš klebonijos 
į bažnyčią vedė kryžius, būsi- 
mieji konfirmantai, vyskupą iš 
Brooklyno atlydėjusieji kunigai 
ir vienuoliai: diakonas Edis Put
rimas, tėvas Benvenutas Rama
nauskas, OFM, brolis Danielius 
Yenkevičius, OFM, ir kun. Ka
zimieras Pugevičius; taip pat 
parapijos administratorius kun. 
Jokūbas Pallivathukkal ir būsi- 
masis administratorius kun. An
tanas Bertašius. Vyskupas baž
nyčioj buvo sutiktas didingai 
aidinčiais “Ecce Sacerdos Mag
nus” giesmės ir vargonų gar
sais. Priėjus prie altoriaus, buvo 

jaradėtos vyskupo celebruojamos 
su aukščiau paminėtais koncele- 
brantais mišios, kurių metu bu
vo suteiktas sutvirtinimo sakra
mentas Teresei Augulytei, Al- 
lison Baker, Ilonai Meižytei, 
Dennis ir Raymondui Meižiam, 
Constantin Tahinos, Robertui 
Stankaičiui ir dviem subrendu
siom poniom Cathryn Liznali ir 
Jean Frappolli. Mišios buvo au
kojamos lietuvių kalba, bet 
evangelija buvo paskaityta ir 
angliškai. Mišių skaitymus atli
ko nuolatinis šios parapijos skai
tytojas per lietuvių mišias An
tanas Masionis, aukas prie al
toriaus atnešė tautiniais drabu
žiais pasipuošusios Lina ir Kris
tina Matusaitytės.

Ganytojas į susirinkusius pra
šneko lietuvių ir anglų kalbom. 
Savo pamoksle vyskupas pagyrė

SIUNTINIAI 
OKUPUOTON 

LIETUVON
Darbininko 1984 m. Nr. 49 

buvo išspausdinta plati infor
macija apie tai, ką galima ir ko 
negalima siųsti į okupuotą Lie
tuvą. Papildomai pranešama, 
kad nieko negalima siųsti stik
liniuose indeliuose (“in glass 
containers”).

Lietuvė moteris skubiai ieško 
buto iš 3 - 4 kambarių Mas- 
petho apylinkėj. TeJ. TW4-7335.

NEW YORKO VOKIEČIŲ 
DIENRAŠČIU1150 METŲ

New Yorke išeina dienraštis 
vokiečių kalba — Staats Zeitung 
und Herold. Šiemet jis švenčia 
150 metų sukaktį.

Jo pirmasis numeris pasirodė 
1834 metų gruodžio 24, Kūčių 
dieną, prieš Kalėdas. Tai buvo 
trečiadienis. Pastoviai nuo to lai
ko jis eina diena po dienos. 18 
amžiaus pirmoje pusėje buvo la
bai daug vokiečių imigrantų. 
Jie tada leido net 15B dienraš
čių. Jie visi dingo, išliko tik 
vienas šis laikraštis.

Sukakties proga dienraštį pa
sveikino Amerikos prezidentas 
Reagan, miesto burmistras 
K och, Vakarų Vokiėtijos ir 
Austrijos prezidentai ir šiaip įta
kingi politikai. Sukakties proga 
išleido ir storą, gausiai iliust
ruotą numerį.

parapiečius už jų pastangas iš
laikyti parapijoje lietuvių kal
bą ir tradicijas, nes ir Vatika
ne įr Amerikos Bažnyčios her- 
archijoj buvo prieita išvados, 
kad tikintieji nuoširdžiausią pa
garbą. Sutvėrėjui gali atiduoti 
tik gimtąja kalba ir pagal iš 
protėvių paveldėtus papročius. 
Dėkojo dabartiniam parapijos 
administratoriui kun. Jokūbui 
(taip jį mes visi vadindavom) 
už rūpestingą stengimąsi išlaiky
ti dvikalbę parapijos būklę, su
prasti lietuvius ir jų tradicijas 
ir būti pavyzdingu parapijos 
dvasios vadu. Taip pat pristatė 
ir būsimąjį parapijos administ
ratorių kun. Antaną Bertašių, 
jam dėkodamas už pasiryžimą, 
nutraukus užtarnautą poilsį, at
vykti į tolimą parapiją ir tar
nauti savo tautiečių dvasios rei
kalam. Ganytojo pamokslas bu
vo kelis kartus pertrauktas gar
sių plojimų.

Parapijos choro giesmės dar 
niekada taip didingai neskam
bėjo, kaip šiandien, sutinkant 
savąjį ganytoją. Chorą paruošė, 
jam vadovavo ir vargonais gro- 
jo muzikos mokslus baigusi pa- Piigevičiims f r Tėvų pranciškonų.

parapijos lietuviam teikiamus 
patarnavimus sekmadieniais; 
kunigo Antano Bertašiaus idea
lizmą, nepaisant pensininko am
žiaus, ateiti tarnauti lietuvių 
reikalam į didelių perspektyvų 
neteikiančią parapiją; kunigo 
Jokūbo pastangas suprasti 
lietuvių siekimus ir tradicijas ir 
ugdyti tarpusavį sugyvenimą; 
Antano Masionio pastangas ieš
kant lietuvio kunigo ir parapi
jos lietuvių glaudų bendradar
biavimą. i

Visi sveikintojai organizacijų 
vardu įteikė ir įvairių dovanų 
vyskupui Baltakiui ir išvykstan
čiam kunigui Jokūbui.

Visos iškilmės buvo baig
tos nuoširdžiais vyskupo Balta
kio ir kun. Jokūbo padėkos žo
džiais už įspūdingą sutilcimą ir 
gražų sugyvenimą, o kun. Ber
tašius papasakojo, kas jį, pensi
ninką, atvedė į šią parapiją ir 
paprašė, kad bent pusė Čia daly
vaujančiųjų sekmadieniais atsi
lankytų į parapijos bažnyčią.

KJ.

rupijos vargonininkė Eleonora 
Williams. Mišioms pasibaigus, 
vyskupas, stovėdamas prie baž
nyčios durų, sveikinosi su kiek
vienu, paspausdamas ranką ir 
pasikeisdamas keletą sakinių. 
Bažnyčia jau senai buvo ma
čiusi tokį žmonių antplūdį kaip 
šiandien. Tai rodo didelį lietuvių 
džiaugsmą, sulaukus jauno ir 
energingo, savo darbais su jau
nimo organizacijomis spėjusio 
pasižymėti Kanadoj, palikusį 
didelį įnašą Brooklyne, statant 
Kultūros Židinį, ir vėliau vado
vaujant lietuvių pranciškonų 
provincijai Amerikoje, ganytojo.

Pamaldom pasibaigus per 150 
žmonių susirinko North Haledon 
esančiam Tides restorane iškil
mingų pietų, kurių metu buvo 
pasveikintas vyskupas, atsisvei
kinta su parapiją bent dvejus 
metus administravusiu kunigu 
Jokūbu Pallivathukkal (indų tau
tybės) ir sutiktas naujasis admi
nistratorius kun. Antanas Ber- 
tašius. Pokylį trumpa kalba pra
dėjo ilgametis parapijos tarybos 
pirmininkas George Yesolitis, 

CONNECTICUTO LIETUVIŲ DAILININKŲ

John Starte Ely House galerijoje, 
51 Trutnbull St, hfow Haven, CT

1985 sausio 8-27dfenomis A
antradienį - penktadienį T - 4 vai., savaitgaliais 2 * 5 vai.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

poplM.sausio 13, sekmadienį, 3 v.

Maloniai

Lietuvių Moterų Klubų Fetierecįjor i 
. New Haveno klubai

Platesnės tatamaHseretaaMta skaitai Ietį (lt S 757 M <7

rybos pirmininkas George Ye
solitis, LB Patersono apylinkės 
vardu — jos pirmininkė Angelė 
Stankaitienė, kuri ir vadovavo 
visai pietų eigai. Švento Vardo 
draugijos vardu — jos pirmi
ninkas ir parapijos patikėtinis 
Ant&ony Yuskaitis, švč. Merge
lės Marijos sodaliečių vardu — 
Marija Kemešienė, Lietuvos vy
čių 61 kuopos vardu — jos pir
mininkas Juozas Balutis {r dr. 
Edvardas Vadeika, Lietuvių hio- 
terų klubų federacijos N.J. klu
bo vardu — jos pirmininkė 
Aldona Pintsch, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirmi
ninko Gintaro Grušo ir Moks
leivių ateitininkų s-gos pirmi
ninko Algirdo Šatinsko sveiki
nimus perskaitė Ramunė Ryge- 
lytė ir Moksleivių ateitininkų 
kuopos vardu — Lina Matusai- 
tytė. Betty Dowhan atsisveikino 
jos pačios sukurtu eilėraščiu.

Kiek ilgesnį sveikinimo ir atsi
sveikinimo žodį tarė LB NJ 
apygardos pirmininkas Kazimie
ras Jankūnas, iškeldamas lietu
vio vyskupo paskyrimo reikšmę; 
parapijos ,r Įfetuyiu nuojąikas, 
netekus Itetuvip klebono; kun.




